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Πεξίιεςε:  

 

Η αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έλαο ελδερφκελνο επελδπηήο ή έλαο αλαιπηήο ή ν θάζε ηξίηνο κε γεληθφ ή εηδηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο (π.ρ. πξνκεζεπηήο ν νπνίνο επηζπκεί λα γλσξίδεη 

αλ ν πειάηεο-επηρείξεζε είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα βησζηκφηεηαο θαη 

ζπλεπψο ζα ήηαλ πξέπνλ λα κελ δερζεί λα παξέρεη πίζησζε γηα ηελ εμφθιεζή ηνπ). Η 

ελδειερήο κειέηε ηνπο απνθαιχπηεη αξθεηέο θνξέο δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο 

πνπ κπνξεί λα θαηαζηνχλ κειινληηθά κνηξαίεο γηα ηελ επηβίσζή ηεο ή αθφκε θαη λα 

αλαδείμεη χπνπηεο κεζνδεχζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν λα <<θνπζθψζνπλ>> ηα θέξδε ηεο 

βξαρπρξφληα παξαπιαλψληαο ην επελδπηηθφ θνηλφ.  

Οη πεξηπηψζεηο θαηαθαλνχο αδπλακίαο  ζηα απνηειέζκαηα εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ δελ είλαη 

κεκνλσκέλεο θαη δελ εληνπίδνληαη κφλν ζηελ Διιάδα φπσο ζα αλέκελε θαλείο, αιιά θαη 

ζην δηεζλή ρψξν φπσο έρνπλ δείμεη ζθάλδαια ηνπ κεγέζνπο Enron, WorldCom ή Tyco. Η 

παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ λα αλαιχζεη ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο ηεο πξνζέγγηζεο (παξάιιεια κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαρείξηζεο θεξδψλ), αιιά θαη κέζσ ηεο κειέηεο πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ εηαηξηψλ πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Δπίζεο ζα 

επηρεηξεζεί κηα έξεπλα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ θαη ηέινο κηα κειέηε αλαθνξηθά κε πεξηπηψζεηο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ πνπ 

πηζαλνινγείηαη φηη εκθαλίδνπλ ρακειή πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Λέμεηο - θιεηδηά : πνηφηεηα ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαρείξηζε θεξδψλ, πιαζκαηηθή 

θαζαξή ζέζε 
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 1ο Κεφϊλαιο: Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και θεωρητικό ανϊλυςη 

 

1.1  Η ϋννοια τησ ποιότητασ των λογιςτικών καταςτϊςεων : 

 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχεη κηα επηρείξεζε έγθεηηαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ην εάλ ηα 

θέξδε ηεο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ κηα νξζή βάζε γηα ηνλ επίδνμν επελδπηή – 

ελδηαθεξφκελν ή απνθξχβνπλ ζηνηρεία φπσο έθηαθηα θέξδε, θέξδε απφ αλαπξνζαξκνγέο 

ή πσιήζεηο αθηλήησλ, απμεκέλα θέξδε ιφγσ ηδηαίηεξα ρακειψλ απνκεηψζεσλ γηα 

επηζθάιεηεο, ρακειφ χςνο απνζβέζεσλ θηι., ηαθηηθέο νη νπνίεο νδεγνχλ αλαπφθεπθηα 

ζην κέιινλ ζε κηθξφηεξα θέξδε θαζψο ζα πξέπεη θάπνηε ε εηαηξία, είηε ιφγσ πίεζεο 

ρξενθνπίαο είηε ιφγσ αδπλακίαο ζπλέρηζεο ησλ ίδησλ πξαθηηθψλ, λα παξνπζηάζεη ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε , ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ζα ππνζηεί ζεκαληηθή πηψζε (αλ ε εηαηξία είλαη εηζεγκέλε) ή αθφκα ζα νδεγήζεη 

θαη ζηελ πηψρεπζε. Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη γλσζηέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο earnings management ή creative accounting. Αλ 

θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπ earnings management αθφκε, αο 

δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ησλ Healy θαη Wahlen1: «earnings management ή δηαρείξηζε θεξδψλ 

ζπκβαίλεη κεηαμχ άιισλ θαη  φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεί ππνθεηκεληθή 

θξίζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζθνπφ λα 

αιινηψζεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο είηε γηα λα μεγειάζεη θάπνηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(επελδπηέο, πξνκεζεπηέο θηι) φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο, 

είηε γηα λα επεξεάζεη ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

ινγηζηηθά κεγέζε». 

ε έλα γλσζηφ paper ησλ David Burgstahler θαη Ilia Dichev2, ππνζηεξίδεηαη φηη έλα 8% έσο 
12% ησλ επηρεηξήζεσλ κε κηθξά θέξδε (πξηλ ηελ εθαξκνγή ηαθηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ) 
πξνβαίλεη ηειηθά ζε πνιηηηθή earnings management γηα λα παξνπζηάζεη αχμεζε θεξδψλ, 
ελψ έλα 30% έσο 44% ησλ εηαηξηψλ κε νξηαθά αξλεηηθά (δειαδή δεκηνγφλα) 
απνηειέζκαηα (επίζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηαθηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ), επηιέγνπλ θαη 
απηέο λα αθνινπζήζνπλ πνιηηηθή earnings management. Μία κειέηε ησλ  Walter Cadette, 
David Levy θαη Srinivas Thiruvadanthai3 θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα νξγαληθά θέξδε 
ησλ εηαηξηψλ ηνπ πην αληηπξνζσπεπηηθνχ δείθηε ησλ ΗΠΑ, ηνπ S&P500 ήηαλ επί ζρεδφλ 2 
δεθαεηίεο κνλίκσο 10% «πιεζσξηζκέλα», δειαδή άλσ ηνπ θαλνληθνχ. Σα παξαπάλσ 
ζπκπεξάζκαηα κειεηψλ είλαη ελδεηθηηθά ηεο ηάζεο ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο 
λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην δνθνχλ ινγηζηηθέο ηερληθέο γηα λα αιινηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή 
εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ αλά πεξίνδν. 
 
Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα εάλ κηθξέο εηαηξίεο ή αληίζεηα επηρεηξήζεηο κεζαίνπ ή κεγάινπ 
κεγέζνπο ξέπνπλ πξνο πνιηηηθέο earnings management, κηα κειέηε ησλ Kim, Liu θαη Ghon 

Rhee
4
, θαηαιήγεη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο εθαξκφδνπλ ηέηνηεο 

πνιηηηθέο, αιιά ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο δηαδξακαηίδεη ξφιν ζην πφηε ζα επηιέμεη λα ηηο 
εθαξκφζεη. Οη κηθξέο εηαηξίεο ζπλεζίδνπλ λα αθνινπζνχλ πνιηηηθή creative accounting, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ ζηηο ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ελψ 
νη επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, φρη ηφζν γηα λα κελ εγγξάςνπλ δεκηέο, 
αιιά βαζηθά γηα λα απνθχγνπλ ηε δεκνζίεπζε κεησκέλσλ θεξδψλ πεξηφδνπ. 
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Δδψ αο πξνρσξήζνπκε ζε κηα ηαμηλφκεζε ησλ πνιηηηθψλ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 
απνηειεζκάησλ. Τπάξρεη ε πεξίπησζε νη δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξία λα <<πιεζσξίδνπλ>> 
ηα ηξέρνληα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή λα ηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα ηνπ 
πξαγκαηηθνχ, θάηη πνπ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κεησκέλα θέξδε ή δεκίεο ζην κέιινλ 
θαζψο ζηε ινγηζηηθή ηζρχεη ην ξεηφ πσο φηη θξχβεηο ζην παξφλ, ζα επηζηξέςεη θάπνηε ζην 
κέιινλ κε αληίζηξνθν ηξφπν (π.ρ. πςειά θέξδε ιφγσ ρακειψλ απνζβέζεσλ ζήκεξα = 
ρακειά θέξδε ζην κέιινλ φηαλ ζα ινγηζζνχλ αλαγθαζηηθά νη ζσζηέο απνζβέζεηο θηι.). ε 
κηα ηέηνηα πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε απνθαινχκελε ηαθηηθή ηνπ «aggressive accounting»5,
ηαθηηθήο δειαδή πνπ απνβιέπεη ζηελ εθκεηάιιεπζε πηζαλψλ δπλαηνηήησλ ησλ εθάζηνηε 
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (π.ρ. ΓΛΠ-Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή US-GAAP, ινγηζηηθά 
πξφηππα ΗΠΑ θηι.) γηα ειαζηηθνχο ρεηξηζκνχο, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ επηδησθφκελε 
αχμεζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ θεξδψλ. Η πνιηηηθή απηή έρεη φκσο ηα φξηά ηεο, θαζψο φπσο 
ζεκεηψλνπλ ζε κειέηε ηνπο νη Jan Barton θαη Paul Simko6, ν ηζνινγηζκφο, πεξηέρνληαο 
φιεο ηηο πξνεγνχκελεο αηζηφδνμεο εθηηκήζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο, δελ κπνξεί γηα 
πάληα λα «θνπζθψλεη» αθνχ, εάλ αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη 
αληηθεηκεληθφηεηαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κεγεζχλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πέξα 
απφ θάπνην ζεκείν (σο επί ην πιείζηνλ, ην earnings management πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο).

Η δεχηεξε θαηεγνξία απνθαιείηαη big bath accounting, φξνο πνπ δειψλεη ηελ εζθεκκέλε 

δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε κεησκέλσλ 

θεξδψλ. Ο φξνο big bath κπνξεί λα εμεγεζεί σο εμήο: ηα απνηειέζκαηα πθίζηαληαη έλα 

ςπρξφ θαη ηζρπξφ <<ληνπο>> πνπ ζπλνδεχεηαη κάιηζηα απφ ηελ θαηαγξαθή ηζρπξψλ 

δεκηψλ (ζπλήζσο φκσο είλαη δεκίεο one on-off, δειαδή γηα κηα ρξήζε). Ίζσο ν 

αλαγλψζηεο αλαξσηεζεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα πξνβεί ε δηνίθεζε ζε κηα ηέηνηα 

ελέξγεηα (εκθάληζε αξθεηά κεησκέλσλ θεξδψλ ή θαη δεκηψλ), ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ελδερνκέλσο ζε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο. Αλ θαη είλαη πηζαλφλ ην 

management ηεο επηρείξεζεο λα αθνινπζεί εθ θχζεσο ζπληεξεηηθή ινγηζηηθή πνιηηηθή, ε 

ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ηεο έθηαθηεο θαη ηεξάζηηαο επηβάξπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. Η λέα δηνίθεζή ηεο 

πξνβαίλεη ζε ζεκαληηθέο δηαγξαθέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαθψλ δαλείσλ θηι., 

ρξεψλεη ηηο δεκηέο ζηελ απειζνχζα δηνίθεζε θαη ζην κέιινλ, ε φπνηα βειηίσζε ησλ 

θεξδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθή, απνδίδεηαη ζηελ ίδηα δξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο 

δάθλεο ηνπ <<ζσζηνχ>> management. Όπσο ζεκεηψλνπλ θαη νη Henry θαη Schmitt7 ζε 

έλα ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπο, κηα εηαηξία ζα επηδηψμεη λα θαηαγξάςεη one on-off δεκηά ζε 

κηα ρξνληά ήδε πηεζκέλσλ θεξδψλ, γηα λα κελ επεξεαζηνχλ ηα κειινληηθά θέξδε, κε  

ινγηζηηθνπνίεζε φισλ ησλ πηζαλψλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ζηε ηξέρνπζα γεληθά θαθή ρξήζε. 

Δπίζεο, νη Kirschenheiter θαη Melumad8 ζεκεηψλνπλ φηη κηα επηρείξεζε κε ηδηαίηεξα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε κηα δεδνκέλε ρξήζε ζα επηιέμεη λα δειψζεη ηα θαηψηεξα 

δπλαηά θέξδε, εθαξκφδνληαο πνιηηηθή big bath accounting γηα ηελ αλαθεξφκελε ρξήζε, 

ελψ εάλ ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη αξλεηηθά, αιιά φρη ππεξβνιηθά, ηφηε πηζαλφηαηα λα 

επηιέμεη πνιηηηθή εμνκάιπλζεο θεξδψλ ή earnings smoothing.  

Η πνιηηηθή earnings smoothing, δειαδή ε εμνκάιπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ζεκαίλεη ηελ 

εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ειαρηζηνπνηνχλ ηηο κεηαβνιέο ησλ θεξδψλ απφ 

πεξίνδν ζε πεξίνδν κέζσ ζθφπηκεο ρξέσζεο επηπιένλ εμφδσλ ζε κηα ρξήζε πςειψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ή κέζσ κε ρξέσζεο εμφδσλ ρξήζεο, αιιά κεηάζεζήο ηνπο γηα 
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αξγφηεξα, ζε κηα ρξήζε ηδηαίηεξα ρακειψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. Οη θηλήζεηο απηέο 

νδεγνχλ ζε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ θαη φπσο ηνλίδεη 

ζρεηηθή κειέηε ησλ Alister Hunt, Susan Moyer θαη Terry Shevlin9, κηα καθξνπξφζεζκε 

πνιηηηθή earnings smoothing νδεγεί σο επί ην πιείζηνλ ζε απμεκέλε θεθαιαηνπρηθή αμία 

ηεο επηρείξεζεο (ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη κάιηζηα φηαλ ε πνιηηηθή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ αθνινπζείηαη ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε ιφγσ επηζπκίαο ηνπ management γηα απηφ, ε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο απμάλεηαη, φπσο επίζεο θαη ε αληνρή ησλ θεξδψλ δηαρξνληθά. Με 

άιια ιφγηα νη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη δηνηθήζεηο επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηαθηηθή 

«earnings smoothing», παξνπζηάδνπλ θαη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζηελ θεξδνθνξία 

ηνπο θαη απμεκέλε απνηίκεζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο αμίαο ζην ρξεκαηηζηήξην, θαζψο 

εθιακβάλεηαη ζεηηθά απφ ηελ αγνξά. 

Έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ δελ είλαη κνλνζήκαληε. Σν 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ζε κηα δεκνζίεπζή ηνπ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 200910 ζπληαγκέλε απφ ηνλ Roman L. Weil, ηνλίδεη ηελ αδπλακία ελφο 

νξζνχ νξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. Η πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ελδέρεηαη λα ζρεηίδεηαη 

κε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπζέληα θέξδε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα καθξνπξφζεζκεο 

κεηαβιεηέο φπσο ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δσήο ελφο αζθαιηζκέλνπ, ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηα επφκελα 30 ρξφληα θηι., ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ζα είλαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ππνθεηκεληθφηεηαο. Δπίζεο 

εκπεξηθιείεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθκεηαιιεχεηαη ηελ πηζαλή 

χπαξμε αζάθεηαο ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, πηνζεηψληαο ηνπο θαλφλεο εθείλνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ.  

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Paul M. Healy θαη James M. Wahlen11, φπνπ γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε φιεο ηεο αξζξνγξαθίαο πεξί δηαρείξηζεο θεξδψλ, ηνλίδεηαη φηη πέξα απφ ηα 

πξνθαλή ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ (δειαδή φηη ε πνιηηηθή earnings management 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα επεξεάζεη ηελ νπηηθή ησλ αγνξψλ γηα ηελ εηαηξία/γηα λα απμεζνχλ νη 

απνιαβέο ηεο δηνίθεζεο/ή θαη γηα λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα λα αζεηεζνχλ ππνρξεψζεηο 

απφ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θηι.), δελ παξέρνληαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ 

πξνηχπσλ πνπ πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ γηα ηελ απνθπγή ηαθηηθψλ δηαρείξηζεο θεξδψλ ή 

ζρεηηθά κε ην πνηα ινγηζηηθά πξφηππα παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθφξεζε ζηνπο επελδπηέο 

θαη πνηα φρη. Δπίζεο δελ ππάξρεη κηα καθξννηθνλνκηθή ζεψξεζε ηνπ earnings 

management, δειαδή φρη απνθιεηζηηθά ζε κηθξννηθνλνκηθφ – εηαηξηθφ επίπεδν, αιιά ζην 

επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά, έιιεηςε πνπ επηηείλεη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ 

ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο, θαζψο ν ηνκέαο ηνπ earnings management απνηειεί 

λέν θαη πξφζθνξν έδαθνο γηα αθαδεκατθή έξεπλα. 

ε ζρέζε κε ηε ηειεπηαία επηζήκαλζε ησλ Healy θαη Wahlen, ππάξρεη κηα κειέηε ησλ 

Catherine Gowthorpe θαη Oriol Amat12, φπνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξαζθεπαζηέο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (δηνηθήζεηο εηαηξηψλ, ινγηζηέο) αζθνχλ πίεζε ηφζν ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζηνπο ζεζκνχο επνπηείαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (δειαδή ζηνπο λνκνζέηεο θαη επφπηεο), γηα ηε ζέζπηζε ραιαξφηεξσλ 



8 
 
ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή ζε εηαηξηθφ επίπεδν, κε 

ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ creative accounting θαη αιινίσζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ ηα αλσηέξσ, έλαο ηξφπνο πξνζηαζίαο απφ πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θεξδψλ, φπσο ζπκπεξαίλεη ε κειέηε ησλ Christian Leuz, Dhananjay Nanda θαη Peter D. 

Wysocki13 πνπ είρε σο αληηθείκελν 31 ρψξεο παγθνζκίσο, είλαη αλακθίβνια ε ηζρπξή 

λνκηθή πξνζηαζία ησλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο επελδπηψλ ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

insiders ηεο εηαηξίαο λα απνθξχπηνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ ην θνηλφ. Απηφ γηαηί ε 

ηαθηηθή ηνπ earnings management ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ηεο βαζκνχ απζηεξήο ηήξεζεο ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ. Δλδηαθέξνπζα επίζεο είλαη ε άπνςε ηνπ Stephen Penman14, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη νη κέηνρνη απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ησλ δεκνζηεπφκελσλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

νθείιεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ θαη φρη απνθιεηζηηθά κε 

γλψκνλα ηελ εηαηξηθή νπηηθή (δειαδή φηη νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο εμππεξεηνχλ ηνπο 

εηαηξηθνχο ζθνπνχο πξψηα), φπσο είλαη ν θαλφλαο έσο ζήκεξα. 

Σειηθά, ν ζθνπφο ελφο αλαιπηή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο 

είλαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη πίζσ απφ ηηο γξακκέο θαη λα επηζεκαίλεη ηέηνηεο 

πξαθηηθέο εγθαίξσο νχησο ψζηε θάζε ελδηαθεξφκελνο λα απνθηά γλψζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ παξαπιαλάηαη απφ ινγηζηηθέο 

αιρεκείεο ή ηεξηίπηα (ηδηαίηεξα ηελ πξψηε, δειαδή ηελ εζειεκέλε εκθάληζε απμεκέλσλ 

θεξδψλ, ε νπνία ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο νδεγεί ηειηθά ζε απίζηεπηεο απψιεηεο ζηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο φηαλ αλαγθαζηηθά απνθαιχπηεηαη ε <<κφριεπζε>> ησλ θεξδψλ). 

 

1.2  Ειςαγωγό ςτη μελϋτη των λογιςτικών καταςτϊςεων : 

 

1.2.1  Έννοια τησ ποιότητασ των κερδών : 

 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ δελ είλαη κνλνζήκαληε. Αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο 

επηινγέο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε δηάθνξα ζέκαηα φζν 

θαη ζε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

– νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

Λνγηζηηθέο πξαθηηθέο : Οη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο εθκεηαιιεχεηαη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ην θιίκα 

επθνξίαο ηεο νηθνλνκίαο-αγνξψλ κε θιαζηθφ παξάδεηγκα ηελ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε 

εχινγε αμία ε νπνία, αλ θαη ζσζηφ κέηξν, νδήγεζε ζε ππεξβνιέο θαη θέξδε κφλν ζηα 

«ραξηηά» πνπ πνηέ δελ ππήξμαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αληίζεηα, παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε είλαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία γηα έλα δήηεκα ινγηζηηθήο πθήο πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηα θέξδε, ππάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο, αιιά ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο επηιέγεη 

εθείλε ηελ αηξαπφ πνπ νδεγεί ζε κηα ζηαζεξή πνιηηηθή δηακέζνπ ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζε 
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ίδηα αληηκεηψπηζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζέκαηνο δηαρξνληθά, θίλεζε πνπ απμάλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπηρεηξεκαηηθφο θχθινο – Αληηθείκελν : Σν αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαζψο κηα επηρείξεζε κε ζηαζεξέο ξνέο πνπ δελ 

επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηνπο θχθινπο ηεο νηθνλνκίαο ή απφ επηρεηξεζηαθνχο θχθινπο 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ ζρεηηθά πην ζηαζεξά θέξδε θαη 

κεγέζε ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε έληνλεο κεηαβνιέο ζε αληίζεζε κε εηαηξίεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λένπο ηνκείο ή θαηαζθεπαζηηθέο νη νπνίεο 

εμαξηψληαη έληνλα απφ ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ αλάιεςεο λέσλ έξγσλ, απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θηι. 

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε έλλνηα πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ θάηη δεδνκέλν ή ζηαζεξφ αιιά εκπεξηθιείεη θαη 

ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο θαζψο ε ινγηζηηθή δελ απνηειεί επηζηήκε κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλνπο φξνπο θαη αμηψκαηα φπσο ηα καζεκαηηθά αιιά πεξηζζφηεξν θνηλσληθή 

επηζηήκε πνπ εκπεξηέρεη θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα έλα δήηεκα, θάηη πνπ δίλεη ηε ιαβή 

θαη γηα ηε ιεγφκελε δηαρείξηζε θεξδψλ ή earnings management. 

 

1.2.2  Ιδιαύτερεσ πτυχϋσ εξϋταςησ των λογιςτικών καταςτϊςεων : 

 

Ξεθηλψληαο ηε κειέηε ησλ ινγηζηηθψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηλίζνπκε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο 

καο : ην φηη ε δηακφξθσζε ησλ θεξδψλ θαηά ην δνθνχλ, δειαδή ε δηαρείξηζε θεξδψλ 

αθήλεη πάληα έλα ίρλνο κέζα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

εληνπηζηεί απφ ηνλ αλαιπηή. Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ηνπ 

πνπ ζα πξέπεη λα ην αμηνπνηεί θαηαιιήισο. 

Η αλάιπζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη νξηζκέλεο πηπρέο, νη νπνίεο 

θαηαηάζζνληαη θάησ απφ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ επξχηεξε εθδνρή ηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εάλ αθνινπζεί ε εηαηξία πηζηά φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα , 

US-GAAP θηι.) ή εθκεηαιιεχεηαη θελά (ηα ιεγφκελα «παξαζπξάθηα») γηα λα παξνπζηάδεη 

θέξδε αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηεο φπσο επίζεο θαη ην εάλ ε ειεγθηηθή εξγαζία απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (νξθσηέο ειεγθηέο ινγηζηέο ζηελ Διιάδα) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απαηηνχκελε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία ή ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξίαο θαη 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ζπγθάιπςε αζέκηησλ πξαθηηθψλ (πεξηπηψζεηο Enron,WorldCom 

ζηηο ΗΠΑ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηά ηελ απνθάιπςε αξθεηψλ ζθαλδάισλ έρεη 

πξνηαζεί κηα δέζκε κέηξσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

απηνξξχζκηζή ηνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, 

ην εχξνο ηεο εξγαζίαο ησλ ειεγθηψλ, ην είδνο ησλ αλαθνξψλ ειέγρνπ ηνπο θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο απέλαληη ζηηο εηαηξίεο πνπ ειέγρνπλ15. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε 

πξνζήθνπζα, δειαδή εάλ παξέρνληαη φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιε 

επηπξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη κειινληηθά ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε έλαο πειάηεο 

ηεο εηαηξίαο, θαίηνη ελήκεξνο σο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, λα ππάξρεη ε έλδεημε φηη ίζσο αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Δλψ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζεί θαηεπζείαλ πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο απαίηεζήο ηνπ, ζα 

ήηαλ ζσζηφ λα ππάξμεη θάπνηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ζεκεηψζεηο φπνπ λα αλαθέξεηαη 

απηφ ην ελδερφκελν.  

Δπίζεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα αλά δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηα έθηαθηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ηε ινγηζηηθή ρξήζε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελδειερνχο κειέηεο θαη δίλνπλ κηα πην πιήξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, νδεγψληαο ζε 

θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο θαη επηπιένλ απνηειεί φπιν γηα 

ηελ απνθάιπςε πηζαλνχ earnings management. ρεηηθή είλαη ε έξεπλα ησλ Gerald J. Lobo 

Jian Zhou16, ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έθηαζε ζηελ νπνία νη εηαηξίεο 

απνθαιχπηνπλ ηελ πιήξε εηθφλα ηνπο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο θεξδψλ είλαη αληίζεηεο έλλνηεο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη επηρεηξήζεηο κε ρακειή 

πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα ηηο εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζε ηαθηηθέο 

earnings management θαη αληίζηξνθα, νη εηαηξίεο πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ θηλήζεηο 

δηαρείξηζεο θεξδψλ ηείλνπλ λα παξέρνπλ ιηγφηεξν πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα κελ 

απνθαιχπηνπλ ηελ πιήξε θαη πξαγκαηηθή ηνπο εηθφλα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο πεξηνδηθά (ηξηκεληαία, εμακεληαία, εηήζηα) δεκνζηεχνπλ. 

 

1.3 Περιβϊλλον κϊτω από το οπούο η διαχεύριςη κερδών (earnings 

management) εύναι αρκετϊ πιθανό 

 

Η δηαρείξηζε θεξδψλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα 

ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο ζα εθκεηαιιεπζεί ην management θαη ζα 

πξνβεί ζε θηλήζεηο εμσξατζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλήζσο 

είλαη ζπλδπαζκφο ζπλζεθψλ θαη δελ νθείιεηαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ παξάγνληα αιιά ζε έλα 

θιίκα ην νπνίν έρεη θαιιηεξγεζεί θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά πεξηπηψζεηο φπνπ επλνείηαη ε δηαρείξηζε 

θεξδψλ απφ κηα εηαηξία (ππνβνεζεηηθφ ζρεηηθά θαη ην άξζξν ησλ Lorraine Magrath θαη 

Leonard G. Weld ζηε CPA Journal17) : 

 

1) Αιιαγή ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο : κηα κεηαβνιή ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

ζπλήζσο δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο αιιαγήο θεξδψλ, θαζψο ηα λέα αλψηεξα ζηειέρε 

ζα ζειήζνπλ πηζαλψο λα πξνβνχλ ζε ηαθηηθή big-bath accounting (δειαδή φπσο είδακε, 

εζθεκκέλε κεγάιε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε δεκηέο πνπ απνδίδνληαη ζηε «θαθή 

πξνεγνχκελε δηνίθεζε>>  θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε ησλ θεξδψλ ε νπνία πηζηψλεηαη ζηνπο 

λένπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο). 
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2) Η ακνηβή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θεξδνθνξία : ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε δηνίθεζε έρεη άκεζν ζπκθέξνλ ε εηαηξία λα επηδεηθλχεη απμαλφκελε 

θεξδνθνξία έζησ θαη κε ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαζψο ζα απνδεκησζεί κε επηπιένλ 

ακνηβέο θαη πηζαλφηαηα κε stock options, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη έληνλν 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ δηνηθνχλησλ γηα απμεκέλα θέξδε πνπ νδεγνχλ ζε αλνδηθή 

κεηνρηθή πνξεία. 

3) Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζπλεζίδεη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζην ρξεκαηηζηήξην κε 

αληηθείκελν ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο (inside trading) κε ζπλέπεηα λα επηζπκεί λα 

παξνπζηάδεη σξαηνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγεί θιίκα αλφδνπ ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο (ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 2). 

ρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο 2 θαη 3, ελδηαθέξνπζα είλαη ε κειέηε ησλ Daniel Bergstresser 

θαη Thomas Philippon18, ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο ε 

απνδεκίσζε ησλ CEOs είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο γηα αγνξά 

κεηνρψλ θαη κε ηε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο, έρνπλ ηε ηάζε λα πξνβαίλνπλ ζε θηλήζεηο 

δηαρείξηζεο θεξδψλ, ελψ επηπξνζζέησο ζε πεξηφδνπο κεγάισλ ιεηηνπξγηθψλ κεηαβνιψλ 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, νη CEOs εμαζθνχλ ζεκαληηθά δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ θαη 

νη ππφινηπνη insiders πσινχλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο κεηνρψλ. 

Δπίζεο ε κειέηε ησλ Qiang Cheng θαη Terry Warfield19, θαηαιήγεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα 

φηη δειαδή ε απνδεκίσζε πνπ βαζίδεηαη ζε κεηνρέο νδεγεί ζε κηα ηάζε γηα εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ earnings management, αιιά ηνλίδνπλ επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε 

καθξνπξφζεζκε παξνρή θηλήηξσλ απφδνζεο ζηεξηγκέλσλ ζε κεηνρέο (stock-based) έρεη 

σο ζπλέπεηα νη δηνηθνχληεο λα εμαζθνχλ ηαθηηθή earnings smoothing, δειαδή λα κελ 

αλαθνηλψλεη ε εηαηξία ζεκαληηθνχ κεγέζνπο επράξηζηεο «εθπιήμεηο» θεξδψλ, θαζψο θχξην 

κέιεκά ηνπο απνηειεί ε δηαηήξεζε πςειψλ θεξδψλ ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο νπφηε ζα 

πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο απφ ηα stock bonuses. 

4) Η επηρείξεζε εηνηκάδεηαη λα εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ζε θάπνηα νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο πξνζθνξάο. Δδψ ε δηνίθεζε επηδηψθεη λα εκθαλίζεη 

θαιχηεξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο γηα λα δειεάζεη ηνπο επίδνμνπο επελδπηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζθνξά ησλ αμηψλ (ηδηαίηεξα ζπρλφ θαηλφκελν ζε αξρηθέο 

δεκφζηεο εγγξαθέο- Initial Public Offerings ή IPOs). 

5) Η εηαηξία απνηειεί ζηφρν εμαγνξάο απφ θάπνηα άιιε επηρείξεζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ην management πηέδεηαη ηφζν γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο (ε είζνδνο 

κηαο μέλεο εηαηξίαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα έρεη σο ζπλέπεηα θαη ηελ πηζαλή 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ) φζν θαη ιφγσ ηεο πίεζεο ησλ ήδε 

κεηφρσλ γηα ζπκθσλία εμαγνξάο ζε πςειφηεξε ηηκή, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη λα γίλεη ε 

εηαηξία θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε πην ειθπζηηθή. Η δηαρείξηζε θεξδψλ 

πηζαλφηαηα ζα εμαλαγθάζεη ηελ εηαηξία πνπ επηζπκεί ηελ εμαγνξά λα απμήζεη ην ηίκεκα γηα 

ηηο κεηνρέο ή αθφκα θαη λα εγθαηαιείςεη ηελ πξνζπάζεηα θαζψο ε ηηκή ζην ρξεκαηηζηήξην 

ζα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη δελ ζα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

6) Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη αθεζεί θπξηνιεθηηθά ζηα ρέξηα ηεο 

δηνίθεζεο πνπ δξα θαη ελεξγεί ζρεηηθά αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε απφ ηνπο 
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κεηφρνπο κε απνηέιεζκα λα δηαζέηεη κεγάιε επρέξεηα θηλήζεσλ δηακφξθσζεο 

απνηειεζκάησλ θαη ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ην δνθνχλ. Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο 

έιεγρνο πεπξαγκέλσλ θαη ην management κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο δηαρείξηζεο 

θεξδψλ κε άλεζε. 

Δπίζεο ελδηαθέξνπζα είλαη ε ζρεηηθή κειέηε ησλ Sonda Marrakchi Chtourou, Jean Bédard 

θαη Lucie Courteau20, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή ή κε ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ αιινίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ (audit committee) κηαο εηαηξίαο, ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ θαη α) ηεο χπαξμεο ελφο ηνπιάρηζηνλ κέινπο κε εκπεηξία ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, β) ηνπ πνζνζηνχ αλεμάξηεησλ κε-εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πνπ δελ είλαη ζηειέρε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηαπηφρξνλα, γ) ηεο παξνπζίαο ζηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ κφλν αλεμάξηεησλ κειψλ πνπ ζπλεδξηάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ 2 θνξέο 

ην έηνο θαη δ) ε χπαξμε επίζεκεο εμνπζηνδφηεζεο θαη ππνρξέσζεο ηεο επηηξνπήο 

ειέγρνπ λα επηβιέπεη ηφζν ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο. Όζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (board of directors), θαηαιήγνπλ φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηαθηηθψλ earnings management θαη α) ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη β) ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηνπ ηφζν εληφο ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη εκπεηξίαο απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο θεξδψλ παξνπζηάδεη ζεηηθή ζρέζε ηφζν κε ην κέγεζνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

πξνγξακκάησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (short-term stock options) ζηα κε-

εθηειεζηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ (δειαδή φζν πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο γηα αγνξά κεηνρψλ, ηφζν ζπλεζέζηεξν ην θαηλφκελν ηνπ earnings 

management) φζν θαη κε ην πνζνζηφ θαηνρήο κεηνρψλ απφ ηα κε-εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (δειαδή φζν πεξηζζφηεξεο κεηνρέο θαηέρνπλ ηα κε-εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ Γ, ηφζν ζπλεζέζηεξε ε δηαρείξηζε θεξδψλ απφ ηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο). 

7) Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ή ε δηαδηθαζία εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαβάιιεηαη θαη ην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ δχζθνια εληνπίδνληαη απφ ηνπο 

λένπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θάηη ην νπνίν ην εθκεηαιιεχεηαη ην management. 

8) Η επηρείξεζε απνηειεί κέινο νκίινπ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζπλεζίδεηαη λα γίλνληαη 

ελδννκηιηθέο πξάμεηο (πσιήζεηο, αγνξέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ελδννκηιηθφο δαλεηζκφο 

θηι.), γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ηε κεηαθνξά θεξδψλ απφ εηαηξία ζε εηαηξία εληφο ηνπ 

νκίινπ κέζσ ππεξηηκνινγήζεσλ γηα παξάδεηγκα ιφγσ δηαθνξηθήο ηηκνιφγεζεο κεηαμχ 

ρσξψλ (π.ρ. εηαηξία ηνπ νκίινπ πνπ εδξεχεη ζε ρψξα ρακεινχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

πνπιάεη αθξηβά ζε άιιε εηαηξία ηνπ νκίινπ κε έδξα ζε ρψξα κε πςειή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε κε ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ φκηιν ζαλ ζχλνιν). 

9)  Η επηρείξεζε έρεη επηηχρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θεξδνθνξία αιιά απηή δελ αληαπνθξίλεηαη 

απφιπηα ζηηο εθηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ αλαιπηψλ, αδπλακία ηελ νπνία επηζπκεί λα 

θαιχςεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, θαζφηη κηα αλαθνίλσζε γηα ιηγφηεξα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα θέξδε ζα πξνθαιέζεη ζρεδφλ ζίγνπξα πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 
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ρεηηθή κε ηε παξαπάλσ παξαηήξεζε είλαη ε κειέηε ηεο Sarah Elizabeth Mc Vay21, ε 

νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηηπγράλνπλ αθξηβψο ηα 

βαζηθά θέξδε πνπ πξνέβιεπαλ νη αλαιπηέο, είλαη χπνπηεο γηα πνιηηηθέο earnings 

management, θαζψο νη δηνηθήζεηο ηνπο πξνβαίλνπλ ζε επαλαηαμηλνκήζεηο εμφδσλ ηα 

νπνία, θαίηνη ιεηηνπξγηθά, ραξαθηεξίδνληαη σο έθηαθηα, θαζψο απηά δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηαηξία εθπιεξψλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε (αλ θαη ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο, ε κεηνρή 

ηεο εηαηξίαο ζα ζεκεηψζεη αξλεηηθέο επηδφζεηο, ιφγσ ηνπ φηη ε δηνίθεζε δελ είλαη δπλαηφ 

λα πξνβαίλεη δηαξθψο ζε ραξαθηεξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ σο έθηαθησλ θαη έηζη ηα 

επφκελα έηε, ε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά). 

10)  (αθνξά ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θπξίσο) Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

αληηιακβάλεηαη φηη απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξφθεηηαη λα παξαβηαζζνχλ εάλ 

παξνπζηαζηεί ε πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή-ινγηζηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζα επηζχξεη ζεκαληηθέο πνηλέο αιιά πηζαλφηαηα λα πιήμεη θαη θαίξηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηε θήκε ηεο θάηη πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κηαο επηρείξεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ή αζθαιηζηηθνχ ηνκέα. θεπηφκελε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

πξνβαίλεη ζε δηαρείξηζε θεξδψλ θαη ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα απνθχγεη ή λα 

απνθξχςεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο αδπλακίεο ηεο απφ ηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο. 

11)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηαηξία έρεη ιάβεη δάλεηα πνπ εκπεξηθιείνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα λα κελ εγεξζεί αίηεκα θαηάπησζή ηνπο, 

δειαδή φξνη φπσο ιφγνο ebitda (θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ θαη 

απνζβέζεσλ) / ηφθνη π.ρ. άλσ ηνπ 3 ή ιφγνο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα άλσ ηνπ 0,70 θηι., 

αιιά κηα έθζεζε ηεο ππαξθηήο ινγηζηηθήο θαηάζηαζήο ηεο, ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα 

ζηελ παξαβίαζε θάπνησλ απφ ηνπο φξνπο. Σφηε ε εηαηξία ζα αληηκεηψπηδε ην ζνβαξφ 

ελδερφκελν νη ππνρξεψζεηο ηεο λα γίλνπλ άκεζα απαηηεηέο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο θαη ζα 

βξηζθφηαλ ζε ηδηαίηεξα δπζρεξή θαη επηζθαιή ζέζε φζνλ αθνξά ην κέιινλ ηεο. 

ρεηηθή κε ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο 9, 10 θαη 11 είλαη ε έξεπλα ησλ José A. C. Moreira 
θαη Peter F. Pope22, ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη εηαηξίεο κε αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ζε κηα πεξίνδν εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ηάζε λα εθαξκφζνπλ ηαθηηθέο 
δηαρείξηζεο θεξδψλ θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπο είλαη λα απνθξχςνπλ απφ ηηο αγνξέο 
(πηζησηέο – ηξάπεδεο, αιιά θαη αλαιπηέο – επελδπηέο) ηε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ, ε νπνία 
ζα απνηειέζεη αξλεηηθφ ζεκάδη θαη ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ην θφζηνο ηνπ ρξένπο ηνπο 
(επηηφθην ηξαπεδψλ ή νκνινγηψλ ηνπο ή δηάζεζε γηα αγνξά λέσλ κεηνρψλ ηνπο). Μάιηζηα 
ε ηάζε απηή είλαη εληνλφηεξε ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, ελψ πξσηχηεξα παξνπζίαδαλ 
ζεηηθά απνηειέζκαηα (πεξίπησζε 9), ζα αλαγθάδνληαλ λα αλαθνηλψζνπλ άζρεκα λέα θαη 
αξλεηηθά απνηειέζκαηα, εάλ δελ πξνέβαηλαλ ζε ηαθηηθή earnings management. Σέινο θαη 
φπσο είλαη ινγηθφ (πεξηπηψζεηο 10 θαη 11), επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα 
ρξεκαηνδφηεζε θαη πςειφηεξα επίπεδα ρξένπο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ηάζε γηα 
εθαξκνγή πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θεξδψλ θαη αιινίσζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

12)  Μηα αιιαγή ζηα ινγηζηηθά πξφηππα ή ηηο ινγηζηηθέο αξρέο (πξφζθαηα παξαδείγκαηα κε 

ηελ αιιαγή ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39, ε νπνία επλφεζε ηδηαίηεξα ηηο εηαηξίεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηνηθνχληεο λα παξνπζηάζνπλ 
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δηαθνξεηηθή ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο, εθκεηαιιεπφκελνη ηα «παξαζπξάθηα» πνπ ηνπο 

παξέρεη απηή ε κεηαβνιή, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη πξφζθαηε θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί αθφκα 

απφ ηνπο αλαιπηέο/ελδηαθεξφκελνπο. 

13)  Δπίζεο κηα πηζαλή αιιαγή ζηα δεκνζηεπκέλα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ (earnings 

restatement) απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ, 

φπσο έρνπλ ζεκεηψζεη ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπο θαη νη Scott Richardson, Irem Tuna θαη Min 

Wu23, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαδεκνζίεπζε θεξδψλ παιηφηεξσλ 

πεξηφδσλ παξνπζηάδεηαη ζπρλφηεξα ζε εηαηξίεο νη νπνίεο είηε έρνπλ πςειφηεξα ηνπ 

θαλνληθνχ ρξέε είηε ε αγνξά έρεη πςειφηεξεο απαηηήζεηο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο απφ 

απηέο. Οη εηαηξίεο απηέο είλαη πεξηζζφηεξν κνριεπκέλεο απφ εηαηξίεο πνπ δελ πξνβαίλνπλ 

ζε αλαδεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ, ελψ επίζεο πηέδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αγνξά 

θαζψο ζεσξνχληαη εηαηξίεο πςειήο αλάπηπμεο (high growth firms) θαη επίζεο έρνπλ 

ηζηνξηθφ ζεηηθψλ θεξδψλ επί ζεηξά πεξηφδσλ δίρσο λα απνγνεηεχνπλ ηνπο αλαιπηέο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε πίεζε γηα ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ earnings management είλαη 

ζεκαληηθή. 

 

 

1.4 Τρόποι με τουσ οπούουσ πραγματοποιεύται η διαχεύριςη κερδών μϋςω των 

λογιςτικών καταςτϊςεων και ιδιαύτερα του ιςολογιςμού : 

 

Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δηαζέηεη αξθεηνχο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επεξεάζεη ηα θέξδε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ (αλ θαη ηειηθά 

θάπνηε ε ινγηζηηθή αιρεκεία ζα απνθαιπθζεί). Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδεη ηα 

απνηειέζκαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο είλαη αξθεηνί, αιιά πάληα 

αθήλνπλ θάπνηα ίρλε ζε ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε ελδειερήο αλάιπζε ηνπ νπνίνπ 

νθείιεη λα απνηειεί ηε βάζε γηα θάζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα κηα απφηνκε αχμεζε ζηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ζε 

ζρέζε κε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ → αχμεζε θεξδψλ αιιά πηζαλφηαηα ραιαξή πνιηηηθή 

πηζηψζεσλ, δειαδή κειινληηθέο δεκηέο). Απηή ε δπλαηφηεηά ηεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο 2 πιεπξέο ηνπ ηζνινγηζκνχ, δειαδή ηφζν απφ 

ην ελεξγεηηθφ φζν θαη απφ ην παζεηηθφ θαη θπζηθά επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαζψο είλαη γλσζηή ε βαζηθή ζρέζε Καζαξή ζέζε = Δλεξγεηηθφ 

– Παζεηηθφ (ζπλεπψο γηα λα είλαη απμεκέλε ε Καζαξή ζέζε, ζα πξέπεη είηε λα απμεζεί ην 

Δλεξγεηηθφ κε δεδνκέλν ην Παζεηηθφ είηε λα κεησζεί ην Παζεηηθφ κε δεδνκέλν ην 

Δλεξγεηηθφ). Οη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο είλαη νη εμήο 

(ελδηαθέξνλ ζρεηηθά είλαη θαη έλα άξζξν ηνπ Ken Brown ζηε Wall Street Journal24 κε 

δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ) : 
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1.4.1 Ενεργητικό (Assets) : 
 

1.4.1.1  Πϊγιο ενεργητικό: 
 

1α) Πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα (Fixed assets) : 
 

1αα) Κηίξηα, εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα (Property, plant, equipment) : 1νο 

ηξφπνο 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο: απμεκέλα θέξδε) : ε εηαηξία κπνξεί λα απμήζεη είηε ηελ 

πξνβιεπφκελε σθέιηκε δσή είηε ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ θηηξίσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ-

κεραλεκάησλ. 

 

Απνηέιεζκα : κείσζε ηνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο αθελφο θαη ηεο έληαζεο ησλ 

απνζβέζεσλ αθεηέξνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηελ 

επηζπκία ηεο δηνίθεζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε εηαηξίεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη έληαζεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θπξίσο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο). 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : κείσζε 

πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ή ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο θηηξίσλ ή εμνπιηζκνχ-

κεραλεκάησλ → αχμεζε ζπληειεζηψλ απφζβεζεο + έληαζεο απνζβέζεσλ → κεησκέλα 

θέξδε ρξήζεο). 

 

 

1αβ) Κηίξηα, εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα (Property, plant, equipment) : 2νο 

ηξφπνο 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε)  : απνθπγή ρξέσζεο ησλ απαξαίηεησλ 

εμφδσλ απνκείσζεο παιηνχ θαη άρξεζηνπ εμνπιηζκνχ/κεραλεκάησλ κεδεληθήο αμίαο ή 

θηηξίσλ απαμησκέλσλ ή κε ζεκαληηθέο θζνξέο θαη άρξεζησλ πηα γηα ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 
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Απνηέιεζκα : κε ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ηηο αλαινγνχζεο δεκίεο κε 

ζθνπφ ηελ εκθάληζε απμεκέλσλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην εχξνο ηνπ εηαηξηθνχ θάζκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : ρξέσζε επηπιένλ 

ησλ αλαγθαίσλ εμφδσλ απνκείσζεο εμνπιηζκνχ/θηηξίσλ/κεραλεκάησλ → επηπιένλ 

επηβάξπλζε θεξδψλ ρξήζεο ). 

 

 

1αγ) Κηίξηα, εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα (Property, plant, equipment) : 3νο 

ηξφπνο 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : θαηαρψξεζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

θηηξίσλ/εμνπιηζκνχ/ή θαη κεραλεκάησλ, πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή γηα επηζθεπέο ησλ θηηξίσλ ή ησλ κεραλεκάησλ θαη ελψ απνηεινχλ έμνδα ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο , θαηαρσξνχληαη σο ελεξγεηηθφ.  

 

Απνηέιεζκα : παξνπζίαζε ζηξεβιήο εηθφλαο ηφζν ηνπ ηζνινγηζκνχ φζν θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηξέρνπζαο ρξήζεο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απμεκέλα (αλ θαη ζα 

κεηψλνληαη ηα κειινληηθά θέξδε ιφγσ ηεο απφζβεζεο ησλ παγηνπνηεκέλσλ εμφδσλ). 

Οπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβάιιεηαη γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

θηηξίσλ/εμνπιηζκνχ/κεραλεκάησλ νθείιεη λα θαηαρσξείηαη σο έμνδν ρξήζεο θαη κφλν νη 

επεθηάζεηο ή βειηηψζεηο θηηξίσλ/κεραλεκάησλ/εμνπιηζκνχ λα παγηνπνηνχληαη σο 

ελεξγεηηθφ. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε εηαηξίεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη έληαζεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θπξίσο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο). 
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1β) Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα (Intangible assets): 
 

1βα) Έμνδα (ή Γαπάλεο) πνιπεηνχο απφζβεζεο (~ deferred charge) : 1νο 

ηξφπνο 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : ρξέσζε πνζψλ σο έμνδα (ή δαπάλεο) 

πνιπεηνχο απφζβεζεο ηα νπνία φκσο ζα έπξεπε λα θαηαρσξεζνχλ ζηα έμνδα ρξήζεο θαη 

λα κεηψζνπλ αλάινγα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (παξφκνηα πεξίπησζε κε ηελ παξαπάλσ 

1αγ).  

 

Απνηέιεζκα :  παξνπζίαζε ζηξεβιήο εηθφλαο ηζνινγηζκνχ θαη θπζηθά απμεκέλα θέξδε 

ηξέρνπζαο ρξήζεο (θαζψο φπσο ζεκεηψζακε θαη πξσηχηεξα ηα θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο 

ζα απμεζνχλ αιιά ζα κεηψλνληαη ηα θέξδε ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ ιφγσ ησλ 

απνζβέζεσλ ησλ παγηνπνηεκέλσλ εμφδσλ). 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην εχξνο ηνπ εηαηξηθνχ θάζκαηνο. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο πνπ φλησο θαη λφκηκα έπξεπε λα θαηαρσξεζνχλ ζην ελεξγεηηθφ σο δαπάλεο 

πνιπεηνχο απφζβεζεο, φπσο ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, έμνδα ίδξπζεο 

λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ θηι. , θαηαγξάθνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

κε ζπλέπεηα ηελ ππέξκεηξε επηβάξπλζή ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά θαη πηζαλφλ θαη ηελ 

εκθάληζε δεκηψλ). 

 

 

1ββ) Έμνδα (ή Γαπάλεο) πνιπεηνχο απφζβεζεο (~ deferred charge) : 2νο 

ηξφπνο 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : ινγηζκφο απνζβέζεσλ κε ρακειφηεξνπο 

ησλ αλαγθαίσλ ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δαπάλεο φλησο 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα παγηνπνηεζνχλ, αιιά ε αιρεκεία γίλεηαη ζην πνζνζηφ απφζβεζήο 

ηνπο).  
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Απνηέιεζκα :  πςειφηεξα ηνπ θαλνληθνχ θέξδε νθεηιφκελα ζηηο κηθξφηεξεο απνζβέζεηο.  

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηνπ θιάδνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο κε ηα κεγάια θαη ζεκαληηθά θφζηε ζε λέα πξντφληα θαη ηδηαίηεξα εηαηξίεο 

software φπνπ ηα έμνδα ηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο 

ινγηζηηθά εκπεξηέρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνθεηκεληθφηεηαο (εκπίπηνπλ θαη ζηελ 

ππνπεξίπησζε 1βα) . Οη εηαηξίεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ (software), σο επί ην πιείζηνλ, 

έρνπλ ζπκβφιαηα θαη πσινχλ άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηελ 

ηξέρνπζα ρξνληά είηε ζπλεζέζηεξα ζεηξά εηψλ. Οη δηνηθήζεηο δχλαληαη απιά λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα έζνδα απφ άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νθείινπλ λα θαηαρσξνχληαη ζηαδηαθά θαη νκαιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

επφκελσλ εηψλ (κε άιια ιφγηα θαηαρσξνχλ έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ σο ησξηλά).Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηηο απνζβέζεηο ηνπο. Δπίζεο νη ηειεπηθνηλσληαθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεθσλίαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο, γεγνλφο ην νπνίν ηηο θαηαηάζζεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηνπ 

επεξεαζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ησλ απνζβέζεσλ ησλ αδεηψλ 

ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ θάζκαηνο (πάξνρνη ηειεπηθνηλσληψλ). 

Σέινο ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζηηο εηαηξίεο παξαζθεπήο θαξκάθσλ φπνπ ε δηνίθεζε δχλαηαη 

λα επεξεάζεη θέξδε θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κέζσ ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ηα νπνία ζπλήζσο παγηνπνηνχληαη γηα απφζβεζε ζε δηάξθεηα εηψλ αιιά ν ηξφπνο θαη ν 

ζπληειεζηήο απφζβεζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ηνπ 

θαξκάθνπ θαη άιινπο παξάγνληεο φπνπ ππεηζέξρεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε θξίζε, 

επνκέλσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ.  

 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : ρξέσζε επηπιένλ 

ησλ αλαγθαίσλ εμφδσλ απνκείσζεο εμνπιηζκνχ/θηηξίσλ/κεραλεκάησλ → επηπιένλ 

επηβάξπλζε θεξδψλ ρξήζεο).  

 

 

1βγ) Τπεξαμία (Goodwill) : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) :  ε ππεξαμία αληηκεησπηδφηαλ παιηφηεξα 

απφ ηα ΔΛΠ (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη νη 

επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαλ λα ηελ απνζβέλνπλ είηε εθάπαμ είηε ηζφπνζα θαη ηκεκαηηθά ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ρξήζεο αιιά φρη πεξηζζφηεξεο ησλ 5 ρξήζεσλ25 (δειαδή ν 

θαηψηεξνο ζπληειεζηήο απφζβεζήο ηεο ήηαλ ην 20%). Με ηα ΓΛΠ (Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα) θαη εηδηθφηεξα κε ην ΓΛΠ 22, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηεο άιιαμε θαζψο 
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εηζήιζε ε έλλνηα ηεο σθέιηκεο δσήο ε νπνία, ειιείςεη άιισλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, 

βξίζεη ππνθεηκεληθφηεηαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην ΓΛΠ 2226, βάζηκε εθηίκεζε, ρσξίο λα 

είλαη δεζκεπηηθή φκσο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε σθέιηκε δσή ηεο ππεξαμίαο δελ ζα 

μεπεξλά ηα 20 ρξφληα απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηεο, δειαδή θαηψηεξνο ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο 5%, ελψ αλ ππεξβαίλεη ηα 20 ρξφληα ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε εηήζην έιεγρν 

θζνξάο ή απνκείσζήο ηεο. Απηή ε δηάηαμε αθήλεη πεξηζψξηα γηα δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

φζνλ αθνξά ηελ σθέιηκε δσή θαζψο γηα παξάδεηγκα αλ απηή είλαη 2 ρξφληα (δειαδή 

ζπληειεζηήο απφζβεζεο ππεξαμίαο 50%), ηα απνηειέζκαηα επηβαξχλνληαη αξθεηά ζε 

αληίζεζε κε ην αλ ζεσξεζνχλ ηα 10 ρξφληα σο σθέιηκε δσή ηεο (δειαδή ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο ππεξαμίαο 10%). 

 

Απνηέιεζκα :  πςειφηεξα ηνπ θαλνληθνχ θέξδε νθεηιφκελα ζηηο ρακειφηεξεο απνζβέζεηο 

ηεο ππεξαμίαο σο εμφδσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζρεδφλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ (φηαλ κηα επηρείξεζε 

πξνβαίλεη ζε εμαγνξά άιιεο ζρεδφλ πάληα ππάξρεη ππεξαμία θαη κάιηζηα ζεηηθή) αιιά 

εηδηθφηεξα ζε εηαηξίεο ζπκκεηνρψλ ή ζε εηαηξίεο κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ησλ 

εμαγνξψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : απφζβεζε ηεο 

ππεξαμίαο εθάπαμ ή κε πςειφηαηνπο ζπληειεζηέο → ππέξκεηξε επηβάξπλζε  ηεο 

ηξέρνπζαο  ρξήζεο κε απνζβέζεηο). 

 

 

1βδ) Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα : 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : πςειή απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ πνπ 

δηαζέηεη κηα επηρείξεζε REIT (Real Estate Investment Trust), γλσζηέο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

σο ΑΔΔΑΠ (Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο). Η εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο θαη ηα 

πηζαλά θέξδε απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ απηψλ νδεγεί απηφκαηα 

ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Η ινγηζηηθή αιρεκεία έγθεηηαη 

ζην εάλ ε απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (άζρεηα αλ νη 

εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ηνπο δηελεξγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο εθηηκεηέο, είλαη 

εχθνιε ε θαιθίδεπζε). Τςειφηεξε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ νδεγεί ζε απμεκέλα 

θέξδε θαη απμεκέλε θαζαξή ζέζε (πνπ είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην απνηίκεζεο γηα ηηο εηαηξίεο 

απηέο). 
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Απνηέιεζκα :  πςειφηεξα ηνπ θαλνληθνχ θέξδε νθεηιφκελα ζε θέξδε απφ ηε κεηαβνιή 

ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζηηο εηαηξίεο ΑΔΔΑΠ, αιιά θαη ζε πιήζνο άιισλ εηαηξηψλ κε 

ζεκαληηθήο αμίαο αθίλεηα πνπ ζεσξνχλ ηα αθίλεηά ηνπο σο επελδπηηθά θαη ηα απνηηκνχλ 

κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

 

 

1.4.1.2  Κυκλοφορούν ενεργητικό (Current assets) : 
 

2α) Αποθϋματα (Inventories) : 
 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) :  ε δηακφξθσζε θεξδψλ θαηά ην δνθνχλ 

κέζσ ησλ απνζεκάησλ απνηειεί ίζσο ηε δπζθνιφηεξε λα εληνπηζηεί παξέκβαζε ηεο 

δηνίθεζεο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα νη 2 ηειεπηαίνη απφ ηνπο 3 

ηξφπνπο πνπ ζα παξαζέζνπκε. Πάλησο ην γεγνλφο είλαη φηη ζε φιεο ηηο παξαθάλσ 

πεξηπηψζεηο, ηειηθά ε αιρεκεία ζα απνθαιπθζεί θαη ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε 

ζεκαληηθνχ κεγέζνπο απνκεηψζεηο ησλ απνζεκάησλ θαη ζε αλάινγα ζεκαληηθέο δεκηέο. 

 

2αα) 1νο ηξφπνο : θαηαρψξηζε εμφδσλ ζηα απνζέκαηα (απνζεκαηνπνίεζε εμφδσλ) ηα 

νπνία θαλνληθά έπξεπε λα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (νκνηάδεη κε ηηο 

πεξηπηψζεηο 1αγ θαη 1βα). 

 

Απνηέιεζκα : ιηγφηεξα έμνδα ρξήζεο (αθνχ απνζεκαηνπνηήζεθαλ) → πςειή θεξδνθνξία.  

 

2αβ) 2νο ηξφπνο : κε θαηαρψξηζε ζηα έμνδα ρξήζεο ηνπ θφζηνπο απνκείσζεο βξαδέσο 

θηλνχκελσλ απνζεκάησλ ή απνζεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί πεπαιαησκέλα, αιιά 

παξακνλή ηνπο ζην ελεξγεηηθφ σο απνζέκαηα ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ κεδεληθή 

αμία θαη απνηεινχλ κε θαηαγξαθείζα δεκία (ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «θνχθην» 

ελεξγεηηθφ). 

 

Απνηέιεζκα : κε θαηαγξαθή εμφδσλ απνκείσζεο απνζεκάησλ → πςειή θεξδνθνξία.  
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2αγ) 3νο ηξφπνο : θαηαγξαθή θαη ππνινγηζκφο αλχπαξθηνπ χςνπο απνζεκάησλ 

(ηειηθνχ απνζέκαηνο) ην νπνίν θπζηθά νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε ρξήζεο κέζσ ηεο 

αθφινπζεο ξνήο : πςειφ ηειηθφ απφζεκα → ρακειφ θφζηνο πσιεζέλησλ → πςειά θέξδε. 

Η ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή είλαη αδχλαην λα εληνπηζηεί απφ θάπνηνλ άιιν εθηφο ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αιιά θαη απηνί ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ην νπζηαζηηθά αδχλαην 

εγρείξεκα λα θαηακεηξήζνπλ αλαιπηηθά θαη ζπλνιηθά φια ηα απνζέκαηα κηαο επηρείξεζεο, 

ηδηαίηεξα αλ δηαζέηεη αξθεηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο, ππνθαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ή άιιεο ρψξεο θηι. 

 

Απνηέιεζκα : πςειφηεξα απνζέκαηα → ρακειφ θφζηνο πσιεζέλησλ → πςειά θέξδε. 

 

πλήζεο εθαξκνγή (θαη νη 3 πξναλαθεξζέληεο ηξφπνη) : ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ κε 

έκθαζε ζε εκπνξηθέο εηαηξίεο (ρνλδξεκπνξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο) φπνπ κπνξεί λα 

εθαξκφδνληαη γεληθά φιεο νη ηαθηηθέο δηαρείξηζεο θεξδψλ/ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά 

ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν αλαιπηή εληνπίδνληαη ζηελ απαμίσζε 

ησλ απνζεκάησλ θαη ζην πνζνζηφ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ πειάηεο (ζα αλαθεξζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα). Η έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα απαμίσζε παιηψλ 

απνζεκάησλ νδεγεί ζε απμεκέλα ηξέρνληα θέξδε, αιιά ζε κειινληηθέο δεκηέο. Δπίζεο 

ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζε πιήζνο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζε εηαηξίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ (hardware) νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο ηερλνινγηθήο απαμίσζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ (απαμίσζε ε 

νπνία είλαη ξαγδαία θαη ηαρχηαηε) κε απνηέιεζκα ηα απνζέκαηά ηνπο λα ππφθεηληαη ζε 

γξήγνξε νηθνλνκηθή θζνξά. Δπνκέλσο, κηα ηαθηηθή αχμεζεο θεξδψλ απφ ηε δηνίθεζε 

ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ρξέσζεο απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο ζε ηαρέσο 

απαμησκέλα ηερλνινγηθά πξντφληα.  

 

 

2β) Πελϊτεσ και χρεώςτεσ : 
 

2βα) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο (απνκεησκέλνη) :  

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) :  κε θαηαρψξηζε δεκηψλ απνκείσζεο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο ή θαη πνιηηηθή ρακειφηεξσλ ρξεψζεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο γεληθά. 

Η πξνθαλήο θαηαγξαθή πςειφηεξσλ θεξδψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ είλαη ην κφλν 

αξλεηηθφ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φζν ην φηη κηα γεληθή πνιηηηθή ρακειφηεξσλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο εηζπξάμεηο θαηαιήγεη ζε ειαζηηθφηεηα ζηελ παξνρή 

πηζηψζεσλ ζε πειάηεο θαη νδεγεί ζε εμαηξεηηθά ρακειή πνηφηεηα απαηηήζεσλ θαη ζε 

ηξνκαθηηθέο δεκηέο ζην κέιινλ, φηαλ έρνπλ ζπζζσξεπηεί γηα ρξφληα θάησ απφ ην «ραιί». 

 



22 
 
Απνηέιεζκα : έιιεηςε επαξθνχο χςνπο πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο → ρακειφηεξα 

έμνδα → πςειφηεξα θέξδε. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιεο ηηο εηαηξίεο κε έκθαζε ζηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο. Δπίζεο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα πνπ κηα 

θαθή πνιηηηθή παξνρήο πηζηψζεσλ ζε πειάηεο, δειαδή αιφγηζηε παξνρή δαλείσλ, 

δχλαηαη λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε θαηάξξεπζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η 

παξαθνινχζεζε ησλ πηζηνδνηήζεσλ θαη ην ζσζηφ χςνο επηζθαιεηψλ απνηειεί εθ ησλ 

νπθ άλεπ ζε κηα ηξάπεδα θαη ζα κειεηεζεί αλαιπηηθά κε παξαδείγκαηα ζηε ζπλέρεηα, 

θαζψο ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη θπζηθά νη πξνβιέςεηο γηα απψιεηεο απφ ηα δαλεηαθά 

ηνπο ραξηνθπιάθηα (ρσξίο λα είλαη θαη ν απνθιεηζηηθφο ηξφπνο θαζψο ππάξρνπλ θαη νη 

απνηηκήζεηο νκνιφγσλ ή κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο). Η πνηφηεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ επεξεάδεη ηα θέξδε ζην κέγηζην θαζψο ρακειφηεξεο ηνπ θαλνληθνχ 

ζεκαίλνπλ πςειά θέξδε (θαη άλνδν ηεο κεηνρήο φπσο επηδηψθεη θαη ε δηνίθεζε πνπ 

πξνβαίλεη ζε earnings management), ελψ πςειφηεξεο ηνπ θαλνληθνχ ζεκαίλνπλ ρακειά 

θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : ππεξβνιηθέο 

ρξεψζεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο , πςειφηεξεο ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη αλαγθαίνπ → 

πεξηζζφηεξα έμνδα → ρακειφηεξα θέξδε). 

 

2γ) Προπληρωθϋντα ϋξοδα (Prepaid expenses) και ϋξοδα επόμενων 

χρόςεων (deferred charges) :  
 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (γηα ηελ εκθάληζε πςειφηεξσλ θεξδψλ) : θαηαρψξηζε ζην ελεξγεηηθφ 

σο πξνπιεξσζέλησλ, εμφδσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

θαη φρη ηηο επφκελεο θαη ζπλεπψο ε νξζή ινγηζηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζα ήηαλ λα 

θαηαγξαθνχλ σο έμνδα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαη λα κεηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

έηνπο πνπ αθνξνχλ θαη φρη κεηαγελέζηεξα έηε. 

 

Απνηέιεζκα : κηθξφηεξν χςνο εμφδσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο → πςειφηεξα θέξδε. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ.  
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1.4.2  Παθητικό (Liabilities) : 
 

πλήζσο ζην παζεηηθφ, νη αιρεκείεο είλαη δπζθνιφηεξεο θαζψο νη ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο απνηεινχλ αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο (πιελ 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηεξάζηηαο ινγηζηηθήο απάηεο). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξίεο «παίδνπλ» 

θπξίσο κε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξή ζέζε δείρλνληαο 

απμεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απμεκέλε θαζαξή ζέζε. Αο δνχκε φκσο θαη θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ινγηζηηθψλ αιρεκεηψλ ηνπ παζεηηθνχ νη νπνίεο αθνξνχλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ηηο πξνβιέςεηο πνπ δηελεξγεί ε επηρείξεζε. 

 

 

3α) Προβλϋψεισ : 
 

3αα)  Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

γηα έλαλ αλαιπηή ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο νη εθηηκήζεηο αξθεηψλ παξαγφλησλ νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε εξγαδνκέλσλ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθήο θχζεσο. Ση ελλννχκε ? Αο εκβαζχλνπκε ιίγν 

ζην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά απφ ην ΓΛΠ 19 (IAS 19) αιιά φρη 
αληηθεηκεληθά θαη απνθιεηζηηθά. Σν ΓΛΠ 19, θαίηνη μεθαζάξηζε θάπσο ηελ νκηριψδε 
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε γηα δεθαεηίεο αλαθνξηθά κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο 
ησλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, εκπεξηέρεη θαη απηφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα. 
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα post-employment benefits, δειαδή ηα δηθαηψκαηα-σθειήκαηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ εηαηξία. Δθεί ππάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο 
πξνγξακκάησλ, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution plans) θαη 
ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans).  
 
H πξψηε θαηεγνξία, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution 
plans), ππνρξεψλνπλ ηελ επηρείξεζε λα πιεξψλεη θαζνξηζκέλα πνζά ζε έλα ηακείν (fund) 
θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ έρεη θακία άιιε λνκηθή ή νηθνλνκηθή ππνρξέσζε λα παξέρεη 
επηπιένλ θεθάιαηα ζην ηακείν αλ απηφ δελ έρεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα ζην κέιινλ γηα λα 
πιεξψζεη ζηνπο ππαιιήινπο ηα νθεηιφκελα πνζά. Με άιια ιφγηα, ε ππνρξέσζε ηεο 
επηρείξεζεο αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζηελ θαηαβνιή ησλ θαζνξηζκέλσλ πνζψλ ζην θνηλφ 
ηακείν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν ππνινγηζκφο ηεο ππνρξέσζήο ηεο ε νπνία ζα 
θαηαρσξεζεί σο πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, 
δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία θαζψο ηα δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά ή θαη απφιπηα 
αθξηβή θαη ε επηρείξεζε έρεη κεηαβηβάζεη φιν ηνλ θίλδπλν, αζθαιηζηηθφ (αλ ηα σθειήκαηα 
απνδεηρζνχλ θαηψηεξα ηνπ αλακελφκελνπ) ή επελδπηηθφ (αλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ 
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ζα επελδπζνχλ απνδεηρζνχλ αλεπαξθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλακελφκελσλ 
σθειεκάησλ), ζηνλ εξγαδφκελν . 
 
Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ (defined benefit plans). Δδψ ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
θαηαβάιιεη ηα ζπκθσλεκέλα σθειήκαηα ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο (ησξηλνχο ππαιιήινπο 
αιιά θαη παιηφηεξνπο). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ην 
πξφγξακκα (αζθαιηζηηθφο / επελδπηηθφο) βαξχλνπλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη φρη ηνλ 
εξγαδφκελν κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία 
ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο (πηζαλήο ππνρξέσζεο 
πάληα θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε βξίζνπλ παξαδνρψλ). Παξαδείγκαηα 
ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ πνπ νθείινπλ λα γίλνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (ή 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο/αλαινγηζηέο) : δεκνγξαθηθέο ή θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε 
θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ ή δείθηεο πιεζπζκηαθήο ζλεζηκφηεηαο ή επηβίσζεο αιιά θαη 
νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο φπσο κειινληηθέο απμήζεηο ζην χςνο ησλ κηζζψλ ή ζηα ηαηξηθά 
θφζηε πεξίζαιςεο ή αθφκα θαη ν πξνβιεπφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θηι. 
Δίλαη θαλεξφ φηη θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ε αληηθεηκεληθφηεηα ππνιείπεηαη 
αξθεηά ηνπ επηζπκεηνχ θαη ππεηζέξρεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα κε φιεο ηηο αδπλακίεο πνπ 
αθνινπζνχλ (αδπλακία αθξίβεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ πνζνχ 
πνπ ζα θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε). 
 

πκπεξαζκαηηθά, κηα επηρείξεζε ε νπνία εθαξκφδεη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

(defined benefit plan), δηαζέηεη απεξηφξηζην νπινζηάζην γηα ινγηζηηθέο αιρεκείεο, 

ππνζέηνληαο γηα παξάδεηγκα κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ ζηελ νηθνλνκία +2% έλαληη 

+3% ή +4 %, ρσξίο νπδείο λα δχλαηαη λα ακθηζβεηήζεη ηηο παξαδνρέο απηέο θαζφηη 

απνηεινχλ θαζαξά ππνθεηκεληθέο θξίζεηο. Σν ίδην θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηαηξηθήο-

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ε νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά ην δνθνχλ. Με άιια ιφγηα, ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηηκήζεσλ (πάληα θαηψηεξσλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

ή ησλ πξνβιεπφκελσλ) κε απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή ιηγφηεξσλ πξνβιέςεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα απμεκέλσλ θεξδψλ ρξήζεο ζήκεξα. 

 

Απνηέιεζκα : ρακειφ χςνο πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία → πςειφηεξα θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : ε δηνίθεζε 

ρξεζηκνπνηεί εμαηξεηηθά αληίμνεο εθηηκήζεηο γηα ηηο δεκνγξαθηθέο/πνηνηηθέο ή νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα → 

ρακειή θεξδνθνξία ηξέρνληνο έηνπο). 
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3αβ) Πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο (ζηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : κεησκέλεο πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηηθέο 

απαηηήζεηο-απνδεκηψζεηο πνπ βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο ζηηο εηαηξίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θιάδνπ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ρξεψλνπλ ιηγφηεξα έμνδα ιφγσ πξνβιέςεσλ απφ 

πηζαλέο δεκίεο πνπ ζα ππνζηνχλ απφ αλαπάληερα γεγνλφηα. πκβαίλεη ζπρλά θαη 

ελδερνκέλσο ρσξίο ζθνπηκφηεηα, θαζψο ε πξφβιεςε γεγνλφησλ φπσο έλαο ηπθψλαο, 

έλαο ζεηζκφο ή κηα ππξθαγηά θηι. είλαη εθηφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο 

θαη ζπλεπψο ηα πεξηζψξηα «κφριεπζεο» θεξδψλ είλαη ηεξάζηηα. 

 

Απνηέιεζκα : ρακειφ χςνο πξνβιέςεσλ γηα αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο – απνδεκηψζεηο θαη 

ρακειφ απνζεκαηηθφ γηα πηζαλέο δεκηέο ζην κέιινλ → πςειφηεξα θέξδε ζηε ηξέρνπζα 

ρξήζε. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζηηο εηαηξίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ρψξνπ, θαζψο νη ινγηζηηθέο-

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα 

ραξαθηεξίδνληαη γεληθά (φπσο έρεη πξναλαθεξζεί) σο ρακειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ησλ ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ 

(κεηαμχ άιισλ γηα δεδνκέλα φπσο κέζνο φξνο δσήο αζθαιηζκέλσλ, έθηαθηα γεγνλφηα 

φπσο ζεηζκνί θηι.) θαη ε νδφο κέζσ ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε δηαρείξηζε θεξδψλ θαη 

δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηηθέο 

απνδεκηψζεηο-απαηηήζεηο. 

 

(αληίζηξνθε ηαθηηθή (φηαλ επηδηψθεηαη λα εκθαληζηνχλ ιηγφηεξα θέξδε) : εμαηξεηηθά πςειέο 

πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο θαη δεκηνπξγία ηδηαίηεξα κεγάισλ θαη 

αδηθαηνινγήησλ απνζεκαηηθψλ → ιηγφηεξα θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο). 

 

 

3αγ) Λνηπέο πξνβιέςεηο : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα κειινληηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ελζθήςνπλ είηε ιφγσ λνκηθψλ ζεκάησλ είηε ιφγσ 

κειινληηθψλ ζθαικάησλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ (π.ρ. ειαηησκαηηθά πξντφληα). 

χλεζεο ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ζε θαπλνβηνκεραλίεο νη νπνίεο ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ αγσγέο, νη κελ γηα θάξκαθα πνπ απνδείρζεθε φηη είραλ παξελέξγεηεο θαη 
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νη δε γηα κε πξνεηδνπνίεζε γηα ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία. 

Δπίζεο νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κε ζπρλέο αλαθιήζεηο απηνθηλήησλ θαη ειαηησκαηηθά 

κνληέια δελ πξνβαίλνπλ ζε αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηα θφζηε αλαθιήζεσλ, θαίηνη ζα 

ήηαλ νξζή ηαθηηθή ε δηελέξγεηα ηέηνησλ πξνβιέςεσλ. 

 

Απνηέιεζκα : ρακειφ χςνο πξνβιέςεσλ γηα κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηδφκελεο κε 

δηθαζηηθά – λνκηθά ζέκαηα → πςειφηεξα θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ε φιεο ηηο βηνκεραληθέο εηαηξίεο ελδερνκέλσο, αιιά ηδηαίηεξα, φπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, ηηο θαπλνβηνκεραλίεο θαη ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, πνπ πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο απνδεκηψζεηο θηι., κε ζεκαληηθφ πξφβιεκα φκσο ην γεγνλφο 

φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο αληηθεηκεληθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο απηψλ ησλ 

πξνβιέςεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ. 

 

 

3β) Λοιπϋσ υποχρεώςεισ : 
 

 

3βα) Γεδνπιεπκέλα έμνδα (accrued expenses) : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : ε εηαηξία εκθαλίδεη κηθξφηεξν χςνο 

δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ, δειαδή εμφδσλ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί νηθνλνκηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (δει. έρνπλ «δνπιεπζεί»), αιιά δελ έρνπλ επέιζεη 

ηακεηαθά ζηε δηάξθεηά ηεο. Η αξρή φκσο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο ζπζρέηηζεο 

εζφδσλ - εμφδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο απαηηεί λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη αιιαγέο 

πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο αζρέησο αλ έρεη ππάξμεη 

ηακεηαθή ζπλαιιαγή ή κε. Η δηνίθεζε κπνξεί λα απνθξχβεη ηέηνηα έμνδα θαζψο δελ έρνπλ 

θαηαζηεί ηακεηαθά γεγνλφηα, εκθαλίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ιηγφηεξα δεδνπιεπκέλα έμνδα. 

 

Απνηέιεζκα : κε θαηαρψξηζε δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ηεο ρξήζεο → κεγαιχηεξα θέξδε 

ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ.  
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3ββ) Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ (deferred revenues) : 

 

Λνγηζηηθή αιρεκεία (ζθνπφο απμεκέλα θέξδε) : Καηαξράο, ηα  έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 

είλαη έζνδα πνπ έρνπλ πξνεηζπξαρζεί αιιά αθνξνχλ θάπνηα κειινληηθή θαη φρη ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε. Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο φκσο ζθνπίκσο θαηαρσξεί απηά ηα έζνδα 

σο έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη επνκέλσο ηα εκθαλίδεη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηα θέξδε, ελψ ζα έπξεπε λα θαηαρσξεζνχλ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παζεηηθφ (ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην27). Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κεηαθνξά 

θεξδψλ απφ ην κέιινλ ζην ζήκεξα θαη ηα θέξδε παξνπζηάδνληαη κεγαιχηεξα ησλ 

πξαγκαηηθψλ. 

 

Απνηέιεζκα : ινγηζηηθνπνίεζε σο εζφδσλ ρξήζεο, εζφδσλ πνπ αθνξνχλ επφκελεο 

ρξήζεηο → πςειφηεξα θέξδε θιεηφκελεο ρξήζεο. 

 

πλήζεο εθαξκνγή : ζε φιν ην θάζκα ηνπ επηρεηξείλ θαη ηδηαίηεξα ζε θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξίεο, θαζψο ζηνλ θιάδν απηφ ε δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε δηαρείξηζε θέξδνπο 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο εζφδσλ απφ ηα ζπκβφιαηα θαηαζθεπήο έξγσλ ηεο 

(φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα). Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηψληαο 

ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο, αλαγλσξίδεη πςειφηεξα πνζνζηά νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ κε 

ζπλέπεηα λα θαηαρσξεί πεξηζζφηεξα έζνδα θαη λα εκθαλίδεη επηπιένλ θέξδε. 

 

 

1.5  Κατϊςταςη ταμειακών ροών 

 

Πψο βνεζάεη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow statement) ζηε 

αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ; 

 

Μια ειζαγωγή… 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο εξγαιείν ελφο αλαιπηή ησλ ινγηζηηθψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πεξηφδνπ 

(cash flow statement). Η δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη ν ηξφπνο θαηάξηηζήο ηεο 

ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 7 ησλ ΓΛΠ (IAS 7) ην νπνίν θαη νξίδεη φηη φιεο νη ρξεκαηηθέο 

κεηαβνιέο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο : ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(cash flows from operating activities), ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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(cash flows from investing activities) θαη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (cash flows from financing activities).  

Ο φξνο ηακεηαθέο ξνέο πεξηιακβάλεη εηζξνέο θαη εθξνέο κεηξεηψλ θαη ηζνδχλακσλ κε 

κεηξεηά (φπνπ κεηξεηά = ηακείν επηρείξεζεο + θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ελψ 

ηζνδχλακα κε κεηξεηά = βξαρππξφζεζκεο θαη κεγάιεο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ 

κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά θαη ππφθεηληαη ζε κηθξφ επελδπηηθφ θίλδπλν π.ρ. 

νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ).  

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ρξήζηκεο θαζψο απνηεινχλ ηε βάζε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη κεηξεηά θαη ηελ πεγή 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ κεηξεηψλ απηψλ (π.ρ. γηα αγνξά εμνπιηζκνχ ή γηα 

επελδχζεηο ζε άιιεο εηαηξίεο ή γηα εμφθιεζε ππάξρνληνο δαλεηζκνχ θηι). 

 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (operating activities) : 

Υαξαθηεξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο φιεο νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο. Απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

απνθέξνπλ έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε θαη είλαη ε θχξηα πεγή παξαγσγήο πσιήζεσλ θαη 

θεξδψλ. Σν χςνο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο ηζρπξή έλδεημε γηα ην αλ νη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο παξάγνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο νχησο ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί, λα θαηαβάιιεη 

κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο θαη λα επελδχεη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθπγή ζε 

εμσηεξηθέο πεγέο δαλεηζκνχ. 

Σν ΓΛΠ 7 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίαο λα θαηαξηίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ κε 2 ηξφπνπο : 

α) ηελ άκεζε κέζνδν (direct method), φπνπ ε εηαηξία εκθαλίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο νκαδνπνηεκέλεο αλά κεγάιεο θαηεγνξίεο (εηζπξάμεηο απφ 

πειάηεο, πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο θηι.) θαη β) ηελ έκκεζε κέζνδν (indirect method), 

φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ (θέξδε ή δεκίεο) αλαπξνζαξκφδνληαη κέζσ 

ησλ πξνζαξκνγψλ γηα ηηο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο φπσο απνζβέζεηο, πξνβιέςεηο θηι. 

 

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( investing activities) : 

Υαξαθηεξίδνληαη σο επελδπηηθέο, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφθηεζε ή δηάζεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ καθξάο δηαθξάηεζεο 

(π.ρ. αγνξά 10-εηψλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ). Σν χςνο ηνπο απνηειεί έλδεημε γηα 

ην χςνο ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ αγνξά πφξσλ (θηηξίσλ, 

κεραλεκάησλ θηι.) ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ φκσο κειινληηθά θέξδε θαη ηακεηαθέο 

ξνέο. 
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Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (financing activities) : 

Υαξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο , φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζην κέγεζνο θαη ζηε ζχλζεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ησλ δαλείσλ 

ηεο (δειαδή απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, απνιήςεηο δαλείσλ, 

απνπιεξσκέο δαλείσλ, θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο, επηζηξνθέο θεθαιαίνπ 

θηι.). Η μερσξηζηή αλαθνξά ηνπο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ 

απαηηήζεσλ πάλσ ζηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δαλεηζηέο ή κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. 

Γεληθά, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

κεηξεηψλ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα 

παξαηίζεληαη ζε θάπνηα μερσξηζηή ζεκείσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Ας δούμε λίγο βαθύηερα… 

 

Μεηά ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ νξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ φπσο επίζεο θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο, αο πξνρσξήζνπκε ζε κηα βαζχηεξε αλάιπζε θαζψο ε ζεκαζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνπζα. Η πξνζνρή ηνπ αλαιπηή – 

επελδπηή πξέπεη λα επηθεληξσζεί ηδηαίηεξα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο απηέο θαζνξίδνπλ ελ πνιινίο ηε δπλαηφηεηα ή κε ηεο επηρείξεζεο 

λα παξάγεη ηθαλέο ξνέο απφ ηηο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο, γηα παξάδεηγκα απφ ηηο πσιήζεηο 

παγσηψλ εάλ είλαη βηνκεραλία παγσηνχ ή απφ ηηο πσιήζεηο ηζηγάξσλ εάλ πξφθεηηαη γηα 

θαπλνβηνκεραλία θηι. Γίλεη ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ή κε ηεο εηαηξίαο λα 

ιεηηνπξγεί θεξδνθφξα θαη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο νηθνλνκηθή νληφηεηα θαζψο 

δηαρξνληθά κηα επηρείξεζε, αθφκα θαη αλ παξνπζηάδεη ινγηζηηθή θεξδνθνξία, ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη δηαξθψο αξλεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο, δελ ζα 

κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Άιισζηε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηζρχεη ην ξεηφ : «Οη εηαηξίεο 

δελ πησρεχνπλ απφ έιιεηςε θεξδψλ , αιιά απφ έιιεηςε ξεπζηνχ» ή γηα λα ην ζέζνπκε 

φπσο ην έζεζε ν θνο Κσλζηαληίλνο Βέξγνο, πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 

Πηζηνπνηεκέλσλ Αλαιπηψλ (ΔΔΠΑΜΑ) ζε αλάιπζή ηνπ γηα ηε ηξέρνπζα θξίζε ζηηο 23-1-

2009 : «Οη εηαηξίεο ρξενθνπνχλ φρη απφ έιιεηςε θεθαιαίσλ ή θεξδψλ, αιιά επεηδή θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή, θάπνην βξνρεξφ απφγεπκα, δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο». 

Σν εχινγν εξψηεκα ην νπνίν αλαθχπηεη είλαη ην εμήο : «Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

εηαηξηψλ νη νπνίεο θαηέξξεπζαλ θαίηνη παξνπζίαδαλ ζεηηθή ινγηζηηθή θεξδνθνξία;». Η 

απάληεζε είλαη ζχληνκε θαη ζαθήο. Τπάξρνπλ θαη κάιηζηα ζα αλαιχζνπκε νξηζκέλεο θαη 

απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Πεξηπηψζεηο φπνπ ε ιεηηνπξγηθή βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

ήηαλ αδχλαηε θαζψο νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ηεο ξνέο ήηαλ αλχπαξθηεο, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο δελ παξείραλ ηφζν δπζκελή εηθφλα, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη έλαο 

απφ ηνπο επθνιφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα κηα επηρείξεζε είλαη 

κέζσ πσιήζεσλ επί πηζηψζεη γηα ιφγνπο εκθάληζεο πςειφηεξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
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γεγνλφο ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ην έκπεηξν κάηη ηνπ αλαιπηή κέζσ ηεο χπαξμεο 

ηεξάζηηαο δηαθνξάο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πεξηφδνπ. 

 

Δδψ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηακεηαθψλ ξνψλ πξηλ ηηο κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην θεθάιαην θίλεζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζην θέξδνο πξν θφξσλ απιά 

πξνζηίζεληαη ηα κε ηακεηαθά έμνδα-έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο νη απνζβέζεηο (κε ηακεηαθφ έμνδν), νη πξνβιέςεηο (επίζεο κε ηακεηαθφ έμνδν) θηι. 

Η πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε θαζψο απνηειεί ην κέγεζνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηηο νπνίεο ζα εκθάληδε ε επηρείξεζε εάλ δελ είρε απαηηήζεηο απφ πειάηεο, 

ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο, απμνκεηψζεηο απνζεκάησλ θηι., δειαδή εάλ πσινχζε 

ζηνπο πειάηεο ηεο κεηξεηνίο κφλν, πιήξσλε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επίζεο κεηξεηνίο θαη 

δηαηεξνχζε πάληα ην ίδην χςνο απνζεκάησλ. ε απηέο πξνζηίζεληαη νη κεηαβνιέο ησλ 

ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο (απνζέκαηα, απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ππνρξεψζεηο 

πξνο πξνκεζεπηέο) γηα λα εμαρζεί ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

(καδί κε ηνπο θαηαβεβιεκέλνπο θφξνπο). Η ζεκαζία  ηεο δηάθξηζεο δχλαηαη λα θαηαλνεζεί 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηαηξία εκθαλίδεη κελ ζεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο, αιιά 

απηέο πξνέξρνληαη απφ ζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 

ηδηαίηεξα απφ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, δειαδή δαλείδεηαη 

εκκέζσο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα απνδνζεί θαη ζε ελδερφκελεο ζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ 

ζπλνιηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηηθέο επελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, 

γεγνλφο ην νπνίν νθείιεη λα κειεηεζεί θαη εξεπλεζεί απφ ηνλ αλαιπηή ή επελδπηή , θαζψο 

ην ινγηθφ είλαη ε επηρείξεζε λα έρεη αξλεηηθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ 

ε επέλδπζε ζεκαηνδνηεί ηελ εθξνή ρξεκάησλ απφ απηήλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην 

πηζαλφηεξν είλαη νη ζεηηθέο ξνέο λα πξνήιζαλ απφ πψιεζε παγίσλ ηεο εηαηξίαο φπσο 

αθίλεηα, εξγνζηάζηα, κεραλήκαηα ή πψιεζε ζπκκεηνρψλ ηεο (π.ρ. ζε άιιεο εηαηξίεο ή 

θνηλνπξαμίεο θηι.), δειαδή ζηελ εθπνίεζε εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, θηλήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πηζαλφηαηα ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο βξαρππξφζεζκα αιιά δελ έρνπλ 

νηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ξεπζηφ.  

 

Η ηειεπηαία παξαηήξεζε ζε ζπζρέηηζε κε ηα πξνεγνχκελα απνηειεί ηνλ θαηαιχηε γηαηί ζα 

πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη φρη ζηηο 

ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (Free Cash Flow), δειαδή ζηε δηαθνξά κεηαμχ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο θαη ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη απηφ ην κέγεζνο απνηειεί 

επίζεο ζεκαληηθφ αξσγφ ζηελ πξνζπάζεηα νξζήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ-

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 
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1.6 Πώσ βοηθούν τα ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα που παρϋχονται από την 

επιχεύρηςη ςτισ ςημειώςεισ επύ των οικονομικών καταςτϊςεων ςτην 

εκτύμηςη τησ ποιότητασ των κερδών, δεικτών ανϊλυςησ κτλ ; 

 

Κάζε επηρείξεζε ε νπνία είλαη εηζεγκέλε είηε ζηελ Διιάδα είηε ζε άιιε νξγαλσκέλε 

αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ ή International Financial Reporting 

Standards), παιηφηεξα γλσζηά σο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ ή International 

Accounting Standards). Απηά ηα πξφηππα επηβάιινπλ λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηνδηθέο/ ή θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (IAS 1), ε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

(statement of financial position, γλσζηή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη σο ηζνινγηζκφο), ε 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (comprehensive income statement ή γλσζηή ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν θαη σο θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο), ε θαηάζηαζε κεηαβνιήο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (statement of changes in equity), ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow 

statement) θαη ηέινο ζεκεηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βάζε 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ φπσο επίζεο θαη θάζε άιιεο πιεξνθνξίαο πνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζηηο 

ππφινηπεο θαηαζηάζεηο ή πιεξνθνξίαο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζεί γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ζεκεηψζεηο απηέο 

παξέρνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ, ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

αλαιπηή/επελδπηή γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα αλ κηα 

εηαηξία έρεη θέξδε απφ ηελ είζπξαμε θάπνηαο απνδεκίσζεο θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί σο 

άιια έζνδα, αλαηξέρνληαο ζηηο ζεκεηψζεηο ζα κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη ην ηη 

πεξηέρεηαη ζηα άιια έζνδα κε κεγάιε πηζαλφηαηα λα ηα ζεσξήζεη σο έθηαθηα θαη λα 

ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ελψ παξάιιεια 

ζα κεηψζεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηα θέξδε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

 

Η κειέηε απηψλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή κε 

αληηπαξαβνιή κεγεζψλ πεξαζκέλσλ πεξηφδσλ (γηα λα γίλεηαη ζχγθξηζε ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ), κε έκθαζε ζε πηζαλέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. σθέιηκεο δσέο 

παγίσλ), ζε αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ νξίδνληα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ή ζε εηδηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο 

δαλεηζηέο, ζε πηζαλά πξνγξάκκαηα stock options, ζηελ χπαξμε κεηαηξέςηκσλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηνπο φξνπο ηνπο, ζε πηζαλέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο (αγσγέο 

ελαληίνλ ηεο εηαηξίαο θηι) πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε κειινληηθέο απψιεηεο αλ 

επδνθηκήζνπλ δηθαζηηθά ηειηθά θαηά ηεο επηρείξεζεο θ.ά. Γεληθά νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ 

ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν φπιν – εθφδην ελφο επελδπηή/ αλαιπηή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εμαγάγεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή άπνςε φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα – θαηάζηαζε 

ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιέςεη 

κειινληηθέο αξξπζκίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πνπ δελ δηαθξίλνληαη κε κηα πξψηε καηηά 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο ή ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
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2ο Κεφϊλαιο : Έρευνα ςχετικϊ με την ποιότητα των λογιςτικών 

καταςτϊςεων ςε εταιρύεσ/ομύλουσ ειςηγμϋνουσ ςτο Χρηματιςτόριο 

Αξιών Αθηνών ςε εμφανό οικονομικό αδυναμύα 
 

Η έξεπλά καο αθνξά εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξίεο ή θαη 

νκίινπο εηαηξηψλ, κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζίεπαλ αλά ηξίκελν θαη αθνξνχλ 

ηα έηε 2005 θαη έπεηηα, δειαδή ηζνινγηζκνχο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο κε βάζε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηφζν γηα λα είλαη ε εξγαζία επίθαηξε θαη ηξέρνπζα φζν θαη γηα 

λα θαηαδείμνπκε φηη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ή ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) φπσο απνθαινχληαη ζήκεξα δελ είλαη 

παλάθεηα γηα ηε ζεξαπεία φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο ή θαιχηεξα 

φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζή ηεο απφ ηνπο επελδπηέο. Η 

εθαξκνγή ηνπο, θαίηνη κείσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απζαηξεζίεο ησλ εηαηξηψλ, δελ 

εμάιεηςε πιήξσο ην θαηλφκελν ηνπ earnings management, θαζψο ππάξρεη αθφκα ε 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θεξδψλ ή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κε βάζε εθηηκήζεηο ή 

ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ή ε εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ ησλ θεξδψλ 

φπσο είδακε πξσηχηεξα.  

Θα απνηειείηαη απφ ηελ εηδηθή παξνπζίαζε εκπνξηθψλ/βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ/ή θαη 

εηαηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο φπνπ ζα 

αλαδεηθλχνληαη ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ κηα εηδηθή παξνπζίαζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ κε κηα ελδειερή αλάιπζε ε νπνία ζα εμεηάδεη θπξίσο ην 

ζεκαληηθφηεξν πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ, δειαδή ηελ πνιηηηθή ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

(γλσζηψλ θαη σο απνκεηψζεσλ). 

ρεηηθά κε ην πξψην ζθέινο, δελ επηιέρζεθαλ εηαηξίεο/φκηινη πνπ παξνπζίαδαλ 

δηαρξνληθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα νη Ιππνηνχξ Α.Δ., Μαμίκ-

Πεξηζηλίδεο Α.Δ., Πεηδεηάθηο Α.Δ., Plias Α.Β.Δ.Δ., Δκπνξηθφο Γεζκφο Α.Β.Δ.Δ, Δλσκέλε 

Κισζηνυθαληνπξγία Α.Δ., Σεμαπξέη Α.Δ., Κισλαηέμ Α.Δ., Αιπζίδα Α.Β.Δ.Δ., Compucon 

Α.Β.Δ.Δ., Μ. Μαίιιεο Α.Β.Δ.Δ., θαζψο πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο νη νπνίεο είραλ δνκηθέο 

αδπλακίεο επί ζεηξά εηψλ θαη ε άζρεκε ιεηηνπξγηθή ηνπο πνξεία ήηαλ δεδνκέλε. Η έξεπλά 

καο αθνξά εηαηξίεο/νκίινπο ησλ νπνίσλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κεηαβιήζεθαλ μαθληθά 

θαη κέζα ζε 1-2 ηξίκελα βξέζεθαλ νπζηαζηηθά ζε δεηλή ζέζε, κειεηψληαο γηα πηζαλέο 

δεκηέο νη νπνίεο απνθξχπηνληαλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε θάζε εηαηξία ζα κειεηάηαη μερσξηζηά, κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε 

ηεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ζα αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο πνηφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη ζα θιείλνπκε κε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο, ζα ιεηηνπξγήζνπκε δηαθνξεηηθά, πξαγκαηνπνηψληαο 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζήο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ δάλεηα - απαηηήζεηο. ε θάζε 

πεξίπησζε σο βάζε κειέηεο ζα ιακβάλνληαη νη ελνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αλ 

πξφθεηηαη γηα φκηιν εηαηξηψλ θάησ απφ ηελ νκπξέια κίαο κεηξηθήο. 
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2.1   Όμιλοσ Altec  Α.Β.Ε.Ε 

 

Σύνηομη παροσζίαζη :  

 
Η Altec Α.Β.Δ.Δ ηδξχζεθε ην 1986. Η έδξα ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ 
θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεην θηίξην, ζηελ νδφ Πάηκνπ 12, ζην 
Μαξνχζη θαη ην αληηθείκελφ ηεο είλαη ε παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη 
ζηελ Δπξψπε ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1993 επηηεχρζεθε κηα ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Hewlett Packard 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Altec αλέιαβε ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο Hewlett Packard 
(Pcs, scanners,  εθηππσηέο, αλαιψζηκα). 

Σν 1995 ε εηαηξία νινθιήξσζε κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ 
Υ.Α. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1996, αξρίδεη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ IBM, ηε ηφηε κεγαιχηεξε 
εηαηξία πιεξνθνξηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν 1997, ε ALTEC αλέιαβε ηε δηαλνκή ησλ 
πξντφλησλ ηεο Intel, ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξίαο ζηνλ θφζκν ζηελ παξαγσγή επεμεξγαζηψλ 
γηα Ηιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. Σελ ίδηα ρξνληά πξαγκαηνπνηεί ηε κεηάηαμή ηεο ζηελ 
Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, 
αληιψληαο ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο 6,5 δηο δξρ. Σν 2001, απνθαζίζηεθε ε ξηδηθή 
αλαδηάξζξσζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Altec, κε ηε ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ησλ 
εηαηξηψλ Sysware, Unisoft θαη Stat απφ ηελ Altec.  

ήκεξα ν φκηινο απαξηίδεηαη απφ κηα πιεηάδα εηαηξηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 
Microland Computers Α.Δ.Β.Δ , ε Unisoft Romania Sa, Datamed Α.Δ., Altec Software A.E. 
θηι. 

 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης Altec : 

χκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2005, ν φκηινο είρε 
εκθαλίζεη θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 179,3 εθ επξψ, κηθηά θέξδε χςνπο 48,2 εθ επξψ, ebitda 
(δειαδή θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ) 20,7 εθ επξψ θαη θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο χςνπο 
2,71 εθ επξψ. Σν έηνο 2006 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζηα 195,12 εθ επξψ, ηα 
κηθηά θέξδε ζηα 56,76 εθ επξψ, ηα ebitda ζηα 22,23 εθ επξψ θαη ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα 2,54 εθ επξψ. Σν έηνο 2007 πάιη ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε 
ζηα 228,51 εθ επξψ, ηα κηθηά θέξδε ζηα 64,38 εθ. επξψ, ηα ebitda ζηα 19,27 εθ επξψ θαη 
νη δεκηέο κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα - 4,02 εθ επξψ (επεξεαζκέλεο 
θπξίσο απφ ηελ πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
θηι.). Δπίζεο θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008 ν θχθινο εξγαζηψλ θπκάλζεθε ζηα 48,73 κε 
κηθηά θέξδε χςνπο 14,26 εθ επξψ, ebitda 6,09 εθ. επξψ θαη θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα 0,28 εθ. επξψ  (Πίλαθαο 1). 

ηα εηήζηα φκσο ηνπ 2008 παξαηεξνχκε κηα ηξνκαθηηθή κεηαβνιή κε δεκηέο ebitda χςνπο 
112,88 εθ επξψ θαη δεκηέο νκίινπ κεηά θφξσλ χςνπο 127,49 εθ επξψ. Η ζπγθεθξηκέλε 
αιιαγή ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαληάδεη απίζηεπηε, φπσο θαη ε 
ζπλέρεηα ην έηνο 2009 (ζηνηρεία ελληακήλνπ 2009) φπνπ ν θχθινο εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζηα 
20,76 εθ επξψ, ηα Ebitda ζηα -18,43 εθ. επξψ θαη νη δεκηέο ζηα -20,55 εθ επξψ. 
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Πίλαθαο 1 : Όκηινο Altec ( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

     2005   2006  2007   A  τρίμηνο      
       2008 

     Ετήςια   
       2008 

9μηνο   2009 

Κφκλοσ εργαςιϊν 179,31 195,12 228,51 48,73   127,27        20,76 
Μικτά κζρδθ  48,2 56,76   64,38 14,26     21,42           5,77 
Ebitda 20,7 22,23   19,27 6,09 −112,88     -  18,43 
Κζρδθ μ.φ και δικ. μειοψ. 2,71 2,54   -4,02 0,28 −127,49     -  20,55 

εκεηψζεηο : α) νη δεκίεο ηνπ 2007 νθείινληαη θπξίσο ζε πξνβιέςεηο δηαθνξψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία θηι θαη β) ην 9κελν ηνπ 2009 πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ νκίινπ 

Μάιηζηα ζηελ έθζεζε ε νπνία ζπλνδεχεη ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008 ν 
νξθσηφο ειεγθηήο ζεκεηψλεη ζηε γλψκε ηνπ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα εμήο28 : 

«…φηη ζηελ ίδηα εκεξνκελία (31.12.2008) ε θαζαξή ζέζε ήηαλ αξλεηηθή θαηά επξψ 78.955 
ρηι…., νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 
θαηά επξψ 73.402 ρηι…..θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο αξλεηηθέο. Απηέο νη ζπλζήθεο 
ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο, ε νπνία ίζσο εγείξεη ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα 
ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο». 

Η αλάιπζή καο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ηνπ ηη ζπλέβε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηξίκελνπ ηνπ 2008 έσο ηα αληίζηνηρα εηήζηα ηνπ 2008 θαη ν 

φκηινο αλαγθάζηεθε λα εγγξάςεη δεκίεο χςνπο - 127,49 εθ επξψ εμαλεκίδνληαο νπζηαζηηθά 

ηελ θαζαξή ηνπ ζέζε, ε νπνία ζηηο 31.12.2008 αλεξρφηαλ ζε – 78,95 εθ επξψ (καδί κε ηελ 

αλαινγία ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο) φπσο επεζήκαλε θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζή 

ηνπ. 

Δμεηάδνληαο ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 200829, παξαηεξνχκε φηη ηα απνζέκαηα 

αλέξρνληαη ζε 21,85 εθ επξψ θαη νη απαηηήζεηο ζε 78,43 εθ επξψ, ελψ ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 200730 ηα κελ απνζέκαηα αλέξρνληαλ ζην χςνο ησλ 55,8 εθ 

επξψ, νη δε απαηηήζεηο ζην χςνο ησλ 149,78 εθ επξψ. Δπίζεο, νη αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ νκίινπ θπκαίλνληαλ ζε 12,47 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 ζε ζχγθξηζε κε 

30,97 εθ επξψ ζηηο 31.12.2007 (νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, φπσο δηαθξίλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ 2007, θαζφηη δελ αλαιχνληαη γηα ην έηνο 2008, απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ νινθιεξσκέλα ινγηζκηθά ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη απφ άιια ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα). 

Μάιηζηα ζηηο αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 200831, 
παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ απνκεηψζεσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 
δηελεξγήζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα  : 
 
Απνκείσζε απνζεκάησλ                          χςνπο : 30,61 εθ επξψ 
Απνκείσζε απαηηήζεσλ                           χςνπο : 14,99 εθ επξψ 
Απνκείσζε παγίσλ (αζψκαη. αθηλεηνπ.) χςνπο : 58,03 εθ επξψ 
 
δειαδή ζχλνιν 103,63 εθ επξψ απνκεηψζεηο ζηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  
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Η εηαηξία ζε αλαθνίλσζή ηεο απεπζπλφκελε ηεο πξνο ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ γηα 
ζρνιηαζκφ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 200832, κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη 
θαη ηα παξαθάησ :  
 
«..λα ζεκεησζεί φηη, ε δηνίθεζε ηεο ALTEC, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αλαδηάξζξσζεο 
ηνπ νκίινπ, πξνρψξεζε ζε απνκεηψζεηο κηαο ζεηξάο αμηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ελεξγεηηθφ 
ηεο, χςνπο 106 εθ. επξψ γηα ηελ εηαηξία θαη 103,6 εθ. επξψ γηα ηνλ φκηιν, γεγνλφο πνπ 
δηεπξχλεη ζεκαληηθά ην ηειηθφ αξλεηηθφ απνηέιεζκα». 
 

Δπεηδή ηα παξαπάλσ δελ παξέρνπλ αξθεηή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ιφγνπο απνκεηψζεσλ, 
ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 9κελνπ ηνπ 200833, φπνπ 
αλαθέξεηαη φηη : 
 
« Οη απνκεηψζεηο αθνξνχλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ( απαηηήζεηο-
απνζέκαηα-αμηφγξαθα-έζνδα εηζπξαθηέα θιπ.) ηνπ Οκίινπ ηα νπνία απνκεηψζεθαλ κεηά 
ηελ αίηεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην γηα θήξπμε πηψρεπζεο ιφγσ επαπεηινχκελεο 
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο πνπ ππέβαιε ε ζπγαηξηθή εηαηξία Altec Telecoms. Δπηπιένλ ε 
Γηνίθεζε πξνέβε ζε απνκείσζε απαηηήζεσλ (πειάηεο- ρξεψζηεο- αμηφγξαθα θιπ.) πνζνχ 
επξψ 1.022.950 πνπ αθνξά ηελ ζπγαηξηθή Microland AEBE θαη πνζνχ επξψ 27.807.360 
πνπ αθνξά ηελ κεηξηθή γηα ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε εθηίκεζε φηη κε ηηο παξνχζεο δπζκελείο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα απνιέζεη.» 
 
Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη ιφγνη ησλ απνκεηψζεσλ θαη ζηα εηήζηα 

απνηειέζκαηα, ήηαλ αθελφο ε νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ νκίινπ 

Altec Telecoms θαη αθεηέξνπ ε αδπλακία είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ πειάηεο/ρξεψζηεο 

ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Microland. Γηα ηελ πξψηε ππάξρεη 

ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ 2008 φπνπ δειψλεηαη φηη34 : 

 

«…Τπφ ηελ σο άλσ θαηάζηαζε επαπεηινχκελεο παχζεο πιεξσκψλ, ε Altec Telecoms 

θαηέζεζε ζηηο 17/10/2008, αίηεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην γηα θήξπμε πηψρεπζεο, ιφγσ 

επαπεηινχκελεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, θαη΄ άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. » 

πλνπηηθά, ν φκηινο ππέζηε αλεπαλφξζσηεο δεκηέο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη επίζεο ελέγξαςε θαη ηεξάζηηεο δεκηέο απφ απαηηήζεηο θαη 

απνκεησκέλα απνζέκαηα. Αο κειεηήζνπκε φκσο δηαρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ 3 

ζπγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ (αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, απνζέκαηα θαη απαηηήζεηο έλαληη 

πειαηψλ) απφ ην 2005 έσο ην 2008 (Πίλαθαο 2) : 

 

Πίλαθαο 2 : Δμέιημε απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ νκίινπ 

Altec (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

             
2005 

   
     2006 

  
 2007 

A  τρίμηνο     
      2008 

   Ετήςια      
     2008 

   9μηνο       
     2009 

Αποκζματα 44,62   60,6   55,8 54,27 21,85      8,02 
Απαιτιςεισ 144,2 140,6 149,8 145,8 78,43      55,1 
Αςϊματεσ ακινθτοπ. 22,27   18,28   30,97 31,47 12,47      10,8 
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Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απμήζεθαλ 

ππέξκεηξα θαηά 12,69 εθαη. επξψ (ή 69% πεξίπνπ) πεξίπνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2007 θπξίσο ιφγσ επηπξφζζεησλ πξνζζεθψλ απφ ινγηζκηθά ηειεπηθνηλσληαθψλ 

εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ, αιιά ην 2008 ν φκηινο πξνρψξεζε ζε ηξνκαθηηθή 

απνκείσζε – απφζβεζή ηνπο κε απνηέιεζκα λα ππνρσξήζνπλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

αθφκα θαη απφ ην 2005. Δπίζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαληδφηαλ επί 

ζεηξά εηψλ θαη σο θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008 έλα χςνο απνζεκάησλ πνπ θπκαηλφηαλ 

κεηαμχ 45 έσο 60 εθαη. επξψ θαη απαηηήζεηο νη νπνίεο θπκαίλνληαλ ζηα 140 έσο 150 εθ 

επξψ, δειαδή ζε ζρεηηθά ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα επίπεδα επί ζεηξά εηψλ δίρσο λα 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπο απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, ελψ εηδηθά νη απαηηήζεηο 

βξίζθνληαλ ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα (65-80% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ην 2005 έσο 

ην 2007) κε επνπζηψδεηο απμνκεηψζεηο.  

 

Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ Altec  : 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ Altec ζα παξέρεη κηα επηπιένλ 

εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ πηπρέο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 3 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Altec (φια ηα πνζά ζε 

εθ επξψ) 

     2005   2006  2007 A  τρίμηνο 
2008 

Ετήςια 
2008 

9μηνο    2009 

Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

   7,85  25,3 -14,82   -1,15 -19,46      -5,8 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

   1,88  8,49 -1,83   -1,03  -1,86     20,14 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

   -8,9 -29,59   9,5    5,73   12,4    -17,86 

Συν. ταμειακέσ ροέσ     0,8   4,2 -7,15    3,54  -8,92     -3,52 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

 
-10,67 

 
25,15 

 
-1,95 

 
 -6,59 

 
  24,2 

 
    10,62 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
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Η κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλεη φηη ν φκηινο παξνπζίαζε αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 2007 θαη έπεηηα, φπσο επίζεο θαη αξλεηηθέο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην 2007 θαη έπεηηα κε ηελ εμαίξεζε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2008. Οη αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (ιεηηνπξγηθέο θαη ζπλνιηθέο) νδεγνχλ αλαπφθεπθηα 

ζε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο κηαο νπνηαδήπνηε εηαηξίαο ζε 

κεζνπξφζεζκν θαη θπζηθά καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Ο φκηινο Altec αληηκεηψπηδε εκθαλή 

δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (ηδηαίηεξα 

ηηο ιεηηνπξγηθέο) θαη νη κεηέπεηηα δπζιεηηνπξγίεο ήηαλ αλακελφκελεο. 

Δπηζήκαλζε 1ε : Οη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ έηνπο 2006 εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο θαη 

κάιηζηα νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ε εμέηαζε ηνπ θνλδπιίνπ 

κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ππνρξεψζεσλ πιελ ηξαπεδψλ θαηαδεηθλχεη φηη ν φκηινο 

νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζε ρξεσζηηθά ππφινηπα πξνο πξνκεζεπηέο ηνπ χςνπο 25,15 εθ 

επξψ θαη εκθάληζε ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο 25,3 εθ επξψ. 

Υσξίο απηφ ην πνζφ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα ήηαλ νξηαθά 

ζεηηθέο θαηά 0,15 εθ επξψ θαη νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζα ήηαλ αξλεηηθέο θαηά - 20,95 

εθ επξψ. 

Δπηζήκαλζε 2ε : Δπίζεο ην γεγνλφο φηη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ην έηνο 2006 ήηαλ παξάιιεια ζεκαληηθά ζεηηθέο θαηά 8,48 εθ επξψ (ηα επφκελα έηε ήηαλ 

θπζηνινγηθά αξλεηηθέο) εληάζζεηαη ζηελ θαηαγξαθή εηζπξάμεσλ απφ πσιήζεηο 

ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ, δειαδή ζηελ εθπνίεζε 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, θηλήζεηο πνπ, φπσο έρνπκε ζεκεηψζεη35 δεκηνπξγνχλ πηζαλφηαηα 

ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο αιιά δελ έρνπλ νηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα παξάγεη ξεπζηφ. 

 

Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

Ο φκηινο Altec δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο 1βα θαη 

1ββ (Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία- Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο), 2α (Απνζέκαηα) θαη 2β 

(Πειάηεο – Υξεψζηεο), ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε πξσηχηεξα, δειαδή ρξέσζε εμφδσλ σο 

πνιπεηνχο απφζβεζεο κε ζθνπφ λα απνζβεζηνχλ εληφο αξθεηψλ ρξήζεσλ/ή θαη κε 

κεησκέλνπο ζπληειεζηέο αληί κίαο ρξήζεο, απνζεκάησλ πνπ πεξηειάκβαλαλ απαμησκέλα 

εκπνξεχκαηα/πξντφληα (κε θαηαγξαθή δεκηψλ απφ άρξεζηα απνζέκαηα) θαη ηέινο 

απαηηήζεηο απφ πειάηεο/ρξεψζηεο/αμηφγξαθα πνπ ήηαλ δχζθνιν/ή θαη αδχλαην λα 

εηζπξαρζνχλ (κε θαηαγξαθή πξνβιέςεσλ απφ επηζθάιεηεο). 

 

2.2   Όμιλοσ Microland Α.Ε.Β.Ε : 
 

 

Σύνηομη παροσζίαζη : 
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Η Microland Computers AEBE είλαη αλψλπκε εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/1920. Έρεη σο έδξα ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ νδφο 
Πάηκνπ 12. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο ALTEC A.B.E.E., ε 
νπνία ζπκκεηέρεη, άκεζα, κε πνζνζηφ 48,08 % ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη 
έρεη έδξα ζηελ Διιάδα (Πάηκνπ 12, Μαξνχζη). 
 
Η εηαηξία θαη ν φκηινο δξαζηεξηνπνηνχληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, θπξίσο ζηελ εκπνξία 
πάζεο θχζεσο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο 
θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κέζσ ελφο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ (ηα γλσζηά θαηαζηήκαηα 
πιεξνθνξηθήο Microland κε παξνπζία ζε φιε ηελ Διιάδα, κέρξη πξφηηλνο) θαη ζηε 
αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ γηα ηελ άζθεζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ θαη ζπλαιιαγψλ (δειαδή ζην e-commerce). 
 

Ο φκηινο απνηειείηαη, εθηφο απφ ηε κεηξηθή, απφ 2 εηαηξίεο ηεο ζην εμσηεξηθφ, ηε 

Microland Cyprus Ltd (κε έδξα ηελ Κχπξν) θαη ηε Microland Romania Srl (κε έδξα ηε 

Ρνπκαλία) κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 48,08 % ζε ακθφηεξεο ηηο εηαηξίεο, νη νπνίεο φκσο 

είλαη επνπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ. 

 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης Microland : 

 

εκαληηθή ζεκείσζε : Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο Microland βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ηηο 15 

Ινπιίνπ ηνπ 2009 θαζψο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε36 : «Ο Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, θ. πχξνο I. Καπξάινο, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, απνθάζηζε ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο «MICROLAND COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ.», απφ 

15 Ηνπιίνπ 2009 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο:  

α) γηαηί δελ δηαζθαιίδεηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ 

θαη  

β) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κέρξη απηφ λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ νξηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε θαη κε ην πιάλν ηεο θεθαιαηαθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο ALTEC ΑΒΔΔ. » 

 

χκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2005, ν φκηινο 

παξνπζίαδε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 64,08 εθ επξψ, κηθηά θέξδε χςνπο 6,13 εθ επξψ, 

ebitda χςνπο 2,76 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 

χςνπο 0,368 εθ επξψ. Σν 2006 ηα αληίζηνηρα κεγέζε αλήιζαλ ζε 78,41 εθ επξψ, 9,02 εθ 

επξψ, 4,94 εθ επξψ θαη 2,175 εθ επξψ. Σν έηνο 2007  ε εμέιημε ησλ κεγεζψλ ππήξμε 

κέηξηα κε θχθιν εξγαζηψλ 85,3 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 10,3 εθ επξψ, ebitda 4,29 εθ επξψ 

θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ 1,7 εθ επξψ. 
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Σν έηνο 2008 ν φκηινο παξνπζίαδε κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα σο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εμακήλνπ, κε  θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 39,6 εθ επξψ ( + 5% ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2007), κηθηά θέξδε 5,69 εθ επξψ (+ 4 %), ebitda 1,85 εθ επξψ (- 

22%) θαη θαζαξά θέξδε 0,6 εθ επξψ (- 40%). Η εηθφλα φκσο απηή κεηαβιήζεθε ξηδηθά ζηα 

εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008 φπνπ ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 47,37 εθ επξψ (- 

44 % ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν θχθιν εξγαζηψλ ηνπ έηνπο 2007), ηα κηθηά θέξδε ζε 0,94 

εθ επξψ (- 91 %), ηα ebitda ζε – 21,6 εθ επξψ θαη νη δεκηέο κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο ζε – 24,38 εθ επξψ. 

ην 9κελν ηνπ 2009 κάιηζηα ν φκηινο παξνπζηάδεη θχθιν εξγαζηψλ χςνπο κφιηο 0,08 εθ 

επξψ (ζρεδφλ κεδεληθφο) θαη ζεκαληηθέο δεκηέο, ελψ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή πνπ ζπλνδεχεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελληακήλνπ ηνπ 200937 : 

«…ν φκηινο θαη ε εηαηξία ππέζηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 

επηεκβξίνπ 2009 θαζαξέο δεκίεο πνζνχ επξψ 9,1 εθ επξψ…θαη ζηελ ίδηα εκεξνκελία ε 

θαζαξή ζέζε ήηαλ αξλεηηθή θαηά επξψ 22,8 εθ επξψ…, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

κεγαιχηεξεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαηά επξψ 22,9 εθ επξψ…Απηέο νη 

ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο, ε νπνία εγείξεη ακθηβνιία γηα ηε 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο». 

 

 

Πίλαθαο 4 : Όκηινο Microland ( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

     2005   2006  2007   A  εξάμηνο    
        2008 

    Ετήςια  
      2008 

9μηνο    2009 

Κφκλοσ εργαςιϊν 64,08 78,41   85,3 39,64 47,37       0,08 
Μικτά κζρδθ  6,13 9,02   10,3 5,69 0,94     -0,2 
Ebitda 2,76 4,94   4,29 1,85 −21,6     -9,28 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ. 0,37 2,18   1,7 0,6 −24,38     -9,14 

 

Η αλάιπζή καο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ηνπ ηη ζπλέβε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2008 έσο ηα αληίζηνηρα εηήζηα ηνπ 2008 θαη ν 

φκηινο αλαγθάζηεθε λα εγγξάςεη δεκίεο χςνπο 21,6 εθ επξψ εμαλεκίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ 

θαζαξή ηνπ ζέζε, ε νπνία ζηηο 31.12.2008 αλεξρφηαλ ζε – 13,7 εθ επξψ (καδί κε ηελ 

αλαινγία ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο). 

 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008 

αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ραξαθηεξηζηηθά38 : « Σα απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ : …δ) απφ 

ηελ απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ : Δηδηθφηεξα ε εηαηξία ππέζηε ζεκαληηθή δεκία ιφγσ 

ηεο αίηεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην γηα θήξπμε πηψρεπζεο ιφγσ επαπεηινχκελεο 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηεο Δηαηξίαο Altec Telecoms, ζπλεπεία απηνχ ππέζηε απψιεηα 

εζφδσλ εηζπξαθηέσλ απφ πξαγκαηνπνηεζείζεο πσιήζεηο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ (ζπλδέζεηο) πνζνχ επξψ 5.887.500 θαζψο θαη απφζβεζε απαίηεζεο πνζνχ 

επξψ 43.771. Δπηπιένλ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνέβε ζε δηαγξαθή απαηηήζεσλ πνζνχ 



40 
 
επξψ 6.484.075 ηηο νπνίεο εθηίκεζε φηη ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα απνιέζεη» θαη 

επίζεο επηπιένλ αλαθνξά ζηε ζεκείσζε 11 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ39: « Ζ 

απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αθνξά : α) δηαθπγφληα έζνδα δνπιεπκέλα 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ πνζνχ επξψ 5.887.500 γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξία, απφ ηελ 

εηαηξία Altec Telecoms Α.Δ., ε νπνία ηελ 17/10/2008 ππέβαιιε αίηεζε πηψρεπζεο θαη β) 

απνκείσζε απαηηήζεσλ πνζνχ επξψ 5.660.974 γηα ηνλ φκηιν θαη πνζνχ επξψ 

6.527.846,09 γηα ηελ εηαηξία». 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πξνζνρή καο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Πειάηεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο. Μειεηψληαο ζπγθξηηηθά ηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 5), 

παξαηεξνχκε φηη ην χςνο ηνπ ινγαξηαζκνχ απμήζεθε ην έηνο 2006 ζεκαληηθά θαη έπεηηα 

παξέκελε ζηα ίδηα πεξίπνπ κεγέζε σο ηελ απνκείσζή ηνπ ζηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

έηνπο 2008 (ε αχμεζή ηνπ ην έηνο 2006 πξνήιζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην επηκέξνπο 

θνλδχιη ησλ Δζφδσλ ρξήζεσο εηζπξαθηέσλ ηα νπνία αλήιζαλ απφ 1,8 εθ επξψ ην 2005 

ζε 6,3 εθ επξψ ζην ηέινο ηνπ 200640). 

 

Πίλαθαο 5 : Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο νκίινπ Microland( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

     2005   2006  2007 A  εξάμηνο 
2008 

Ετήςια 
2008 

9μηνο    2009 

Πελάτεσ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ 

14,36 20,34* 20,38 24,86 4,11    4,4** 

* Η αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζην θνλδχιη έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 

**ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 9κελνπ ηνπ 2009 εκθαλίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο γηα πξψηε θνξά σο εκπνξηθέο απαηηήζεηο χςνπο 1,6 εθ 

επξψ θαη σο πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο χςνπο 2,8 εθ επξψ 

 

Δπίζεο, ζηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 φπνπ ν φκηινο δηελέξγεζε ηηο απνκεηψζεηο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, δηαθξίλνπκε φηη πξνέβε ζε ζρεδφλ πιήξεηο 

απνκεηψζεηο 2 ζηνηρείσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. ην ζηνηρείν 

έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα απφ 5,89 εθ επξψ ζε 0,13 εθ επξψ θαη ζην ζηνηρείν έμνδα 

επνκέλσλ ρξήζεσλ απφ 4,44 εθ. επξψ ζε 0,02 εθ επξψ. Δπίζεο δηελέξγεζε θαη 

πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 7,41 εθ. επξψ ην 2008 απφ 1,75 εθ 

επξψ ην 2007.  

Αλαηξέρνληαο αθνινχζσο ζηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην 
9κελν ηνπ 2009, επηζεκαίλνπκε41 ηελ απνκείσζε θαη πάιη ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ χςνπο 
8,6 εθ επξψ ηα νπνία δελ είραλ δηαγξαθεί θαηά ηηο 31/12/2008. Απηέο νη απνκεηψζεηο 
αθνξνχλ ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πνπ αλήιζαλ ζηα κφιηο 0,15 εθ επξψ απφ 5,11 εθ 
επξψ ην 2008 θαη ζε αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία (αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο) πνπ 
δηαγξάθεζαλ πιήξσο ελψ ην 2008 αλέξρνληαλ ζε  3,68 εθ επξψ. Γηα ηηο ηειεπηαίεο δελ 
ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο θαη ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε ππνζεκείσζε ηνπ 
έηνπο 2008 γηα λα ειέγμνπκε ην ηη αθνξνχζαλ, φπνπ αλαθέξεηαη42 : «Οη αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ εθαξκνγέο δηαρείξηζεο θαηαζηεκάησλ, εθθαζαξίζεσλ 
ζπλδέζεσλ, δηαρείξηζεο πειαηψλ (θαηαζηήκαηα franchise)». Γειαδή απνηεινχζαλ θπξίσο 
έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο. 
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Σέινο, επηζηξέθνληαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008, ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή απνηειεί 

ε αλαθνξά φηη43 : «θαηά ηελ 31/12/2008, εκπνξηθέο απαηηήζεηο ..ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο είραλ 

θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο αιιά δελ είραλ απνκεησζεί αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 2.581.081 

επξψ». Ο φκηινο δελ παξέρεη επηπιένλ ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 9κελνπ 

ηνπ έηνπο 2009 θαη ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα κελ έρνπλ δηελεξγεζεί νη απαξαίηεηεο 

πξνβιέςεηο θαζψο πξφθεηηαη γηα ππφινηπα ηα νπνία παξακέλνπλ αθίλεηα ήδε απφ ηηο 

31/12/2008 θαη αθφκα παιηφηεξα (ζνβαξή έλδεημε χπαξμεο επηπιένλ θξπθψλ δεκηψλ 

ιφγσ θαηαγξαθήο «θνχθηνπ ελεξγεηηθνχ»). 

 

Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ Microland  : 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ Microland ζα παξέρεη κηα 

επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ 

πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 6). 

 

Πίλαθαο 6 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Microland (φια ηα 

πνζά ζε εθ επξψ) 

     2005   2006   2007 Α εξάμηνο  
   2008 

Ετήςια    
  2008 

9μηνο   2009 

Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

   1,27   3,24   0,82   -10,2 -11,14       9,35 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

  -0,51 -0,79  -0,12       0      0         0 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

  -0,4 -1,97  -0,8       9      9     -9,35 

Συν. ταμειακέσ ροέσ    0,36   0,49  -0,1   -1,21   -2,15         0 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

 
   3,35 

 
  4,75 

 
 -4,2 

 
  -5,4 

 
  -5,7 

 
    10,96 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
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Η κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλεη φηη ν φκηινο Microland είρε αξθεηά κηθξά χςε 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην 2005 θαη εληεχζελ, ελψ ηδηαίηεξα νη ηακεηαθέο ξνέο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν 

φκηινο δελ επέλδπε γηα ηελ αγνξά παγίσλ/ή θαη ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο εηαηξίεο. Πηζαλφηαηα 

ζηεξηδφηαλ ζηελ αλάπηπμε κέζσ δηθαηνπαξφρσλ θαη δηθαηφρξεζεο (franchise), θάηη ην 

νπνίν δελ απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ. Δπίζεο ελδηαθέξνλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη απφ ην 2007 θαη έπεηηα, θάζε κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεχεηαη απφ κηα αληίζεηε κεηαβνιή πεξίπνπ ίζνπ πνζνχ 

ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ππήξμαλ αξλεηηθέο ην έηνο 

2008, ελψ ππήξμαλ ζεηηθέο ηα έηε 2005 σο 2007 θαη ζην ελλεάκελν ηνπ 2009. Η αθαίξεζε 

φκσο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο κε ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο (γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο 

έρνπκε πξναλαθέξεη44) νδεγεί ζηηο αθφινπζεο ηακεηαθέο ξνέο : 2005 -2,08 εθ επξψ, 2006 -

1,51 εθ επξψ, 2007 +5,02 εθ επξψ, πξψην εμάκελν 2008 -4,8 εθ επξψ, εηήζηα 2008 -5,44 

εθ επξψ θαη ελλεάκελν 2009 – 1,62 εθ επξψ, δειαδή νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππήξμαλ αξλεηηθέο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο δηαρξνληθά εθηφο απφ ην 2007.  

 

Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 

Ο φκηινο Microland δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο 2γ) 

απφ πιεπξάο ελεξγεηηθνχ, δειαδή θαηαρψξηζε εμφδσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο σο εμφδσλ 

επνκέλσλ ρξήζεσλ (deferred charges), 2β) επίζεο απφ πιεπξάο ελεξγεηηθνχ, δειαδή κε 

δηελέξγεηα επαξθψλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο θαη ρξεψζηεο, 1αβ) απφ 

πιεπξάο ελεξγεηηθνχ επίζεο, δειαδή απνθπγή ρξέσζεο ησλ απαξαίηεησλ εμφδσλ 

απνκείσζεο παιηνχ θαη άρξεζηνπ εμνπιηζκνχ/κεραλεκάησλ κεδεληθήο αμίαο ή θηηξίσλ 

απαμησκέλσλ ή κε ζεκαληηθέο θζνξέο θαη άρξεζησλ πηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ηέινο 1βα/ή θαη 1ββ), δειαδή ρξέσζε ππεξβνιηθψλ ηξερφλησλ εμφδσλ σο έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο κε ζθνπφ λα κελ επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε 

ρξήζεο θαη πηζαλφηαηα ινγηζκφο ρακειφηεξσλ ησλ πξεπνπζψλ απνζβέζεσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

 

 

2.3   Όμιλοσ ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ (Ανώνυμη Τεχνικό Εταιρύα) : 

 

Σύνηομη παροσζίαζη : 

 
H ΓΙΔΚΑΣ ΑΣΔ είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ. Ιδξχζεθε ην 1976 απφ ηνπο θθ. 
Μηραήι Γηνλπζίνπ Καληαξηδφπνπιν (50%) θαη Νηθφιαν Κσλ/λνπ Σφιε (50%) ην 1976. 
Έδξα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απνηειεί θαη ην βαζηθφ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο 
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είλαη ν Γήκνο Κξσπίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηεχζπλζε Κσλζηαληηλνππφιεσο 42. Οη 
κεηνρέο ηεο ΓΙΔΚΑΣ ΑΣΔ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 1994. 
 
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα: 
 
α) κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. 
β) κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ΓΙΔΚΑΣ - ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ (θάηνρνο 
πηπρίνπ 6εο ηάμεο ΜΔΔΠ) θαη ΜΔΣΡΑΚ ΑΣΔ (θάηνρν πηπρίνπ 3εο ηάμεο ΜΔΔΠ) ζηνλ 
ηνκέα θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ έξγσλ, ζηελ Διιάδα. 
γ) κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIEKAT NDERTIME & KONSTRUKSIONΔ SH.A, ζηνλ 
ηνκέα θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο ηερληθψλ 
έξγσλ θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, ζηελ Αιβαλία. 
δ) κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIEKAT CONSTRUCT S.A., ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο 
έξγσλ ππνδνκήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη 
ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, ζηε Ρνπκαλία. 
 

 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης ΓΙΔΚΑΤ : 

 

εκαληηθή ζεκείσζε: Ο φκηινο ηεο ΓΙΔΚΑΣ έρεη δεκνζηεχζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
κέρξη θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2008 ελψ νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ έρνπλ εηζέιζεη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο 
δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2008 θαζψο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε 
αλαθνίλσζε45 :  

«Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, πχξνο I. 
Καπξάινο, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο ηεο Κεθαιαηαγνξάο, 
απνθάζηζε ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο "ΓΗΔΚΑΣ 
Α.Σ.Δ.", απφ αχξην 28 Ννεκβξίνπ 2008, θαζψο ε ελ ιφγσ εηαηξία αδπλαηεί λα ζπληάμεη θαη 
λα δεκνζηνπνηήζεη εκπξφζεζκα ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 
γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.1.2008 έσο 30.9.2008.  

Ζ αλαζηνιή ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, 
δεδνκέλνπ φηη δε δηαζθαιίδεηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξίαο». 

Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ πξνθαλέο φηη ε αλάιπζή καο ζα αθνξά ηα έηε 2005, 2006, 2007 
θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008. Σν έηνο 2005 ν φκηινο ελέγξαςε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 
95,65 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 21,23 εθ επξψ, ebitda 8,15 εθ επξψ θαη δεκηέο κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα – 1,17 εθ επξψ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ θνξνινγίαο 
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Σν 2006 ηα κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο : θχθινο εξγαζηψλ 
89,94 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 15,68 εθ επξψ, ebitda 11,91 εθ επξψ θαη θέξδε κεηά θφξσλ 
θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ 5,11 εθ επξψ. ην επφκελν έηνο νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζε 98,7 εθ 
επξψ, ηα κηθηά θέξδε ζε 8,48 εθ επξψ, ηα ebitda ζε – 10,48 θ επξψ θαη νη δεκηέο κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζε - 12,34 εθ επξψ. Σέινο ζην πξψην εμάκελν ν 
θχθινο εξγαζηψλ θηλήζεθε ζηα 32,94 εθ επξψ, ηα κηθηά θέξδε ζηα 1,02 εθ επξψ, ηα ebitda 
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ζηα – 1,25 εθ επξψ θαη νη δεκηέο ζηα – 5,27 εθ επξψ (απφ ζπλερηδφκελεο θαη απφ 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνιηθά) (Πίλαθαο 7).  

 

                       Πίλαθαο 7 : Όκηινο ΓΙΔΚΑΣ ( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

     2005    2006   2007 A  εξάμηνο  
     2008 

Κφκλοσ εργαςιϊν    95,65   89,94    98,7     32,94 
Μικτά κζρδθ    21,23   15,68     8,48       1,02 
Ebitda      8,15   11,92  -10,48      -1,25 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ.     -1,17     5,11  -12,35      -5,27 

εκείσζε : Οη δεκηέο ηνπ έηνπο 2005 νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαθνξέο θνξνινγηθψλ   πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ            

 

 Οπζηαζηηθά ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ πξνο ην ρεηξφηεξν έιαβε 

ρψξα ην 2007 φπνπ ε θαζαξή ζέζε (ε αλαινγνχζα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο) θαηήιζε 

ζηα κφιηο 7,91 εθ επξψ απφ 14,65 εθ επξψ ζηηο 31/12/2006 ελψ ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε 90,8 εθ επξψ (δειαδή δείθηεο ίδηα θεθάιαηα/μέλα 

θεθάιαηα : 7,91/90,8 = 8,7% κφλν). Θα πξνβνχκε φκσο ζε κηα ελδειερή αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θάζε έηνπο ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηε δηαρξνληθή 

επηδείλσζε θξίζηκσλ κεγεζψλ ηα νπνία δελ ήηαλ εχθνια νξαηά. 

Η πξνζνρή καο ζα ζηξαθεί ζε νξηζκέλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 
ζηηο ελ γέλεη απαηηήζεηο (δειαδή απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα, πειάηεο θαη 
ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπέο απαηηήζεηο) θαη ηέινο ζην ζχλνιν ησλ 
ππνρξεψζεσλ (βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ, ηξαπεδηθψλ θαη κε) (Πίλαθαο 8). 
 
 
Πίλαθαο 8 : Γηαρξνληθή εμέιημε επηιεγκέλσλ κεγεζψλ νκίινπ ΓΙΔΚΑΣ (φια ηα πνζά ζε εθ 
επξψ) 
 

      2005   2006   2007 A  εξάμηνο  
     2008 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ      56,5   46,96  19,36     18,91 
Απαιτιςεισ     (ςφνολο)     40,85   50,1  37,29     34,07 
Υποχρεϊςεισ  (ςφνολο)   125,58 121,9  90,86     82,78 

εκείσζε : ε ζεκαληηθή κείσζε ην έηνο 2007 ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ζχλνιν ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη θπξίσο 
ζε κεηαβηβάζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηεο ζε δηάθνξεο εηαηξίεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε θαη ησλ παγίσλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε απηέο 

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν φκηινο αλαγθάζηεθε λα εγγξάςεη 
ζεκαληηθέο δεκίεο ην 2007 ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ζην χςνο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ 
(πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαρξνληθή αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαζψο ε κείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αιιά θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ απνδίδεηαη ζηε δηάζεζε ζπκκεηνρψλ ηνπ σο εμήο46 : «Ζ Δηαηξεία, ζε 
ζπλέρεηα ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, πξνέβε ζε κεηαβίβαζε 
κεηνςεθηθψλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηεο, ήηνη α) ηνπ ζπλνιηθνχ 29,77% πνπ θαηείρε άκεζα 
θαη έκκεζα ζηελ εηαηξεία «ΓΗΔΚΑΣ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΒΔΣΔ» έλαληη € 1.894 ρηι. θαζψο επίζεο 
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θαη β) ηνπ 24,5% πνπ θαηείρε άκεζα ζηελ εηαηξεία "ΓΗΔΚΑΣ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΚΑΗ 
ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΑΣΟ - ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" έλαληη € 1.000 ρηι. Οη δχν εηαηξείεο είραλ ελνπνηεζεί ηελ 
31/12/2006 κε ηελ κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο». Δπίζεο : «Ζ Δηαηξεία ηελ 31/10/2007 
πξνέβε ζηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ζπγαηξηθή ηεο 
εηαηξεία ζηελ Αγγιία PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD, κε αληηθείκελν ηελ 
απνζήθεπζε θαη εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ €4965 ρηι. Ζ 
εηαηξεία PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD είρε ελνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο 
νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2006 θαη 
ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30/09/2007». Σέινο : «Ζ Δηαηξεία ηελ 18/12/2007 πξνέβε ζηε 
κεηαβίβαζε 1.035.184 κεηνρψλ, ήηνη πνζνζηνχ 79,45, πνπ θαηείρε έκκεζα, κέζσ ηεο 
ζπγαηξηθήο DIEKAT INTERNATIONAL LTD, ζηελ εηαηξεία INSCUT S.A. (εηζεγκέλε ζην 
Υξεκαηηζηήξην Ρνπκαλίαο) έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 8.000ρηι. H INSCUT S.A. είρε 
ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο DIEKAT INTERNATIONAL 
LTD γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2006 θαη ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/09/2007». 
 
Η πξνζνρή καο ζα επηθεληξσζεί ζην θνλδχιη ησλ απαηηήζεσλ (φπνπ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη 
φια ηα επηκέξνπο πνζά πνπ αθνξνχλ απαηηήζεηο) θαζψο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλεπαγφηαλ ην κεγάιν χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ 
θαη ζπλεπαθφινπζα νη πςεινί ρξεσζηηθνί ηφθνη, νδήγεζαλ ζε δπζπξαγία ηνλ φκηιν θαη 
ζηελ επαθφινπζε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
Ο φκηινο είρε απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα, απφ πειάηεο θαη ινηπέο 
εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη απφ δηάθνξεο άιιεο απαηηήζεηο (ρξεψζηεο δηάθνξνη , απαηηήζεηο 
απφ ην Γεκφζην θηι.) . αλ ζχλνιν, νη απαηηήζεηο αλέξρνληαλ ζε 40,85 εθ επξψ ην 2005 , 
ην 2006 απμήζεθαλ ζηα 50,1 εθ επξψ, ελψ ην 2007 κεηψζεθαλ εληππσζηαθά ζηα 37,29 εθ 
επξψ. 
 
ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2007 παξαηεξνχκε47 ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ φηη ν φκηινο επηβάξπλε ηε ρξήζε κε ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο χςνπο 
15,99 εθ επξψ έλαληη 2,27 εθ επξψ αληίζηνηρεο επηβάξπλζεο ην 2006. Απηφ νδήγεζε 
νπζηαζηηθά ζηελ θαηαγξαθή αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη πξνήιζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ χςνπο 14,4 εθ επξψ νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ 
ζηε ρξήζε ηνπ 2007. Η επεμήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ παξέρεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 
φπνπ, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεηαη48 : «Σν θνλδχιη «Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ» 
πνζνχ € 14,4 εθ. νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο : α) Πνζφ € 0,9 εθ. πξνέξρεηαη απφ ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο «ΓΗΔΚΑΣ ΑΣΔ» θαη αθνξά πξνβιέςεηο έλαληη 
θαηαβιεζεηζψλ πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ, β) πνζφ € 3 εθ. πξνέξρεηαη απφ ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΓΗΔΚΑΣ –ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.Σ.Δ. 
θαη αθνξά πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ θαη γ) πνζφ € 10,45 εθ. 
πξνέξρεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIEKAT 

INTERNATIONAL LTD θαη αθνξά πξφβιεςε επηζθαινχο απαίηεζεο απφ ηελ εηαηξεία 
PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LTD. 
Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 2004, 2005, 2006 θαη 
θξίζεθαλ επηζθαινχο εηζπξάμεσο απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε». 
 
Απφ ηα αλσηέξσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν φκηινο είρε θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ ρξήζεσλ 
απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εηζπξαρζνχλ, αιιά παξφια απηά δελ πξνέβαηλε 
ζηηο απαξαίηεηεο απνκεηψζεηο/πξνβιέςεηο. Απηφ επίζεο δηαθξίλεηαη απφ ηελ ζεκείσζε 
7.13 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 200749 φπνπ ζηελ αλάιπζε ησλ 
απαηηήζεσλ σο πξνο ηε ελειηθίσζή ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ήδε ζηα ηέιε ηνπ 2006 ν 
φκηινο είρε απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξεο ηνπ 1 έηνπο ρσξίο λα πξνβεί ζε 
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απνκεηψζεηο χςνπο 9,63 εθ επξψ (δπζηπρψο ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε έγηλε 
ππνρξεσηηθή απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2007 θαη έπεηηα θαη δελ είλαη 
δπλαηή ε αληίζηνηρε κειέηε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ). 
 
 
 

Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ ΓΙΔΚΑΤ  : 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ ΓΙΔΚΑΣ ζα παξέρεη κηα 

επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ 

πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 9). 

 

Πίλαθαο 9 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ ΓΙΔΚΑΣ (φια ηα πνζά 

ζε εθ επξψ) (γηα ην έηνο 2007 θαη γηα ην πξψην εμάκελν 2008 ηα κεγέζε θαη γηα 

ζπλερηδφκελεο θαη γηα δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζαλ ζχλνιν) 

     2005   2006   2007 Α εξάμηνο  
    2008 

Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

   21,14  -4,13 -11,87     2,57 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

  -17,33  -5,42   16,38     0,64 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

   -2,75  10,84   -4,12    -7,96 

Συν. ταμειακέσ ροέσ      1,05   1,29     0,39    -4,74 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

 
   16,27 

 
  1,98 

 
 -14,83 

 
   -1,21 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ  

Δηδηθή επηζήκαλζε : νη ηακεηαθέο ξνέο γηα ην έηνο 2007 θαη γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 αθνξνχλ ηφζν ηηο 

ζπλερηδφκελεο φζν θαη ηηο δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ 

 

Η κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλεη φηη νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ νκίινπ 
ΓΙΔΚΑΣ ππήξμαλ ζεηηθέο πιελ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2008, αιιά κηα πξνζεθηηθφηεξε 
εμέηαζε ζα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμαλ αξλεηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 
ππφ εμέηαζε πεξηφδσλ. Σν έηνο 2005 νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο αλήιζαλ ζε 1,05 εθ 
επξψ ελψ νη ζπλνιηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζε 21,14 εθ επξψ. Σαπηφρξνλα φκσο ε 
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κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) αλήιζε ζε 16,27 εθ επξψ αχμεζε, γεγνλφο 
πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαζαξή ζπλνιηθή ηακεηαθή ξνή ππήξμε αξλεηηθή θαηά -15,22 εθ επξψ, 
αιιά ν φκηινο «δαλείζηεθε» απφ ηξίηνπο (πξνκεζεπηέο, πηζησηέο δηάθνξνπο θηι.). Σν 
2006 ε ίδηα πξνζαξκνγή νδεγεί ζε αξλεηηθή ξνή χςνπο – 0,69 εθ επξψ. Σέινο ην έηνο 
2007 ν φκηινο εκθάληζε ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζεηηθέο θαηά 0,38 εθ επξψ κε αξλεηηθή 
κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο πιελ ηξαπεδψλ, αιιά κε ζεηηθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο πψιεζεο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ χςνπο 20,88 εθ επξψ, θίλεζε ε 
νπνία, φπσο έρνπκε ζεκεηψζεη50, δελ απνηειεί ζηελ νπζία καθξνπξφζεζκν ηξφπν 
παξαγσγήο ξεπζηνχ θαη έλδεημε ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα παξάγεη ζεηηθέο 
ξνέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη φρη απφ πσιήζεηο παγίσλ, εμνπιηζκνχ ή 
ζπκκεηνρψλ. 
 
 
Διδικές παραηηρήζεις για ηον όμιλο ΓΙΔΚΑΤ : 
 
Δθηφο απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ ΓΙΔΚΑΣ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλα εηδηθφηεξα 
ζηνηρεία, φπσο παξαηεξήζεηο νξθσηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή πξνβιέςεηο ηεο 
δηνίθεζεο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ νκίινπ, νη νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
 
ηηο νηθνλνκηθέο εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηνπ 2005,  ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
πεξηέρεη ηελ εμήο παξαηήξεζε51 : « Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηε ζεκείσζε 4.2 πνπ παξαηίζεηαη 
ζην πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο γηα 
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηα». Η ζεκείσζε 4.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα αθφινπζα52 : «Δηδηθφηεξα ε Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ 
ελίζρπζε ηεο ηακεηαθήο ηεο ξεπζηφηεηαο εμεηάδεη ηελ πινπνίεζε επί κέξνπο ελεξγεηψλ, πνπ 
απνηεινχλ ζηξαηεγηθή απφθαζεο ηεο Γηνίθεζήο ηεο, φπσο (α) ηελ απεκπινθή ηεο απφ 
δεκηνγφλεο θαη κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο νη νπνίεο δελ άπηνληαη ηνπ ακέζνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, (β) ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο 
δαλεηζκνχ θαη (γ) ηελ ελεξγή δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο».      
 
ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2006, ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ πξνβαίλεη ζε 
εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ηνπ νκίινπ γηα ην δηαρεηξηζηηθφ έηνο πνπ ζα 
αθνινπζνχζε (2007), φπνπ, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεηαη53 : «Απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 130,3 εθ επξψ, πξνβιέπεηαη λα 
απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ησλ ζπγαηξηθψλ, θαζψο ηα 
απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ (EBITDA) ζα δηακνξθσζνχλ ζε 
βειηησκέλα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 2006. 
 
Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε Δηαηξεία αλακέλεη ηελ ζηαζεξή αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ηεο κεγεζψλ ηεο. 
ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηεο ζηφρνπ ε Δηαηξεία ζα βνεζεζεί απφ: 
(1) ην αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ ζπκβάζεσλ 
(2) ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 
(3) ηελ αλάιεςε λέσλ έξγσλ, ζηηο ρψξεο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη 
(4) ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ηελ θαηαζθεπή 
ππνδνκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
 
(5) απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λένπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελέξγεηα, θαη 
(6) ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή». 
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Δλδεηθηηθφ είλαη λα επηζεκαλζεί φηη ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 
(ηα γλσζηά ebitda) δηακνξθψζεθαλ ζην έηνο 2007 ζε δεκίεο – 10,48 εθ επξψ έλαληη 
θεξδψλ ebitda χςνπο 11,91 εθ επξψ ην 2006. 
 
ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 200754, ε δηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηηο πξννπηηθέο 
ηνπ νκίινπ σο εμήο : «Απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα ε ΓΗΔΚΑΣ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν 
κηινο ΓΗΔΚΑΣ πέηπραλ παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηε δηεχξπλζε 
ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ησλ δνκήο. Σν επηρεηξεκαηηθφ 
πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθέο 
πξννπηηθέο, ελψ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε γηα λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε 
ζηξαηεγηθή θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 
ηφρνη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ είλαη: 
α)Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ εγρψξηα θαηαζθεπαζηηθή αγνξά 
β)Ζ αλάπηπμή ηνπ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο αθφκε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε 
πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη 
(Ρνπκαλία, Αιβαλία, θ.α.)». 
 
 
Μφιηο 6 κήλεο αξγφηεξα, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 200855 
(νη νπνίεο ήηαλ θαη νη ηειεπηαίεο πνπ δεκνζίεπζε ν φκηινο), ζηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ησλ 
νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νη ηειεπηαίνη αλαθέξνπλ σο ζέκα έκθαζεο ην παξαθάησ : 
«Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηζθφπεζεο 
εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ε πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
εηαηξείαο δεκηνπξγεί ηελ βάζε γηα ηελ έθθξαζε αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ε 
Γηνίθεζε λα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα». 
 
 
Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 
Ο φκηινο ΓΙΔΚΑΣ Α.Σ.Δ. δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 
2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο, δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα 
επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην ρξφλν 
εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (2007 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε). 
 
 

 

2.4   Όμιλοσ Έδραςη Χ. Ψαλλύδασ ΑΤΕ (Ανώνυμη Τεχνικό Εταιρύα) : 
 

Σύνηομη παροσζίαζη : 

 
Ο Όκηινο Δηαηξεηψλ Έδξαζε Φαιιίδαο ΑΣΔ απνηειεί έλαλ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν ν νπνίνο 
παξέρεη νινθιεξσκέλεο ηερληθέο ιχζεηο. Η θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ 
θαιχπηεη ηνπο εμήο βαζηθνχο ηνκείο Έξγσλ: 
 
Γεσηερληθά έξγα (ζεκειηψζεηο, αληηζηεξίμεηο, βειηηψζεηο εδαθψλ, ππνζεκειηψζεηο, 
ηζηκεληελέζεηο), ππφγεηα έξγα (ζήξαγγεο, θξέαηα, κηθξνζήξαγγεο, ππφγεηεο θαηαζθεπέο), 
έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 
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απνξξηκκάησλ, θαζαξηζκφο λεξνχ θιπ.), έξγα βαξηάο πξνθαηαζθεπήο (βηνκεραληθά θηίξηα, 
θηίξηα ζρνιηθά θαη θαηνηθηψλ, ζηξσηήξεο θ.ιπ.), έξγα επηζθεπψλ θαη εληζρχζεσλ 
(εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, ξεηίλεο, αλζξαθνυθάζκαηα, ραιπβδνειάζκαηα), νηθνδνκηθά 
έξγα (θηίξηα γξαθείσλ, θέληξα πνιιαπιψλ ρψξσλ, θηλεκαηνγξάθνη, παλεπηζηεκηαθά 
θηίξηα, λνζνθνκεία, ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ), έξγα νδνπνηίαο θαη ζηδεξνδξνκηθά 
(νδνπνηία αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη εζληθψλ νδψλ, θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ), έξγα πδξαπιηθά (θξάγκαηα, πδξνειεθηξηθά έξγα, δίθηπα 
πδξεχζεσλ, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο) θηι. 
 
Η έδξα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Οκίινπ Έδξαζε Φαιιίδαο ΑΣΔ βξίζθεηαη ζην 47ν 
ρηιηφκεηξν ηεο Αηηηθήο Οδνχ, Σ.Κ. 194 00, ζην Κνξσπί Αηηηθήο. Οη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο 
Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 
 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης Έδραζης: 

 

Σν 2005 ν φκηινο ηεο Έδξαζεο Φαιιίδαο παξνπζίαζε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 84,13 εθ 
επξψ, κηθηά θέξδε χςνπο 8,94 εθ επξψ, ebitda χςνπο 11,39 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε 
κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο χςνπο 1,61 εθ επξψ. Σν επφκελν έηνο ηα 
αληίζηνηρα κεγέζε αλήιζαλ ζε 118,75 εθ επξψ, 4,56 εθ επξψ, 11,02 εθ επξψ θαη 1,17 εθ 
επξψ. ηε ρξήζε ηνπ 2007 ν φκηινο θαηέγξαςε έζνδα χςνπο 121,65 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 
χςνπο 10,77 εθ επξψ, ebitda χςνπο 12,75 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ ηξίησλ χςνπο 1,71 εθ επξψ. Σν 2008 φκσο ηα κεγέζε ηνπ νκίινπ (ηδηαίηεξα 
ζην 4ν ηξίκελν ηνπ έηνπο) επηδεηλψζεθαλ ζεκαληηθά θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν 
φκηινο θαηέγξαςε θχθιν εξγαζηψλ 108,15 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 14,45 εθ επξψ, ebitda 
4,28 εθ επξψ θαη δεκηέο κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα – 7,04 εθ επξψ. Η 
δπζκελήο εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλερίζηεθε θαη ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 φπνπ ν 
φκηινο ζεκείσζε θχθιν εξγαζηψλ 37,62 εθ επξψ (έλαληη 83,74 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 
2008, δειαδή πηψζε - 55 %), κηθηά θέξδε 1,44 εθ επξψ (έλαληη 10,41 εθ επξψ, δειαδή 
πηψζε – 86%), ebitda δεκηέο – 19,24 εθ επξψ (έλαληη 8,94 εθ επξψ θέξδε) θαη δεκίεο κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα – 17,36 εθ επξψ (έλαληη θεξδψλ χςνπο 2,94 εθ 
επξψ). (Πίλαθαο 10). 

Πίλαθαο 10 : Όκηινο Έδξαζε Φαιιίδαο ΑΣΔ (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

       2005     2006     2007    Ετήςια  
    2008 

9μηνο   2009 

Κφκλοσ εργαςιϊν      84,13  118,75   121,65    108,15       37,62 
Μικτά κζρδθ        8,94      4,56     10,77      14,45         1,44 
Ebitda      11,39    11,02     12,75       4,28     -19,24 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ.        1,61      1,17       1,71      -7,04     -17,36 

 
 
Μάιηζηα ζηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πνπ ζπλνδεχεη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008, αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη56 : « ν κηινο θαηά ηε 
ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσλ αληηκεηψπηδε απμεκέλν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ιφγσ 
πεξηνξηζκέλσλ εγθεθξηκέλσλ αρξεζηκνπνίεησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ιφγσ 
νξηαθήο ηεξήζεσο ησλ ηηκψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ιεθζέληνο νκνινγηαθνχ 
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δαλείνπ. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θξίλεηαη 
σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Οκίινπ ζην κέιινλ». 
 
Δπίζεο ε ίδηα ε εηαηξία ζην ηκήκα φπνπ αλαιχεηαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεη, 
κεηαμχ άιισλ, θαη ηα εμήο57 : « Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ν κηινο 
δηαηήξεζε νξηαθά ηελ ειάρηζηε αλαινγία νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (χλνιν 
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ/ χλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, χλνιν 
θαζαξνχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ / 
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα) πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην ελππφζεθν νκνινγηαθφ 
δάλεην πνζνχ 37 εθ επξψ…» θαη « Ζ κειινληηθή αζέηεζε κέξνπο ησλ ελ ιφγσ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ». 
 
Αθνινχζσο, ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2009, ζηελ 
έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζεκεηψλεηαη φηη58 : « ν κηινο θαη ε 
Δηαηξεία θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ αληηκεηψπηδαλ απμεκέλν θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο ιφγσ: (α) πξαγκαηνπνίεζεο πςειψλ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ απφ ηε 
ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, (β) χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ € 6.527 θαη € 5.340 αληίζηνηρα, (γ) χπαξμεο πεξηνξηζκέλσλ εγθεθξηκέλσλ 
αρξεζηκνπνίεησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη (δ) κε ηήξεζεο ησλ ηηκψλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ιεθζέληνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ € 37.000 εληφο 
πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 
ξεπζηφηεηαο θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζην κέιινλ» (εδψ λα ζεκεησζεί φηη 
ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Αζελψλ εηαηξηψλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο είλαη ππνρξεσηηθφο κφλν γηα ηηο 
εμακεληαίεο θαη ηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ, πιελ εμαηξέζεσλ). 
 
Η αλάιπζή καο ζα επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ησλ θνλδπιίσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ, ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ 
απφ ην 2005 έσο θαη ην ελλεάκελν ηνπ 2009 (Πίλαθαο 11) 
 
 
Πίλαθαο 11 : Δμέιημε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ζπλφινπ 
ππνρξεψζεσλ νκίινπ Έδξαζεο Φαιιίδαο ΑΣΔ (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 
 

      
   2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

9μηνο     
  2009 

Ενςϊματα πάγια    75,26    75,54 101,48   63,22   71,36 
Απαιτιςεισ από πελάτεσ    31,4    62,71   88,94   79,51   54,25 
Σφνολο υποχρεϊςεων 112,24 124,08 159,21 160,47 160,27 

εκείσζε : νξηζκέλα κεγέζε ηνπ 2007 φπσο είραλ αξρηθά δεκνζηεπηεί, αλακνξθψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ φκηιν ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2008 

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη αξρηθά ε εχινγε απνξία γηα ηε ζεκαληηθή κείσζε 
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ην 2008 ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ ζε 63,22 εθ επξψ 
απφ 101,48 εθ επξψ. Η κεηαβνιή απηή νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε έλα ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ ηνπ νκίινπ ν νπνίνο αλαθαηέηαμε πάγηα χςνπο 39,07 εθ επξψ απφ δηάθνξα 
θνλδχιηα ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζην ινγαξηαζκφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα. ηηο ζεκεηψζεηο 
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ παξέρεηαη ε εμήο πιεξνθφξεζε59 : 
«ηα πιαίζηα αλαζεσξήζεσο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ ε δηνίθεζε απηνχ 
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απνθάζηζε φπσο πξνβεί ζε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αμηνπνηήζεσο ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ αλέζεζε ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ζπκβνχισλ 
αμηνπνηήζεσο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ρξήζεσο κέξνπο 
ησλ ηδηφθηεησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε 
νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ. 
 
πλέπεηα ηεο παξαπάλσ αιιαγήο ηνπ ζθνπνχ θαηνρήο κέξνπο ηεο ηδηφθηεηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ ήηαλ ε ηαμηλφκεζε ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ απφ ηηο επηκέξνπο 
θαηεγνξίεο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ζε απηή ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε». 
 
Η ζθνπηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επαλαηαμηλφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2008, πηζαλφηαηα λα κελ είλαη εκθαλήο, αιιά ε κειέηε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2009 απνθαιχπηεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκίινπ. ηα 
ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ νκίινπ έρεη θαηαγξαθεί60 ην πνζφ ησλ 1,95 εθ επξψ σο 
έζνδν απφ ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζε εχινγε αμία, θίλεζε ε νπνία επλφεζε ηα 
απνηειέζκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ επηπιένλ δεκηνγφλα θαηά 1,95 εθ επξψ. 
 
Δπηζηξέθνληαο ζηνλ πίλαθα 11, παξαηεξνχκε ηε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ππνρξεψζεσλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο κέρξη ην 
2008 φπνπ ν φκηινο ελέγξαςε πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο χςνπο 8,86 εθ επξψ. Η 
δηελέξγεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιέςεσλ ππήξμε νπζηαζηηθά ε αηηία ηεο θαηαγξαθήο 
ησλ δεκηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Έδξαζεο Φαιιίδαο γηα ην έηνο 2008. 
 
ηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη θαη ε επεμήγεζε γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιέςεσλ, φπνπ δειψλεηαη φηη61 : « Καηά ηε ιήμε ηεο 
θιεηφκελεο ρξήζεσο ε Γηνίθεζε ζπλεθηηκψληαο ηα δεδνκέλα ηεο πξσηνθαλνχο 
πθηζηάκελεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ηε ρξνληθή ελειηθίσζε ησλ εκπνξηθψλ 
απαηηήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εγθεθξηκέλε θαηά πεξίπησζε πηζησηηθή πνιηηηθή, λεφηεξα 
νηθνλνκηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πειαηψλ νη απαηηήζεηο 
ησλ νπνίσλ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη ζηνηρεία ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε 
πηζαλνινγνχκελε έθβαζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ππφ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε, πξνέβε ζηε 
δηελέξγεηα απνκείσζεο ηεο αμίαο θαζπζηεξνχκελσλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 8,865 εθ επξψ γηα ηνλ κηιν ».  
 
Η κειέηε φκσο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ππνδειψλεη φηη 
πηζαλφηαηα ν φκηινο ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζε επηπιένλ πξνβιέςεηο, θαζψο ππήξραλ 
επηπιένλ απαηηήζεηο απφ πειάηεο νη νπνίεο είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο, αιιά δελ είραλ απνκεησζεί θαη αλέξρνληαλ ζην χςνο ησλ 
16,86 εθ επξψ62. Δμεηάδνληαο ηηο επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 
2009, δηαπηζηψλνπκε ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ 5,598 
εθ επξψ63, ελέξγεηα ε νπνία επηβεβαηψλεη ηηο εθηηκήζεηο καο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2008). 
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Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ Έδραζης Ψαλλίδας: 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ Έδξαζεο Φαιιίδαο ζα παξέρεη 

κηα επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ 

πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 12). 

 

Πίλαθαο 12 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Έδξαζεο Φαιιίδαο 

(φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 

     2005   2006    2007   2008 Εννεάμηνο 2009 
Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

  -18,91   0,62 -10,86  -1,23          -3 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

   -1,09  -1,27   -2,2  -2,99      -0,12 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

   20,16   0,38   14,1   4,8         1,8 

Συν. ταμειακέσ ροέσ     0,16  -0,27    1,02   0,57       -1,32 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

     3,4   11,3    8,66    1,6          -4 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν φκηινο ηεο Έδξαζεο Φαιιίδαο εκθαληδφηαλ 

ζε θάζε πεξίνδν λα έρεη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο νξηαθά ζεηηθέο ή αξλεηηθέο κε αξλεηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πιελ ηνπ έηνπο 2006). Γειαδή ν φκηινο 

θάιππηε ηελ αδπλακία είζπξαμεο απφ πειάηεο, ρξεψζηεο θηι. απφ ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, 

δειαδή ηξάπεδεο (έηζη εμεγείηαη θαη ν δηαξθψο απμαλφκελνο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ζηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ θάλακε). Δπίζεο αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηε 

κεηαβνιή ησλ κε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηφηε νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη αθφκα πην αξλεηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα αλά πεξίνδν : 

2005 : -22,31 εθ επξψ, 2006 : -10,68 εθ επξψ, 2007 : -19,52 εθ επξψ, 2008 : -2,83 εθ επξψ 

θαη ελλεάκελν 2009 : +1 εθ επξψ (κφλν εδψ ππάξρεη ζεηηθή εηζξνή). 
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Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 
Ο φκηινο Έδξαζε Φαιιίδαο Α.Σ.Δ. δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε 2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο, δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 
πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην 
ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (εηήζηα απνηειέζκαηα 2008 αιιά θαη 
ελλεακεληαία 2009). Αξθεηά πηζαλή επίζεο πεξίπησζε ινγηζηηθήο αιρεκείαο κέζσ ηνπ 
θνλδπιίνπ Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα (πεξίπησζε 1βδ). 
 
 

2.5   Όμιλοσ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. : 
 
 

Σύνηομη παροσζίαζη : 

 
H ΒΔΣΑΝΔΣ Α.Β.Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείην ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο πςειήο αληνρήο, θαηέρνληαο ζεκαληηθή 
ζέζε ζηνλ εγρψξην θιάδν ηεο βαξηάο πξνθαηαζθεπήο θαη επηπιένλ ππήξμε ε κνλαδηθή 
εηαηξεία ηνπ θιάδνπ πνπ ήηαλ εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Η εηαηξεία 
BETANET ABEE είρε ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη ε έδξα ηεο ήηαλ ζηε 
δηεχζπλζε Απγήο 53 & Πνηακνχ, Κεθηζηά. 

Ο Όκηινο ΒΔΣΑΝΔΣ πεξηειάκβαλε πέξαλ ηεο ΒΔΣΑΝΔΣ ΑΒΔΔ, ηελ εηαηξεία BETANET 
ENERGY A.E.B.E. (100% ζπγαηξηθή) ε νπνία δξαζηεξηνπνηείην ζην ηνκέα παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ αλαλεψζηκσλ πεγψλ (θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα) θαη ηελ 
ηερληθή εηαηξεία ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ Α.Σ.Δ. (49% ζπκκεηνρή). Μέζσ ηεο ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ Α.Σ.Δ., ε 
νπνία είλαη θάηνρνο εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ 6εο ηάμεο κε ην νπνίν κπνξεί  λα κεηέρεη ζε 
Γεκφζηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 44εθ. Δπξψ, ν φκηινο είρε εθηειέζεη αξθεηά έξγα 
πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαλ θαηνηθίεο, μελνδνρεία, 
βηνκεραληθέο αίζνπζεο, ζρνιηθά θαη πνιπψξνθα θηίξηα, παλεπηζηεκηαθνί ρψξνη, νηθηζηηθά 
ζπγθξνηήκαηα, ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα θιπ. 

Η ΒΔΣΑΝΔΣ ΑΒΔΔ δηέζεηε δχν  ηδηφθηεηα θέληξα βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηε Βφξεηα θαη 
Νφηηα Διιάδα (ΒΙ.ΠΔ Κνκνηελήο θαη ρεκαηάξη). Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο 
ζηεγάδνληαλ ζηηο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ζην 68ν ρικ ΔΟ Αζελψλ - Λακίαο ελψ 
παξάιιεια ε εηαηξεία δηαηεξνχζε  "θέληξα πψιεζεο-εθζεηήξηα" ζηελ Αζήλα, θαζψο 
επίζεο θαη δίθηπν δηθαηνπαξφρσλ (franchisees). Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 
δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηηο 12/7/2001.  
 
 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης ΒΔΤΑΝΔΤ: 

 
εκαληηθή ζεκείσζε: Ο φκηινο ηεο ΒΔΣΑΝΔΣ έρεη δεκνζηεχζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
κέρξη θαη ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2008 ελψ νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αμηψλ Αζελψλ έρνπλ εηζέιζεη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο απφ ηηο 
31 Μαξηίνπ ηνπ 2009 θαζψο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε64 :  
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«Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, πχξνο I. 
Καπξάινο, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 
απνθάζηζε ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο 
"ΒΔΣΑΝΔΣ Α.Β.Δ.Δ. ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΖ ΓΟΜΖΖ", απφ ζήκεξα 31 Μαξηίνπ 
2009 θαη γηα κέγηζην δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 
3556/2007, θαζφζνλ ε εηαηξία ελεκέξσζε κε επηζηνιή ηεο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 
φηη αδπλαηεί λα ζπληάμεη θαη λα δεκνζηνπνηήζεη εκπξφζεζκα ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε 
ηεο ρξήζεο 2008, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.  

Ζ αλαζηνιή ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, 
δεδνκέλνπ φηη δε δηαζθαιίδεηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξίαο». 

Δπηζήκαλζε : Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ επίζεο ην γεγνλφο φηη ν φκηινο κέζσ ηεο 
κεηξηθήο εηαηξίαο πξνέβε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ65 : «ηα ηέιε ηνπ 2007 νινθιεξψζεθε κε πιήξε επηηπρία (θάιπςε ζε 
πνζνζηφ 100%) θαη εθηεηακέλε ζπκκεηνρή 1.442 λέσλ θαη παιαηψλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, 
ε απνθαζηζζείζα θαηά ηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 
8/10/2007 ηεο Δηαηξείαο, Αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ ηεο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 
θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, κε αλαινγία 3 λέεο κεηνρέο πξνο 5 
παιαηέο θαη ηηκή δηάζεζεο 1,25 Δπξψ/κεηνρή.  
πλνιηθά εθδφζεθαλ 8.128.701 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,64 
Δπξψ, απμάλνληαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά 5.202.368,54 Δπξψ, ην νπνίν 
θαη αλέξρεηαη πιένλ ζε 13.872.983,04 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 21.676.536 θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,64 Δπξψ ε θάζε κία.  
Σα αληιεζέληα εθ ηεο Απμήζεσο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, θεθάιαηα αλήιζαλ ζε 
10.160.876,25 Δπξψ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθελφο κελ γηα ηε κεξηθή εμφθιεζε 
πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
θεθαιαίνπ θίλεζήο ηεο». 

Η κεηνρή ηεο εηαηξίαο παξακέλεη αθφκα ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο, ελψ επίζεο δελ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2008. Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ 
πξνθαλέο φηη ε αλάιπζή καο ζα αθνξά ηα έηε 2005, 2006, 2007 θαη ην πξψην ελλεάκελν 
ηνπ 2008. 

Σν έηνο 2005 ν φκηινο ΒΔΣΑΝΔΣ εκθάληζε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 29,21 εθ επξψ, κηθηά 
θέξδε χςνπο 10,87 εθ επξψ, ebitda χςνπο 8,19 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο χςνπο 4,34 εθ επξψ. Σν επφκελν έηνο ηα ίδηα κεγέζε 
δηακνξθψζεθαλ σο εμήο : θχθινο εξγαζηψλ 35,99 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 11,686 εθ επξψ, 
ebitda 9,38 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ 2,78 εθ επξψ. 
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2007 παξνπζίαδαλ έζνδα χςνπο 25,17 εθ 
επξψ, κηθηά θέξδε χςνπο 9,46 εθ επξψ, ebitda χςνπο 6,62 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο χςνπο 0,9 εθ επξψ (ηαπηφρξνλα έγηλε αλακφξθσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2006 ιφγσ ηεο πψιεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ Α.Σ.Δ). 
ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 
2008, ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 13,28 εθ επξψ (ηα ζπλνιηθά κεγέζε απφ 
ζπλερηδφκελεο θαη απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο), ηα κηθηά θέξδε ζε 1,03 εθ επξψ, ηα 
ebitda ζε δεκηέο χςνπο -19,07 εθ επξψ θαη ηέινο νη δεκηέο κεηά θφξσλ νη αλαινγνχζεο 
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο ζε – 27,07 εθ επξψ (Πίλαθαο 13). 
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Πίλαθαο 13 : Όκηινο ΒΔΣΑΝΔΣ (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 

     2005   2006  2007 9μηνο      
2008 

Κφκλοσ εργαςιϊν   29,21 35,99 25,17  13,28 
Μικτά κζρδθ   10,87 11,69   9,46    1,03 
Ebitda     8,19    9,38   6,62 -19,07 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ.     4,34    2,78   0,9 -27,07 

εκείσζε : Σα κεγέζε ηνπ 2006 είλαη ηα πξν ηεο αλακφξθσζεο ιφγσ ηεο πψιεζεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο αιιά παξέρνπλ 
θαιχηεξε αληίιεςε θαη θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα κεγέζε ιφγσ ηεο πψιεζεο 

 
Ξεθηλψληαο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, παξαηεξνχκε φηη ζηε ρξήζε 2005 
ε έθζεζε επηζθφπεζεο δελ πεξηείρε θάπνηα επηζήκαλζε, ελψ ηφζν ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2006, φζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο γηα ην έηνο 2007, επηζεκαηλφηαλ 
κφλν ε πηζαλή επηβάξπλζε απφ ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν γηα ην έηνο 2006 σο 
εμήο66: «δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φιεο 
ηηο ρξήζεηο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη 
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ έθβαζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη, σο εθ 
ηνχηνπ, ε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε πνζνχ € 150.000,00 ελδερνκέλσο λα κελ επαξθεί» θαη 
γηα ην επφκελν έηνο67 : «δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο 
δειψζεηο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 
πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 
νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί 
ζην παξφλ ζηάδην». 
 
 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2008 φκσο, ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ 
νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή βξίζεη επηζεκάλζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο ρξίδνπλ 
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεη 68:  
«α) ηε ζεκείσζε Νν 6 πνπ παξαηίζεηαη ζην πξνζάξηεκα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο 
θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη 
ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα 
εμεηαζζνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ 
λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη γίλεη επαξθήο πξφβιεςε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 
β) ηε ζεκείσζε Νν 32 πνπ παξαηίζεηαη ζην πξνζάξηεκα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηελ 10ε 
Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο απνθάζηζε θαη 
αθνινχζεζε ηελ δηαδηθαζία πλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007, θαηαζέηνληαο 
ζρεηηθή αίηεζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη σο εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο 
αηηήζεσο νξίζζεθε θαηφπηλ αλαβνιήο ηεο αξρηθψο νξηζζείζεο δηθαζίκνπ ε 26ε Ννέκβξηνπ 
2008 θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπλαθφινπζε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα 
εθδνζεί. Δπηπξφζζεηα επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο (κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ) εμεδφζε θαη ε αθφινπζε πξνζσξηλή δηαηαγή: «Απαγνξεχεηαη κέρξη 23ε 
Οθησβξίνπ 2008, ε αηνκηθή δίσμε ησλ κειψλ ηνπ Γ, κεηφρσλ θαη εγγπεηψλ ηεο ΒΔΣΑΝΔΣ 
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ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ε ιήςε νησλδήπνηε κέηξσλ αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ». 
γ) ηηο ζεκεηψζεηο Νν 3 & 32 πνπ παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, 
Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, πξνκεζεπηέο, πξνζσπηθφ θαη ινηπνχο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο 
πεξηιακβάλνληαη θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, θαζψο επίζεο φηη, ε εηαηξεία βξίζθεηαη 
ζηε δηαδηθαζία κε ηηο ηξάπεδεο γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ζπκβάζεσλ 
κε ηηο νπνίεο είλαη ζε εμέιημε ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, απφ ηελ επηηπρή θαη έγθπξε 
πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηνπ νκίινπ, θαζψο θαη ηελ επηηπρή 
ξχζκηζε ησλ ινηπψλ πθηζηάκελσλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη κε ππνρξεψζεσλ ζα εμαξηεζεί ε 
βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. Σα δεδνκέλα απηά ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 
αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο». 
 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεηνζεηνχλ ζνβαξή αδπλακία ηνπ νκίινπ λα ζπλερίζεη ηελ νηθνλνκηθή 
ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ζέηνπλ ελ ακθηβφισ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηβηψζεη 
επηρεηξεκαηηθά, θαζψο ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη επίζεο επείγεη ε 
ππνβνιή επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηνπ νκίινπ, ζέκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη 
αλαθνξά απφ ηνλ φκηιν ζηε ζεκείσζε 32 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ, κεηαμχ 
άιισλ, ζεκεηψλεη θαη ηα εμήο69 : 

«ε απάληεζε ηνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4704/6.10.2008 εγγξάθνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο δηα ηνπ νπνίνπ δεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο 
ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζψο θαη ην ζηάδην ζην νπνίν επξίζθεηαη ε 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο, ε Δηαηξεία ζηηο 9/10/2008 ππέβαιε γξαπηψο 
ηηο απαληήζεηο ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 17/10/2008 
πξνέβε ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

α) Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χςνπο 2 εθ. Δπξψ θαη κέξνπο απηψλ χςνπο 450 ρηι. 
Δπξψ ζηηο 30.8.2008, φπσο αλαθέξνληαλ ζηελ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1-30/6/2008, αθνξνχζαλ βαζηθά ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη 
ππεξγνιάβνπο, κέξνο ησλ νπνίσλ ππνρξεψζεσλ θαηαβιήζεθαλ κέρξη ην ηέινο 
επηεκβξίνπ, ελψ έηεξεο εμ απηψλ ήδε δηαθαλνλίζζεθαλ. Με δεδνκέλν φηη νξηζκέλεο λέεο 
ππνρξεψζεηο θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο ζην δηάζηεκα απφ 30.8.2008 – 30.9.2008, ην 
χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 30.9.2008, ζχκθσλα κε 
πξνζσξηλά ζηνηρεία, αλέξρεηαη ζε 1,7 εθ. Δπξψ, ηα νπνία αθνξνχλ ζε ππνρξεψζεηο πξνο 
πξνκεζεπηέο, ππεξγνιάβνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) δηεπθξηλίδεηαη φηη επεηδή ην ζέκα ηνπ επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηηο 
πηζηψηξηεο ηξάπεδεο θαη ηεο ζπλνιηθήο αλαδηαξζξψζεσο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο δαλεηζκνχ 
εθθξεκεί αθφκε, ε εηαηξεία πξνζπαζεί, θαηά πξνηεξαηφηεηα, λα ηθαλνπνηεί ηηο ηξέρνπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο, πξνζσπηθφ θαη αζθαιηζηηθνχο θνξείο, γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο απξφζθνπηεο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ 
ηαπηφρξνλα ε εηαηξεία, κε δεδνκέλε ηελ πξφζθαηξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα φπνπ 
αληηκεησπίδεη (κεησκέλε ξεπζηφηεηα) πξνρσξά αθελφο κελ ζε ξπζκίζεηο θαη 
δηαθαλνληζκνχο ησλ ππνινίπσλ νθεηιψλ ηεο, κεηαζέηνληαο απηέο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν 
εμππεξέηεζήο ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε κέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο.» 

Δπίζεο, ζπλερίδεη : «Ζ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο 
Δηαηξείαο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηαζθαιηζζεί πξσηίζησο ε νκαιή ζπλέρηζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη, δελ έρεη 
αθφκε νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ ιφγσ, ηνπ γεληθφηεξα δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, 
έρνπλ απμεζεί νη παξαηεξνχκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο εηζπξάμεηο ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη 
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ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηνπο πειάηεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη άκεζε 
πξνο ην παξφλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε 
Δηαηξεία. 

Με δεδνκέλε ηελ σο άλσ κεησκέλε ξεπζηφηεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή 
θαη απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 
αθνινχζεζε ηελ Γηαδηθαζία πλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007, θαηαζέηνληαο 
ζρεηηθή αίηεζε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα 
πιένλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ δεκηνπξγία αθελφο ησλ ζπλζεθψλ επίηεπμε ζπκθσλίαο 
κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
ηερλνγλσζίαο αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία. 

Δπηπξφζζεηα, επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο εμεδφζε θαη ε αθφινπζε πξνζσξηλή δηαηαγή: 
«Απαγνξεχεηαη κέρξη ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2008, ε αηνκηθή δίσμε ησλ κειψλ ηνπ Γ, 
κεηφρσλ θαη εγγπεηψλ ηεο ΒΔΣΑΝΔΣ ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ε ιήςε νησλδήπνηε κέηξσλ 
αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ». 

Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ άκεζεο ελίζρπζεο ησλ 
δηαζεζίκσλ, φπσο ελδεηθηηθψο: 

• ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαη ηεο εκπνξηθήο πξνψζεζήο 
ηεο, 

• ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, κέζσ κεηεγθαηαζηάζεσο ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο 
θαη ζπκπηχμεσο ησλ 

ηκεκάησλ ηεο, 

• ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, 

• ηελ ηαρεία πινπνίεζε θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηέινο 

• ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δαλεηζηέο ηεο. 

Μέζσ ησλ σο άλσ κέηξσλ, εθφζνλ πινπνηεζνχλ έζησ θαη κεξηθψο, ε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο εθηηκά φηη ζα αξζνχλ νη πξφζθαηξεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη». 

Σέινο, ζηελ ίδηα ζεκείσζε λν32 δειψλεη φηη : «Καηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ην χςνο 
ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηξίηνπο πηζησηέο ηεο (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηνχο ησλ Σξαπεδψλ, κε ηηο νπνίεο είλαη ζε εμέιημε ε 
πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο), φπσο απηέο έρνπλ βεβαησζεί κε δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο (θπξίσο δηαηαγέο πιεξσκήο) αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 0,7 εθ. Δπξψ πεξίπνπ. 
Δπηπξφζζεηα ην χςνο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ινηπνχο πηζησηέο 
θαη πξνζσπηθφ ηεο αλέξρεηαη κέρξη θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο ζην πνζφ ησλ 7,1 εθ 
Δπξψ πεξίπνπ. Μέξνο ησλ σο άλσ ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ απνπιεξψλεηαη 
ζηαδηαθά, ελψ παξάιιεια ιακβάλνπλ ρψξα θαη δηαθαλνληζκνί γηα ηελ ζηαδηαθή εμφθιεζε 
θαη ηαθηνπνίεζή ηνπο». 
 
Η κειέηε καο ζα επηθεληξσζεί ζηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ : α) πειάηεο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο θαη β) ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ (ηξαπεδηθέο θαη κε), ην ππφινηπν 
ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάζνπκε δηαρξνληθά απφ ην έηνο 2005 έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο 
δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2008 (Πίλαθαο 14). 
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Πίλαθαο 14 : Δμέιημε πειαηψλ-ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλφινπ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ 
ΒΔΣΑΝΔΣ (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 
     2005   2006  2007 9μηνο      

2008 
Πελάτεσ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ 

   31,32 44,32 28,95 16,36 

Σφνολο υποχρεϊςεων    55,19 68,92 96,13 51,39 

 
Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εκθαληδφκελε κείσζε ζην χςνο ησλ απαηηήζεσλ απφ 
πειάηεο ην έηνο 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006, νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε 
κεηαβίβαζε πνζνζηνχ ζηε ζπγαηξηθή ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ ΑΣΔ θαη ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ έθξηλε 
φηη έπξεπε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθήο λα 
παξνπζηαζηνχλ σο «ηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε» κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
χςνπο 52,567 εθ επξψ θαη ππνρξεψζεηο χςνπο 38,66 εθ επξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη 
ην χςνο ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο αλεξρφηαλ ζηηο 31.12.2007 
ζε 23,87 εθ επξψ θαη 21,7 εθ επξψ αληίζηνηρα. Η αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
έρεη σο εμήο70 : «ηηο 28 Μαξηίνπ 2008 ππεγξάθε ζπκθσλεηηθφ πνπ αθνξά ζηελ 
κεηαβίβαζε ηνπ πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (51%) ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 
ΔΚΑΣ ΔΣΑΝ ΑΣΔ. Καηά ηελ απηή εκεξνκελία νινθιεξψζεθαλ φιεο νη δηαηππψζεηο 
κεηαβηβάζεσο πνζνζηνχ 26% ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, ελψ σο πξνο ην ππφινηπν πνζνζηφ 
(25%) νη ζρεηηθέο δηαηππψζεηο ζα νινθιεξσζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη εληφο ηεο 
ηξέρνπζαο ρξήζεσο (2008). Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα δηα ηελ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε (51%) 
αλέξρεηαη ζε 6,94 εθ Δπξψ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία, ελφςεη ησλ σο άλσ εμειίμεσλ, 
ελζσκαηψλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1/1-31/12/2007 κε 
ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.  
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έθξηλε φηη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΠΥΠ 5 αλαθνξηθά κε ηελ 
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ηεο εηαηξείαο ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ ΑΣΔ σο δηαθξαηνχκελνπ γηα πψιεζε 
ηθαλνπνηνχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 
ΔΚΑΣ-ΔΣΑΝ ΑΣΔ παξνπζηάδνληαη δηαθξηηά ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο «ηνηρεία δηαθξαηνχκελα 
πξνο πψιεζε». 
 
Με ην δεδνκέλν απηφ, είλαη δπλαηή ε παξαηήξεζε φηη ην ππφινηπν ησλ πειαηψλ θαη 
ινηπψλ απαηηήζεσλ απμαλφηαλ δηαξθψο απφ ην 2005 θαη έπεηηα σο ην ελλεάκελν ηνπ 
2008 φπνπ ν φκηινο θαηαρψξηζε πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο θαη απαηηήζεηο χςνπο 
17,3 εθ επξψ, νη νπνίεο αχμεζαλ ην θνλδχιη άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ θαη νπζηαζηηθά απνηέιεζαλ ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
πςειψλ δεκηψλ ηνπ νκίινπ. Οη πξνβιέςεηο απηέο πηζαλφηαηα ζα έπξεπε λα 
δεκηνπξγεζνχλ ζε παιηφηεξεο ρξήζεηο θαη λα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα 
παξειζφλησλ εηψλ, ελψ ν φκηινο είλαη θαλεξφ φηη αληηκεηψπηδε ζεκαληηθφ πξφβιεκα 
ξεπζηφηεηαο θαζψο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απμαλφηαλ δηαρξνληθά κε ζπλέπεηα 
ηελ αδπλακία αληαπφθξηζήο ηνπ ζηελ απνπιεξσκή ηνπο. 
 
Δπίζεο αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ζηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
(ελλεακήλνπ 2008) ελφο πνζνχ χςνπο 5,63 εθ επξψ, ην νπνίν αθνξά καθξνπξφζεζκε 
απαίηεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο έλαληη κηαο ηξίηεο εηαηξίαο, ηεο «Compartners Αλψλπκε 
πκκεηνρηθή Σερληθή Δηαηξεία» πνπ πξνήιζε απφ ηελ αγνξά ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηξηθήο 
ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΔΚΑΣ ΔΣΑΝ ΑΣΔ. Η ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζα απνπιεξσλφηαλ 
ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηε ζεκείσζε 14 ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ71 (άγλσζηε 
αλψλπκε εηαηξία. Πηζαλή πεξίπησζε πεξαηηέξσ θξπκκέλσλ δεκηψλ ζην ελεξγεηηθφ72 ηνπ 
νκίινπ νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα θαηαγξαθεί ινγηζηηθά). 
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Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ ΒΔΤΑΝΔΤ: 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ ΒΔΣΑΝΔΣ ζα παξέρεη κηα 

επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ 

πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 15). 

 

Πίλαθαο 15 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ ΒΔΣΑΝΔΣ (φια ηα 

πνζά ζε εθ επξψ) 

 
     2005   2006  2007 Εννεάμηνο 

2008 
Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

 -2,32 -4,94 -0,52 -18,75 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

 -4,5 -1,11 -5,28    7,3 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

  6,15 8,77 11,13    1,3 

Συν. ταμειακέσ ροέσ -0,68 2,72   5,32 -10,16 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

 
  4,76 

 
4,21 

 
15,82 

 
-7,34 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ νκίινπ ΒΔΣΑΝΔΣ ππήξμαλ αξλεηηθέο ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο, ελψ αλ 
ιάβνπκε ππφςε θαη ηε κεηαβνιή ησλ ινηπψλ (κε ηξαπεδηθψλ) ππνρξεψζεσλ ε νπνία 
ππήξμε ζεηηθή ζε θάζε πεξίνδν πιελ ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2008, ηφηε νη αξλεηηθέο 
πξαγκαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ 
απηέο πνπ δηαθξίλνληαη κε κηα απιή καηηά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : 2005 : -7,08 εθ επξψ, 
2006 : -9,15 εθ επξψ, 2007 : -16,34 εθ επξψ. Παξάιιεια θαη νη ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζεηηθέο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν φκηινο δαλεηδφηαλ απφ ηηο 
ηξάπεδεο/ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαη 
ρξεκαηνδνηνχζε ηηο πσιήζεηο, δειαδή ηνπο πειάηεο ηνπ, νη νπνίνη δελ απνπιήξσλαλ ηηο 
νθεηιέο ηνπο φπσο είδακε πξσηχηεξα. 
 
Να ζεκεησζνχλ νη ζεηηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 
ελλεάκελν ηνπ 2008, εμέιημε αλακελφκελε γηα εηαηξία/φκηιν πνπ αλαγθάδεηαη λα πξνβεί ζε 
ξεπζηνπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πηεζηηθέο 
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αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, ζεηηθή ξνή απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο δελ ππνδειψλεη επξσζηία ή πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο ρξήκαηνο 
εθ κέξνπο κηαο εηαηξίαο/ή θαη νκίινπ (εθηφο αλ έρεη ραξαθηήξα one on-off, απνεπέλδπζεο 
απφ ηνκέα κε ζπλαθή κε ην θπξίσο αληηθείκελν εξγαζηψλ θηι.), αιιά ζπληζηά παξνδηθή 
θαη βξαρππξφζεζκε παξνρή νηθνλνκηθήο αλάζαο κε ηελ εηζξνή ξεπζηνχ ζηελ εηαηξία/ή θαη 
φκηιν. 
 

 

Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 
 
Ο φκηινο ΒΔΣΑΝΔΣ Α.Β.Δ.Δ. δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε 2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο , δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 
πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην 
ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (ελλεακεληαία απνηειέζκαηα 2008). 
 
 
 
 

2.6   Όμιλοσ Ελληνικϋσ Ιχθυοκαλλιϋργειεσ Α.Β.Ε.Ε. : 

 

Σύνηομη παροσζίαζη : 

 
Η «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία θαη 
ππφθεηηαη ζην Νφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ιδξχζεθε ην 1987 θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ 
επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ.» (Φ.Δ.Κ. 256/ 18.03.1987). Η 
έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο θαη ηα γξαθεία ηεο ζηε 
Λεσθφξν Πεληέιεο 48, 15235 Βξηιήζζηα Αηηηθήο. Η Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην 
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 
14904/06/Β/87/100. Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη www.helfish.gr 
 
Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, έρεη σο εμήο: 
1) ε παξαγσγή / πάρπλζε γφλνπ ηρζχσλ θαη γεληθά πξντφλησλ ζάιαζζαο, ε ίδξπζε 
ζρεηηθψλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ε εκπνξία ηρζχσλ θαη γεληθά πξντφλησλ ζάιαζζαο, 
ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ, ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηρζπνηξνθψλ, ε 
δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη ε εθπαίδεπζε 
επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ, 
2) ε αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε έλαλ 
απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, 
3) ε ζπκκεηνρή ζε πθηζηάκελεο εηαηξείεο ή ε ίδξπζε λέσλ πνπ επηδηψθνπλ ίδηνπο ή 
παξεκθεξείο ζθνπνχο. 
 
Ο βαζηθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ε ΔΛΛΗΝΙΚΔ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ν θιάδνο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδεο παξαγσγήο 
θαη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί. χκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Κιάδσλ 
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Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ2003) ηεο Δ..Τ.Δ. ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 
ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ. εκπίπηεη ζηνλ Κ050.2 θιάδν 
“Ιρζπνθαιιηέξγεηα” παξαγσγήο γφλνπ ζηνλ Κ513.8 θιάδν “Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ 
ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςαξηψλ θαη ησλ ζαιαζζηλψλ(νζηξαθνεηδή, 
καιάθηα)” θαη ζηνλ Κ514.1 γηα ρνλδξηθφ εκπφξην δηρηπψλ. 
 
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 
Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. 
 
 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηων Δλληνικών 
Ιτθσοκαλλιεργειών: 

 

Ο φκηινο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο εκθάληδε κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ησλ κεγεζψλ 
απφ ην έηνο 2005 έσο θαη ην 2007 κε άλνδν θχθινπ εξγαζηψλ, ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ πξν 
απνζβέζεσλ (ebitda) θαη θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, ελψ ζην έηνο 
2008 ν φκηινο ελέγξαςε ηεξάζηηεο δεκίεο νη νπνίεο ζπλερίζηεθαλ θαη ζην ελλεάκελν ηνπ 
2009 κε απνηέιεζκα ζηηο 30.9.2009 ν φκηινο λα έρεη θαζαξή ζέζε χςνπο κφλν 1,44 εθ 
επξψ κε ηαπηφρξνλεο ππνρξεψζεηο (ζχλνιν) χςνπο 103,34 εθ επξψ. Σν 2005 ν φκηινο 
παξνπζίαζε θχθιν εξγαζηψλ 45,61 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 8,52 εθ επξψ, ebitda 4,02 εθ 
επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 1,22 εθ επξψ. Σν 
επφκελνο έηνο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θηλήζεθαλ σο εμήο : έζνδα 50,14 εθ επξψ, κηθηά 
θέξδε 10,97 εθ επξψ, ebitda 6,63 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ 
ηξίησλ 2,36. Σν 2007 ε αλνδηθή πνξεία ζπλερίζηεθε κε θχθιν εξγαζηψλ 54,54 εθ επξψ, 
κηθηά θέξδε 3,52 εθ επξψ, ebitda 10,22 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε 3,86 εθ επξψ. ηα 
εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 φκσο παξά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ζηα 69,33 εθ επξψ, ν 
φκηινο θαηέγξαςε θαζαξέο δεκίεο κεηά θφξσλ – 24,2 εθ επξψ θαη ηα ιεηηνπξγηθέο ηνπ 
δεκίεο πξν απνζβέζεσλ (ebitda) αλήιζαλ ζηα – 22,41 εθ επξψ. Η αξλεηηθή πνξεία ηνπ 
2008 παξαηεξείηαη θαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2009 κε θχθιν 
εξγαζηψλ ζηα 27,81 εθ επξψ (-52 % ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 
2008), κηθηά θέξδε κφιηο 0,4 εθ επξψ, ebitda αξλεηηθά ζηα - 4,07 εθ επξψ θαη θαζαξέο 
δεκίεο κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ χςνπο -7,15 εθ επξψ (Πίλαθαο 16). 

Πίλαθαο 16 : Όκηινο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο(φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 

     2005   2006  2007 2008 9μηνο    2009 
Κφκλοσ εργαςιϊν 45,61 50,14 54,54 69,33 27,81 
Μικτά κζρδθ 8,52 10,97 3,52 1,6 0,4 
Ebitda 4,02 6,63 10,22 -22,41 -4,07 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ. 1,22 2,36 3,86 -24,2 -7,15 

εκείσζε : ηα κηθηά θέξδε απφ ην έηνο 2007 θαη έπεηηα κεηαβιήζεθαλ θαζψο ν φκηινο εκθάληδε δηαθνξεηηθά ηα θέξδε 
απφ βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ην ΓΛΠ 41 

 
Ξεθηλψληαο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, παξαηεξνχκε φηη ζηε ρξήζε 2005 
ε έθζεζε επηζθφπεζεο πεξηιακβάλεη ηελ εμήο παξαηήξεζε73 : « ..επεηδή ην ζχλνιν ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ δχν θαηά 100% ζπγαηξηθψλ (ελλ.  ηηο «Θαιάζζην Πάξθν Α.Δ.» θαη 
«Ωθεαλίο Α.Δ.») πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη αθνξνχλ ζε πνζνζηφ 3,03%, 
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0,68% θαη 1,81% ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπλφισλ ελεξγεηηθνχ, θχθινπ εξγαζηψλ θαη θεξδψλ 
κεηά απφ θφξνπο αληίζηνηρα, είλαη αξλεηηθφ, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη επηβάιιεηαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο πξνο άξζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 
απηνχ». Πξφθεηηαη γηα κηα επνπζηψδε παξαηήξεζε απφ άπνςεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο 
θαζψο αθνξά κφιηο ην 0,68 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 1,81% ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ. 
 
Σν 2006, φπσο επίζεο θαη ην 2007, ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ πεξηείραλ 
θάπνηα ηδηαίηεξε παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε 
εηψλ. Σν 2008 φκσο, παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ζεκαληηθνχ χςνπο δεκηψλ ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζε επηζθφπεζήο ηνπ, εθηζηά, 
κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ πξνζνρή ζηα παξαθάησ ζηνηρεία74 : « α) ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θαηέζεζε ηελ 20/10/2008 
ζην αξκφδην Πησρεπηηθφ Γηθαζηήξην "Αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο 
(άξζξν 99 Ν.3588/2007) θαη ιήςεσο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζηαζίαο". Με ηελ 
ππ'αξηζ. 98/28.1.2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ έγηλε δεθηή ε 
αίηεζε, δηαηάρζεθε ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο, νξίζζεθε κεζνιαβεηήο θαη 
κέρξη ηελ επηθχξσζε ηπρνχζαο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο απαγνξεχεηαη ε ιήςε κέηξσλ 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο αηηνχζαο, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ 
εγγπεηψλ ηεο 
 
β) ζην γεγνλφο φηη ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ηηο 
Σξάπεδεο, ην Πξνζσπηθφ θαη ηνπο Πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ θαη ιεμηπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 
 
γ) ζην γεγνλφο φηη ε κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηξνθνδνζίαο ησλ κνλάδσλ πάρπλζεο, 
ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηελ πξνκήζεηα ηρζπνηξνθψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 
αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ηα νπνία άξρηζαλ απφ ηνλ Οθηψβξην θαη δηαξθνχλ έσο 
ζήκεξα. Αλ δελ ππάξμεη νκαινπνίεζε ηφηε ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά (κεησζνχλ) ηα 
απνζέκαηα θαη θαη΄επέθηαζε ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ πεξηφδσλ. Ζ εθηίκεζε ησλ 
πηζαλψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δελ 
είλαη εθηθηή ζην παξφλ ζηάδην. 
 
Σα δεδνκέλα απηά θαζψο θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ ζηε ρξήζε 2008 
ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα 
ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο». 
 
Σέινο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2009, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ 
έθζεζε επηζθφπεζήο ηνπ ζεκεηψλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο (ζρεδφλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο 
κε απηέο ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ  2008)75 : «α) ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θαηέζεζε ηελ 20/10/2008 ζην 
αξκφδην Πησρεπηηθφ Γηθαζηήξην "Αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο 
(άξζξν 99 Ν.3588/2007) θαη ιήςεσο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζηαζίαο". ηηο 2.9.2009 
νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο. ηηο 21.10.2009 
ζπλεδξίαζε ην αξκφδην δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηθχξσζε ή κε ηεο 
ζπκθσλίαο θαη αλακέλεηαη ε απφθαζή ηνπ. Μέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο 
ζπλδηαιιαγήο απαγνξεχεηαη ε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο αηηνχζαο, 
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ εγγπεηψλ ηεο  
 
β) ζην γεγνλφο φηη ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο Σξάπεδεο, ην Πξνζσπηθφ θαη ηνπο 
Πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη 
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γ) ζην γεγνλφο φηη ε κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηξνθνδνζίαο ησλ κνλάδσλ πάρπλζεο, 
ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηελ πξνκήζεηα ηρζπνηξνθψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 
αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ηα νπνία άξρηζαλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2008 θαη 
δηαξθνχλ έσο ζήκεξα. Αλ δελ ππάξμεη νκαινπνίεζε ηφηε ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά ηα 
απνζέκαηα θαη θαη΄επέθηαζε ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ πεξηφδσλ. Ζ εθηίκεζε ησλ 
πηζαλψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δελ 
είλαη εθηθηή ζην παξφλ ζηάδην. 
Σα δεδνκέλα απηά θαζψο θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ, θαη ε κείσζε ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο». 
 
Η κειέηε καο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε ζνβαξή αδπλακία  ηνπ νκίινπ 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζα επηθεληξσζεί ζηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ : 
α) απνζέκαηα, β) πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ζπλνιηθά) θαη γ) ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 
ππνρξεψζεσλ (ηξαπεδηθέο θαη κε), ην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάζνπκε δηαρξνληθά 
απφ ην έηνο 2005 έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
ελλεακήλνπ ηνπ 2009 (Πίλαθαο 17). 
 
 
Πίλαθαο 17 : Δμέιημε απνζεκάησλ, πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλνιηθνχ χςνπο 
ππνρξεψζεσλ νκίινπ Διιεληθψλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 
 

      
  2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

9μηνο    
2009 

Αποκζματα  27,42    34,73   53   42,85 41,52 
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ.  32,74    28,05   42,39   49,06 39,36 
Σφνολο υποχρεϊςεων  47,57    54,06   85,51 108,64 103,34 

 
Η εμέηαζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλεη ηε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαλεηαθήο 
επηβάξπλζεο ηνπ νκίινπ Διιεληθψλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ αχμεζε 
ηφζν ησλ απνζεκάησλ (βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ςαξηψλ) φζν θαη ησλ 
πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ. Η πνξεία απηή αλαθφπεθε ην έηνο 2008 φπνπ ην χςνο 
ησλ απνζεκάησλ κεηψζεθε αιιά θαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ζαλ ζχλνιν 
επηβαξχλζεθαλ κε πξνβιέςεηο χςνπο 14,35 εθ επξψ πνπ επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα 
(αλ θαη απηφ δελ είλαη εκθαλέο απφ ηνλ πίλαθα, ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα) αιιά θαη απφ 
πεξαηηέξσ πξνβιέςεηο χςνπο 2,94 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009. 
 
Σν χςνο ηνπ θνλδπιίνπ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ζπλνιηθά) θηλήζεθε αλνδηθά απφ ην 
έηνο 2006 ζην έηνο 2007 απφ ηα 28,05 εθ επξψ ζηα 42,39 εθ επξψ. Σν 2008 αλ θαη ην 
θνλδχιη θαίλεηαη απμεκέλν, ν φκηινο δηελέξγεζε ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 
πειάηεο θαη απαηηήζεηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο επηζεκάλζεηο ηεο δηνίθεζεο ζηελ 
επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο76 : «Ζ εηαηξεία κε ηελ πηζησηηθή 
ηεο πνιηηηθή αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν επηζθαιεηψλ κέζσ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 
θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ, αζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ αιιά 
θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαρένληαη ζην πεξηνξηζκέλν ζρεηηθά θιαδηθφ πεξηβάιινλ. ηελ 
παξνχζα νηθνλνκηθή πεξίνδν, κε δεδνκέλν ην δπζκελέο ην επηρεηξεκαηηθφ θαη πηζησηηθφ 
πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ηεο δπζθνιίαο ή θαη αδπλακία ηήξεζεο ησλ 
εκπνξηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο ε δηνίθεζε πξνρψξεζε 
ζε επηπιένλ πξφβιεςε επηζθαιψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ χςνπο 14.349 ρηι. επξψ . Ζ 
δηνίθεζε πξνρψξεζε ζηελ επηπιένλ πξφβιεςε βαζηδφκελε ζην γεγνλφο ηεο ελεκέξσζεο 
απφ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο γηα ηελ κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 
πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν. Πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο απφ πειάηεο πνπ έρνπλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν ην ηειεπηαίν έηνο θαη αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο 
είηε ζαλ πξνκεζεχηξηα είηε ζαλ αγνξάζηξηα ςαξηψλ, Α-Β πιψλ θαη ηξνθψλ. 
 
Οη εηαηξείεο απηέο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο βξίζθνληαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ ησλ 
επηηαγψλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ ζθξάγηζε επηηαγψλ ηνπο πνπ είραλ 
θαηαζηεί πιεξσηέεο κέρξη ζήκεξα. Ζ δηνίθεζε κειεηψληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 
αιιά θαη εξρφκελε ζε επαθή κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ 
εθηηκά πσο δε κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα κέζσ ησλ επηηαγψλ ηνπο ή κε άιιν 
ηξφπν». 
 
Η απνξία ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ, εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 
θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα ιπζεί κε κηα πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 
θνλδπιίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Σν επηκέξνπο 
θνλδχιη ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ77, παξαηεξνχκε φηη έρεη 
παξακείλεη πεξίπνπ ζην ίδην χςνο ην 2008 (36,97 εθ επξψ έλαληη 36,46 εθ επξψ ην 2007), 
παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο απμήζεθαλ απφ ηα 4,53 εθ επξψ ζηα 
13,89 εθ επξψ (επηπιένλ πξνβιέςεηο έηνπο 9,36 εθ επξψ). Απηφ ζπλέβε, θαζψο 
ηαπηφρξνλα απμήζεθαλ θπξίσο ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ απφ 17,33 εθ επξψ ζε 22,39 εθ 
επξψ, επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζηηο ηξάπεδεο απφ 18,2 εθ επξψ ζε 25,89 εθ επξψ. 
Δμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2008 ηψξα, βιέπνπκε κηα ζεκαληηθή 
αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ηα 54,54 εθ επξψ ζηα 69,33 εθ επξψ (παξά ηηο κεγάιεο 
δεκηέο ρξήζεο, ηα έζνδα ήηαλ απμεκέλα, βι. Πίλαθα 16 πξνεγνπκέλσο). Σν πηζαλφηεξν 
είλαη ν φκηινο λα πξνέβε ζε πσιήζεηο πξντφλησλ ζε πειάηεο, λα αχμεζε ηνλ θχθιν 
εξγαζηψλ ηνπ ην 2008, αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο πσιήζεηο λα έγηλαλ επί πηζηψζεη, δειαδή 
ρσξίο λα εηζξεχζεη ξεπζηφ ζηνλ φκηιν. Με ηελ θίλεζε απηή ειιφρεπε ν θίλδπλνο λα 
εγγξάςεη ν φκηινο επηζθάιεηεο ζε κειινληηθέο ρξήζεηο, θάηη ην νπνίν ζπλέβε ζην 
ελλεάκελν ηνπ 2009, φπνπ δηελέξγεζε πξνβιέςεηο χςνπο 2,94 εθ επξψ, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ78 θαη απφ ηηο νπνίεο 1,416 εθ 
επξψ αθνξνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη. 
 
Οη ινηπέο απαηηήζεηο (ην άιιν επηκέξνπο θνλδχιη ησλ απαηηήζεσλ) δηακνξθψζεθαλ ζε 
12,09 εθ επξψ ην 2008 απφ 5,93 εθ επξψ ην 2007, παξά ηηο πξνβιέςεηο χςνπο 4,98 εθ 
επξψ πνπ δηελεξγήζεθαλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο χςνπο 9,36 εθ επξψ γηα 
πειάηεο, δίλνπλ ην ζχλνιν ησλ 14,34 εθ επξψ πξνβιέςεσλ ηνπ έηνπο). Απηφ νθείιεηαη ζην 
επηκέξνπο πνζφ ησλ 12,52 εθ επξψ πξνθαηαβνιέο απνζεκάησλ, ην νπνίν, φπσο 
αλαθέξεηαη79, αθνξά : «…θαηά θχξην ιφγν πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο κε έθδνζε 
κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ γηα αγνξά ηρζπνηξνθψλ θαη ςαξηψλ». Δπίζεο 
ππάξρεη έλα πνζφ ρξεψζηεο δηάθνξνη χςνπο 4,24 εθ επξψ, ην νπνίν αθνξά80 : «… 
απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην (ΦΠΑ, πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, θιπ) πνζνχ 
2.153 ρηι. επξψ θαη 1.643 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα θαη δηάθνξεο 
απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο πνζνχ 2.086 ρηι. επξψ θαη 1.633 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 
εηαηξεία αληίζηνηρα». Ο φκηινο ρξεηάζηεθε θαη πάιη λα δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο ζην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηκέξνπο θνλδχιη χςνπο 1,48 εθ επξψ. 
 
Σα απνζέκαηα ηνπ νκίινπ απμάλνληαλ θαη κάιηζηα κε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο απφ ην 2005 
σο θαη ην 2007 πξηλ κεησζνχλ ζεκαληηθά ην 2008 θαη επίζεο ην ελλεάκελν ηνπ 2009. Η 
θίλεζε ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα εμεηαζηεί παξάιιεια κε ηα θέξδε θάζε πεξηφδνπ, 
θαζψο ζα πξνζδψζεη κηα επηπιένλ δηάζηαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 
παξνπζίαδε ν φκηινο. 
 
Σα απνζέκαηα ηνπ νκίινπ απνηεινχληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία, δειαδή ςάξηα, θαζψο ηα πνζά πνπ αθνξνχζαλ πξψηεο χιεο/ή θαη πιηθά 
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ζπζθεπαζίαο ήηαλ κηθξά. Σν 2005 απφ ηα 27,54 εθ επξψ απνζέκαηα 0,8 εθ επξψ ήηαλ 
πξψηεο χιεο/ή θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, ην 2006 απφ ηα 34,73 εθ επξψ ηα 0,6 εθ επξψ 
πεξίπνπ, ην 2007 απφ ηα 53 εθ επξψ πεξίπνπ ηα 0,42 εθ επξψ θαη ην 2008 απφ ηα 42,85 
εθ επξψ ηα 0,55 εθ επξψ πεξίπνπ. 
 
Ο φκηινο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ ζε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 41 (IAS 41). Όπσο αλαθέξεηαη 
ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο81 : «Σα απνζέκαηα εηνίκσλ θαη εκηηειψλ 
(παξαγσγή ζε εμέιημε)επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 41. Ζ 
εχινγε αμία απνηειεί ηελ κέζε ηηκή πψιεζεο ηε πξψηε εβδνκάδα κεηά ηελ εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. Κέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ 
ιφγσ επηκέηξεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ». Πξνηνχ 
μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζή καο, ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 
Πξφηππν 41. 
 
 
 
Στεηικά με ηο ΓΛΠ 4182 : 
 
 

Ο ζθνπφο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 41 είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ΓΛΠ 41 
εθαξκφδεηαη γηα λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα αθφινπζα, φηαλ αθνξνχλ ζε αγξνηηθή 
δξαζηεξηφηεηα: 

α) βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

β) αγξνηηθή παξαγσγή θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο 
 
γ) θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην ζθέινο ησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ςάξηα ελ πξνθεηκέλσ). Σν ΓΛΠ αλαθέξεη φηη : «Βηνινγηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έλα δσληαλφ δψν ή θπηφ. Ο βηνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, κεηακφξθσζεο, παξαγσγήο θαη γέλλεζεο πνπ 
δεκηνπξγνχλ πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο κεηαβνιέο ζε έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν». Σα 
βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη 
επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, φπνπ σο εχινγε αμία λνείηαη : «Δχινγε αμία είλαη ην 
πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα ππνρξέσζε 
λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε 
ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά 
εκπνξηθή βάζε» θαη επίζεο ζα πξέπεη : «Ζ εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
βαζίδεηαη ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζή ηνπ». 

Η αλαγλψξηζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γίλεηαη φηαλ θαη κφλν φηαλ : «α) ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ειέγρεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ 
γεγνλφησλ, β) πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη γ) ε εχινγε αμία ή ην 
θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα», ελψ επίζεο : «ζα 
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επηκεηξάηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θάζε ηζνινγηζκνχ ζηελ 
εχινγε αμία ηνπ κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο». 

Η βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο νξίδεηαη σο εμήο : «Αλ ππάξρεη κηα 
ελεξγφο αγνξά γηα έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα αγξνηηθή παξαγσγή, νη 
επηθξαηνχζεο ηηκέο ζε απηήλ ηελ αγνξά είλαη ε θαηάιιειε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
εχινγεο αμίαο απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Αλ δελ ππάξρεη κηα ελεξγή αγνξά, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα αθφινπζα, αλ είλαη δηαζέζηκα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο: 

α) ηελ ηηκή ηεο πην πξφζθαηεο ζπλαιιαγήο ζηελ αγνξά, εθφζνλ δελ ππήξμε κηα ζεκαληηθή 
κεηαβνιή ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο απηήο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

β) ηηο αγνξαίεο ηηκέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πξνζαξκνγή γηα λα αληαλαθινχλ 
ηηο δηαθνξέο θαη 

γ) ηνπο ηνκείο αλαθνξάο φπσο ε αμία ελφο αγξνχ θεπεπηηθψλ πνπ εθθξάδεηαη θαηά 
εμαγσγηθφ ηειάξν, θαηά κφδην ή εθηάξην θαη ε αμία ησλ θηελψλ πνπ εθθξάδεηαη θαηά 
ρηιηφγξακκν θξέαηνο». 

Δάλ φκσο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά ηηκέο ή αμίεο γηα έλα βηνινγηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηφηε : «ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ρξεζηκνπνηεί ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνεμνθιεκέλεο κε ην ηξέρνλ πξνζδηνξηζκέλν απφ ηελ αγνξά πξν 
θφξνπ επηηφθην, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο». 

Όζνλ αθνξά ηα θέξδε ή δεκίεο, ην ΓΛΠ 41 νξίδεη φηη : «Κέξδνο ή δεκία, πνπ πξνθχπηεη 
θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ εχινγε αμία 
κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο θαη απφ κηα κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο ζεκείνπ πψιεζεο ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζην θέξδνο ή ηε δεκία ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηεη». 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (εηαηξία) κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ζα πξέπεη επίζεο : «λα γλσζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε 
αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ». 

Η ελεκέξσζε θαη ε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ εηαηξία ζα γίλεηαη, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην 
ΓΛΠ 41, σο εμήο : «Ζ νληφηεηα ζα παξνπζηάδεη ηε ζπκθσλία ησλ κεηαβνιψλ ζηε ινγηζηηθή 
αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηεο αξρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο 
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Ζ ζπκθσλία ζα πεξηιακβάλεη:  

α) ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα 
εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο 

β) απμήζεηο νθεηιφκελεο ζε αγνξέο 
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γ) κεηψζεηο πνπ απνδίδνληαη ζηηο πσιήζεηο θαη βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε (ή πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα 
δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε) ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 

δ) κεηψζεηο νθεηιφκελεο ζε ζπγθνκηδή 

ε) απμήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

ζη) ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα 
παξνπζίαζεο θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ ζην λφκηζκα 
παξνπζίαζεο ηεο αλαθέξνπζαο νληφηεηαο θαη 

δ) άιιεο κεηαβνιέο. 

Σέινο : «Ζ εχινγε αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο ελφο βηνινγηθνχ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ηφζν απφ θπζηθέο κεηαβνιέο φζν θαη απφ 
κεηαβνιέο ηηκψλ ζηελ αγνξά. Ηδηαίηεξε γλσζηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ 
κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηεο ηξέρνπζαο 
πεξηφδνπ θαη ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ, εηδηθφηεξα φηαλ ππάξρεη έλαο παξαγσγηθφο 
θχθινο κεγαιχηεξνο απφ έλα έηνο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ελζαξξχλεηαη λα γλσζηνπνηεί, θαηά νκάδεο ή δηαθνξεηηθά, ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο ζηελ 
εχινγε αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 
ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθέο κεηαβνιέο θαη ζε κεηαβνιέο ηηκψλ. 
Απηή ε πιεξνθφξεζε είλαη γεληθά ιηγφηεξν ρξήζηκε, φηαλ ν παξαγσγηθφο θχθινο είλαη 
κηθξφηεξνο απφ έλα έηνο (γηα παξάδεηγκα, φηαλ αλαπηχζζνληαη θνηφπνπια ή 
θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά)». 

Δπιζηροθή ζηον όμιλο Δλληνικές Ιτθσοκαλλιέργειες : 

Ο φκηινο ησλ Διιεληθψλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ απνηηκνχζε ηα απνζέκαηά ηνπ θαη επεξέαδε 
αλάινγα ηα θέξδε/δεκίεο ηεο εθάζηνηε ρξήζεο κε βάζε ην ΓΛΠ 41. Η δηαδηθαζία θαη ν 
ηξφπνο απνηίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (δειαδή ησλ ςαξηψλ) 
πεξηγξαθφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε μερσξηζηφ πίλαθα φπνπ ππήξρε ην 
ππφινηπν έλαξμεο (δειαδή ηα απνζέκαηα πνπ είρε ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο) 
ζπλ ηηο αγνξέο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κείνλ ησλ πσιήζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη 
επηπιένλ πξφζζεηε ηα θέξδε/ή αθαηξνχζε ηηο δεκηέο απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
ιφγσ ηεο θπζηθήο αχμεζεο (δειαδή ην απνηέιεζκα απφ ηελ εθηξνθή ησλ ςαξηψλ θαη ηε 
ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπο απφ ηρζχδηα ζε ςάξηα έηνηκα πξνο πψιεζε) θαη ιφγσ ηεο 
κεηαβνιήο ζηε ηηκή πψιεζήο ηνπο. 
 
πλνπηηθά έλα παξάδεηγκα :  
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    ρρρρ 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : + ςςς 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : - σσσ 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : +/- δδδ 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            :+/- πππ 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :  ααααα 
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Απφ ην ζπλνπηηθφ παξάδεηγκα γίλεηαη εκθαλέο φηη ηα θέξδε είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ 
(θαη ηαπηφρξνλα ηα απνζέκαηα βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα απμεζνχλ επίζεο) 
είηε ιφγσ επλντθήο κεηαβνιήο ζηε κέζε ηηκή πψιεζήο ηνπο ζηελ αγνξά (δειαδή λα 
απμεζεί ε ηηκή ζηελ νπνία ζα πσιεζεί ην ςάξη φηαλ κεγαιψζεη) είηε κέζσ ηεο θπζηθήο 
αχμεζεο, δειαδή ηεο εθηξνθήο ηνπο θαη ηεο ζηαδηαθήο πάρπλζήο ηνπο σζφηνπ γίλνπλ 
έηνηκα πξνο πψιεζε. Καζψο ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη ζρεηηθά κε δηαρεηξίζηκνο απφ 
κηα εηαηξία/φκηιν, ν δεχηεξνο, δειαδή ε θπζηθή αχμεζε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θεξδψλ, δειαδή earnings management. 
 
πλήζσο ε εηαηξία/φκηινο ππνινγίδεη έλαλ εθηηκψκελν δείθηε πνζφηεηαο ςαξηψλ θαη 
βάξνπο ηνπο, θαζψο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα κεηξήζεη θαλείο (νξθσηφο ειεγθηήο, ηξίηνο 
θηι.) ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ςαξηψλ θαη ην πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ θαζελφο απφ απηά, 
νπφηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθηηκήζεηο κε βάζε ζηαηηζηηθά κνληέια (κε δηαζηήκαηα 
εκπηζηνζχλεο)/ή θαη παξειζνληηθά ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα, γλψζε απφ παξειζνληηθά 
ζηνηρεία φηη θάζε ηρζπνθισβφο πεξηέρεη 10.000 ςάξηα +/- 10%). Απηφ φκσο δελ 
εμαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά ζπληζηά 
ππνθεηκεληθή θξίζε ελ πνιινίο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αλάγθεο λα κειεηψληαη 
ελδειερψο θαη κε πξνζνρή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξηψλ/νκίισλ πνπ εθαξκφδνπλ 
ην ΓΛΠ 41 γηα ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 
ζηνηρείσλ. Οπζηαζηηθά κηα κεηαβνιή ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηε θπζηθή αχμεζε ηνπ 
ηρζπνπιεζπζκνχ (π.ρ. εθηίκεζε +10% ζηνλ αξηζκφ ησλ ςαξηψλ ελφο ηρζπνθισβνχ), ε 
νπνία ελδέρεηαη λα είλαη άθξσο ππνθεηκεληθή, δχλαηαη λα απμήζεη αξθεηά ηα θέξδε κηαο 
δεδνκέλεο ρξήζεο, ιφγσ κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ ηελ αλαθνξά ηνπ AquaTT , ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Τδαηνθαιιηεξγεηψλ σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα83 : «Ζ απνηίκεζε ησλ δσληαλψλ απνζεκάησλ ζπρλά παξνπζηάδεη 
πξνβιήκαηα αθελφο δηφηη είλαη εκθαλψο δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα κεηξήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
ςαξηψλ θαη αθεηέξνπ, δηφηη ηα κηθξά ςάξηα δελ έρνπλ ηελ ίδηα αμία κε ηα κεγάια. ηηο 
πδαηνθαιιηέξγεηεο, ππάξρεη επίζεο ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ αμία πνπ έρνπλ νη 
γελλήηνξεο, ηδηαίηεξα αλ νη γελλήηνξεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηνο. Δπνκέλσο, ηη 
είδνπο θαλφλεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ;  

Μηα θαη νη ηα απνζέκαηα ζπληζηνχλ, απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο, 'εξγαζία ζε εμέιημε', ε 
ζπλήζεο αξρή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη φηη ε αμία ηνπ απνζέκαηνο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην 
άκεζν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε αμία ηνπ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη 
φιεο ηηο εηζξνέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή (εθηξνθή, εξγαηηθά, θ.ιπ.). Τπάξρεη, φκσο, 
έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο απηήο γηα δψα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 
θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά ηξφπν δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ. 
Δπνκέλσο, είλαη ζπρλά επθνιφηεξν λα ππνινγίδεηαη ε ζσζηή αμία γηα θάζε εχξνο κεγέζνπο 
(π.ρ. 200 - 250 γξ.) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αξρεία ησλ απνζεκάησλ ηεο 
κνλάδαο γηα λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή αμία ηνπ απνζέκαηνο.  

Οη αμίεο απηέο δε κπνξεί λα θέξνπλ πεξηζψξην θέξδνπο νχηε είλαη δπλαηφ λα μεπεξλνχλ 
ηελ αμία πψιεζεο.  

Αλ νη αμίεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ππφθεηληαη ζε ηζρπξή επνρηαθή απνηίκεζε, πξέπεη λα 
επηηπγράλεηαη θαηά ην ηέινο ηεο εηήζηαο ρξήζεο ζπκθσλία γηα ηελ αμία αλά θηιφ, ηδηαίηεξα 
γηα ηα ηειηθά πξντφληα. πνπ νη αμίεο έρνπλ ππνζηεί ζπζηεκαηηθή κείσζε κε ηα ρξφληα 
(θπξίσο γηα πνιιά είδε θαιιηεξγήζηκσλ νζηετρζχσλ), κία επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο θάζε 
απνζέκαηνο ρσξηζηά ίζσο είλαη απαξαίηεηε θάζε έηνο. Σν βαζηθφ δήηεκα είλαη ε ελ ιφγσ 
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επαλεθηίκεζε λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κε δηαθνξνπνηείηαη απφ κία θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία 
απνηίκεζεο.  

Οη αμίεο ησλ απνζεκάησλ απηέο θαζαπηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Λνγαξηαζκφ Κεξδψλ & 
Εεκηψλ, αληίζεηα ε εηήζηα κεηαβνιή ζηελ αμία (αχμεζε ή κείσζε) ζπληζηά κέξνο ηεο. Απηφ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα εθείλα ηα ηρζπνηξνθεία ηα νπνία απμάλνπλ ή κεηαβάιινπλ ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή». 

Δπηζηξέθνληαο ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ νκίινπ Διιεληθψλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη 
πάιη, ζα παξαζέζνπκε αλαιπηηθά αλά έηνο ηνπο πίλαθεο ζπκθσλίαο ησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 

Έηνο 200584 (φια ηα πνζά ζε εθ. επξψ) : 

Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    20,134 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : +   7,596 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : -  17,909 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : + 15,411 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            : +  1,343 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :     26,575 
 
 
 
Έηνο 200685 (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) : 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    32,454 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : +   3,027 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : -  25,381 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : + 25,536 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            : -   1,514 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :     34,122 
εκείσζε : ην ππφινηπν έλαξμεο 2006 δελ ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν ηέινπο ηνπ 2005 ιφγσ ελζσκάησζεο ηεο 
ζπγαηξηθήο «Αζηεξίαο Α.Δ.» 

 
 
Έηνο 200786 (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) : 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    35,883 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : +   1,796 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : -  23,909 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : + 39,664 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            : -    0,86 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :     52,574 
εκείσζε : ην ππφινηπν έλαξμεο 2007 δελ ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν ηέινπο ηνπ 2005 ιφγσ ελζσκάησζεο ηεο 
ζπγαηξηθήο «Καιινλή ΔΠΔ» 
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Έηνο 200887 (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) :  
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    52,574 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : +   2,891 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : -  36,116 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : + 29,154 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            : -    6,197 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :     42,306 
 
 
 
 
Δλλεάκελν 200988 (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) : 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο πεξηφδνπ :    42,306 
+ Αγνξέο πεξηφδνπ                                                                           : +   0,138 
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ                                                                        : -  17,827 
+/- Κέξδε/δεκίεο απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 
                                         ιφγσ θπζηθήο αχμεζεο                            : + 22,751 
                                           ιφγσ κεηαβνιήο ηηκήο                            : -    6,339 
 
Τπφινηπν βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηφδνπ   :     41,029 
 
 
Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε κηα ζπλερή αχμεζε ζην χςνο ησλ 
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (άξα θαη ησλ απνζεκάησλ) απφ ην 2005 έσο θαη ην 
2007 κε κηα απφηνκε πηψζε ην 2008 θαη ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ην ελλεάκελν ηνπ 2009. 
Έρνπκε ηαπηφρξνλα ππφςε καο φηη ν φκηινο παξνπζίαδε κηα ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε 
θεξδψλ θαη θπξίσο θεξδψλ ebitda πξνρσξψληαο απφ ην 2005 ζην 2006 θαη έπεηηα ζην 
2007, αιιά ην 2008 θαηέγξαςε ζεκαληηθφ χςνο δεκηψλ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 
(ebitda) φζν θαη ζε επίπεδν δεκηψλ κεηά θφξσλ. Σν 2005, ην 2006 θαη ην 2007 ηα θέξδε 
ιφγσ κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία ήηαλ 16,75 εθ επξψ, 22,02 εθ επξψ θαη 38,8 εθ επξψ 
αληίζηνηρα ελψ νη αλαιψζεηο ιφγσ πσιήζεσλ απνζεκάησλ αλά πεξίνδν ήηαλ 17,91 εθ 
επξψ, 25,38 εθ επξψ θαη 23,91 εθ επξψ αληίζηνηρα. Σν 2008 ηα θέξδε απφ κεηαβνιή ζηελ 
εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλήιζαλ ζε 22,957 εθ επξψ, ελψ νη 
αλαιψζεηο ιφγσ πσιήζεσλ ζε 36,116 εθ επξψ (κε κηθξέο ηαπηφρξνλεο αγνξέο χςνπο 2,9 
εθ επξψ). Χο εθ ηνχηνπ, ηα απνζέκαηα κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη ν φκηινο αλαγθάζηεθε λα 
εγγξάςεη δεκηέο ζηε ρξήζε ηνπ 2008.  
 

Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ Δλληνικές 

Ιτθσοκαλλιέργειες : 

 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο ζα 

παξέρεη κηα επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη 

επηπιένλ πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 18). 
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Πίλαθαο 18 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Διιεληθψλ 

Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 

      2005   2006   2007   2008 Εννεάμηνο 2009 
Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

     5,29    4,37  -10,3  -3,83            4,5 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

    -1,89  -4,64 -4,42  -2,93             0 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

    -3,91   1,52  14,7   5,84        - 4,61 

Συν. ταμειακέσ ροέσ     -0,5   1,26     0 -0,93        - 0,12 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

 
    -3,2 

 
  3,09 

 
10,35 

 
10,18 

 
      - 7,67 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ νκίινπ 

Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο θπκαίλνληαλ δηαρξνληθά ζε πνιχ ρακειά αξλεηηθά ή ζεηηθά 

επίπεδα, ελψ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ κεηαβνιέο 

ζηηο κε ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο, δειαδή ν δαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο θαη ν έκκεζνο 

«δαλεηζκφο» απφ πξνκεζεπηέο, απμαλφηαλ ζπλερφκελα (πιελ ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2009 

φπνπ νπζηαζηηθά ν φκηινο πξνζπαζεί λα επηβηψζεη μεπιεξψλνληαο ππνρξεψζεηο θαη 

δάλεηα) θαη κάιηζηα ηα έηε 2007 θαη 2008 κε ηιηγγηψδε πνζά, θαζψο νπζηαζηηθά νη ηξίηνη 

(ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο) ρξεκαηνδνηνχζαλ έκκεζα ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ ζε πειάηεο (νη πξαγκαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ αξλεηηθέο θαηά – 20,65 εθ επξψ θαη – 14,01 εθ επξψ αληίζηνηρα). 

 

 

Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 
 
Ο φκηινο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο Α.Β.Δ.Δ. δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα 

εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο 2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο, δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή 

δπζθνιία θαηά ην ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (εηήζηα απνηειέζκαηα 2008 

θαη ελλεακεληαία απνηειέζκαηα 2009) θαη 2α) Απνζέκαηα θαη πηζαλφηεξα ζηε ηξίηε 

ππνπεξίπησζε, δειαδή θαηαγξαθή θαη ππνινγηζκφο αλχπαξθηνπ χςνπο απνζεκάησλ 

(ηειηθνχ απνζέκαηνο) ην νπνίν θπζηθά νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε ρξήζεο κέζσ ηεο 
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αθφινπζεο ξνήο : πςειφ ηειηθφ απφζεκα → ρακειφ θφζηνο πσιεζέλησλ → πςειά θέξδε.  

Δδψ ηειηθφ απφζεκα ινγίδνληαη ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηέινπο ρξήζεο κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θεξδψλ/δεκηψλ απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 
 

2.7   Όμιλοσ Αφού Μεςοχωρύτη ΑΤΕ : 

 

Σύνηομη παροσζίαζη : 

 

Η Δηαηξεία Αθνί Μεζνρσξίηε Α.Σ.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δξαζηεξηνπνηνχλην ζηνλ ρψξν 
ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ εληνπίδνληαλ ζηνλ Ννκφ ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ελψ ε κεηξηθή εηαηξία ήηαλ εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 
απφ ην 1994 θαη είρε ηελ έδξα ηεο ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο (ηξαηεγνχ Καθαβνχ 3). Η 
εηαηξία θαηείρε πηπρίν 6εο ηάμεο ηεο λέαο δηαβάζκηζεο ηνπ Μ.Δ.Δ.Π.  

 

θνπνί ηεο εηαηξίαο ήηαλ νη εμήο : 

1) Η εθπφλεζε κειεηψλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ θαη ε εθηέιεζε απηψλ, ηφζν γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο, φζν θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

2) Η αλάιεςε, επίβιεςε θαη εθηέιεζε πάζεο θχζεσο ηερληθψλ θαη κεραληθψλ έξγσλ ζηελ 
εκεδαπή ή θαη ζηελ αιινδαπή , ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζψο θαη 
ηδησηηθψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ φπσο νδνπνηίαο, γεθπξνπνηίαο, ιηκεληθψλ, 
πδξαπιηθψλ, κεραλνινγηθψλ , νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο 
εηαηξίαο ζε άιιεο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο , πνπ ππάξρνπλ ή ζα 
δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ, άζρεηα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηνπο. 

3) Η εθηέιεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ επηηπρία ησλ παξαπάλσ 
ζθνπψλ. 

4) Η παξαγσγή θαη εκπνξία αζθαιηνζθπξνδέκαηνο θαη ηζηκέλην-ζθπξνδέκαηνο, ε 
εμφξπμε ιαηνκηθψλ πξντφλησλ, ε επεμεξγαζία θαη εκπνξία απηψλ. 

 
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αμηψλ Αζελψλ απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008. 

 

Μελέηη ηης ποιόηηηας ηων λογιζηικών καηαζηάζεων ηοσ ομίλοσ ηης Αθοί 
Μεζοτωρίηη Α.Τ.Δ. : 

 
εκαληηθή ζεκείσζε: Ο φκηινο ησλ Αδειθψλ Μεζνρσξίηε ΑΣΔ έρεη δεκνζηεχζεη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη θαη γηα ην έηνο 2008 ελψ νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ έρνπλ εηζέιζεη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο 
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δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008 θαζψο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε 
αλαθνίλσζε89 :  
 
«..θαζψο ε ελ ιφγσ εηαηξία αδπλαηεί λα ζπληάμεη θαη λα δεκνζηνπνηήζεη εκπξφζεζκα ηηο 
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.1.2008 έσο 
30.9.2008. Ζ αλαζηνιή ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
επελδπηψλ, δεδνκέλνπ φηη δε δηαζθαιίδεηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ 
κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο». 
 
Πξάγκαηη ε εηαηξία θαη ν φκηινο αδπλαηνχζε λα δεκνζηεχζεη ζηνηρεία ελλεάκελνπ 2008, 
φπσο παξαδέρηεθε κε αλαθνίλσζή ηεο πξνο ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηηο 3 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, φπνπ ζεκεηψλεη90 : 
 
«..αο γλσξίδνπκε φηη ε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο καο, νθείιεηαη ζηε κε 
εκπξφζεζκε δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελληακήλνπ ηεο εηαηξίαο ιφγσ 
ηερληθνχ πξνβιήκαηνο». 

 
Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2008, κε λέα αλαθνίλσζή ηεο πξνο ην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ,  ζεκεηψλεη φηη91 : 
 
« Ζ εηαηξεία ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΩΡΗΣΖ Α.Σ.Δ. ελεκεξψλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη, ιφγσ ηφζν 
ηεο ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ απφ ην Γεκφζην ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.500.000 
επξψ (θαη δηεθδηθνχκελσλ αξθεηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ) γηα έξγα ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ 
νινθιεξσζεί, φζν θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 
δπζκελνχο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 
αληηκεησπίδεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηα νπνία 
νδήγεζαλ ζηε ζθξάγηζε επηηαγψλ ηεο εηαηξείαο απφ πηζησηέο ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
1.935.248,21 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πιεξψζεθαλ 600.000 επξψ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 
δηνηθήζεσο ηεο εηαηξείαο δελ θαηέζηε εθηθηφ κέρξη ζήκεξα λα εμνθιεζνχλ νη ππνρξεψζεηο 
απηέο πξνο ηνπο θνκηζηέο ησλ επηηαγψλ.  
ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία δεζκεχεηαη φηη ζα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ζα ελεκεξψζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ κε λεψηεξε αλαθνίλσζε». 

 
Δλ ζπλερεία, ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, ζε απάληεζε ηεο εηαηξίαο ζε επηζηνιή ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, ε θαηάζηαζή ηεο πεξηγξάθεηαη σο εμήο92 :  
 
« α) Σν ηξέρνλ χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ αλά θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζηνλ 
θαησηέξσ πίλαθα:  
 
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο- ηέιε 0 επξψ, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 97.446,89 επξψ, 
Σξάπεδεο 1.295.500 επξψ, Πξνκεζεπηέο 2.804.334,49, Πξνζσπηθφ 157.750,99 επξψ θαη 
Πηζησηέο δηάθνξνη 10.000 επξψ.  
 
Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη θαηέζηεζαλ 
ιεμηπξφζεζκεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008.  
Απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηακηαθήο 
ξεπζηφηεηαο ηεο, αιιά ελ κέζσ ηεο γεληθφηεξεο, δπζκελνχο γλσζηήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα εμφθιεζήο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. Οη πηζησηέο καο γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο έρνπλ πξνβεί ζηελ έθδνζε εληνιψλ πιεξσκήο απφ ην 
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Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο.  
 
β) Σν ηξέρνλ χςνο ηνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 8.700.317,86 επξψ, πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο 
εηαηξίαο.  
 
γ) Ζ εηαηξία δελ βξίζθεηαη ζε αδπλακία, ιφγσ ηεο χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, 
λα εηζπξάμεη πνζά απφ ην Γεκφζην γηα έξγα πνπ εθηειεί θαη έρεη ηηο θαηάιιειεο 
θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο.  
 
δ) Πέξαλ ησλ ήδε πξναλαθεξζέλησλ, δελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε καο νπνηνδήπνηε άιιν 
ζεκαληηθφ γεγνλφο, ηθαλφ λα επεξεάζεη ηελ πεξηνπζηαθή, λνκηθή θαη νηθνλνκηθή δηάξζξσζε 
ηεο εηαηξίαο.  
 
ε) Πέξα απφ ηελ αλάιεςε Έξγσλ δελ πθίζηαληαη απηή ηε ζηηγκή άιιεο πεγέο εζφδσλ γηα 
ηελ εηαηξία». 

 
 
Σέινο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, κε λέα αλαθνίλσζή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Αζελψλ, ε εηαηξία αλαθέξεη93 : 
 
« 1) Σνλ ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα επηδεηλψζεθε ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο. Ζ 
αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ … θαζψο θαη ε πίεζε ηνπ εξγνδφηε Γεκνζίνπ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ, δεκηνχξγεζαλ έλα αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ 
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο καο. 
  
Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 ν βαζηθφηεξνο πειάηεο ηεο εηαηξείαο καο, ην Διιεληθφ 
Γεκφζην κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, παξνπζίαζε αξξπζκία εληνλφηεξε ηεο ζπλήζνπο ζηηο 
πιεξσκέο ηνπ θαη απηφ ήηαλ ε απαξρή ελφο θχθινπ πξνβιεκάησλ κε απνηέιεζκα λα 
ζθξαγηζηνχλ νη πξψηεο επηηαγέο ζηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο εηαηξίαο.  
Δπηπιένλ, ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην ηειεπηαίν δίκελν δπζθφιεςε 
ηηο πξνζπάζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη επηδείλσζε ηηο 
πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ιχζεο, κε απνθνξχθσκα ηελ άξλεζε ησλ ηξαπεδψλ λα πξνβνχλ 
ζε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ εηαηξεία καο παξά ηελ παξνρή εμαζθάιηζεο, ήηνη ηελ 
εθρψξεζε ππνγεγξακκέλεο πηζηνπνίεζεο.  
2) Λφγσ ηεο σο άλσ κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη 
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε εηαηξεία ππέβαιιε ζηηο 22/12/2008 αίηεζε 
ππαγσγήο ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007, ελψπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε ζηφρν ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
θαιχηεξεο δπλαηήο ζπκθσλίαο κε ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεξεο 
αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ 
επηθέληξσζε ηεο ζε θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο.  
Δπί ηεο σο άλσ αηηήζεσο εθδφζεθε θαη πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ απαγνξεχεη ηελ ιήςε 
αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ εθηέιεζεο θαηά ηεο εηαηξίαο». 
 
  
ηηο 1 Απξηιίνπ ηνπ 2009 ε εηαηξία κε αλαθνίλσζή ηεο πξνο ην Υξεκαηηζηήξην, ελεκέξσζε 
ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη94 : 
 

«Αλαθνηλψλεηαη πξνο ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ φηη επί ηεο ππ' αξηζκφλ 51906/ 
22.12.2008 αηηήζεσο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΩΡΗΣΖ" πεξί ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 99 λ. 
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3588/2007 εθδφζεθε ε ππ' αξηζκφλ 5818/2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο, εθδνζείζα θαηά ηελ εθνχζηα δηθαηνδνζία, ε νπνία: 1) δέρεηαη ηελ ππ' 
αξηζκφλ 51906/2008 αίηεζε, 2) δηαηάζζεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ηνπ 
άξζξνπ 99, 3) νξίδεη κεζνιαβεηή…, 4) ηάζζεη πξνζεζκία δχν κελψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
ηνπ έξγνπ ηνπ κεζνιαβεηή, 5) αλαζηέιιεη, κέρξη ηελ έθδνζε επηθπξσηηθήο απφθαζεο θαη' 
άξζξνλ 103 Πησρ. Κψδ. α. ηα κέηξα, εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά 
ηεο αηηνχζαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηεο, β. ηε ιήςε 
νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ θαηά ηεο αηηνχζαο, εθηφο αλ κε απηφ επηδηψθεηαη ε 
απνηξνπή ηεο απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο 
επηρείξεζεο, ηερλνινγηθνχ ή κεραλνινγηθνχ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ηεο, πνπ ελέρεη ηνλ 
θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζήο ηεο θαη γ. ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο θαη 6) 
δηαηάζζεη ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 
Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ηε ζεκείσζή ηεο ζην γεληθφ εκπνξηθφ κεηξψν». 
 
Η ηειεπηαία εμέιημε ππήξμε ζηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ 2009, νπφηε ε εηαηξία αλαθνίλσζε 
φηη95: 
 
«..εθδηθάζηεθε ηελ 9ε Οθησβξίνπ 2009, ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο, ε αίηεζε γηα επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο πηζησηέο ηεο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο». 

 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξία θαη ν φκηινο Αθνί Μεζνρσξίηε έρνπλ δεκνζηεχζεη ηειηθά 
απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2008. 
 
 
Ο φκηινο παξνπζίαζε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 18,45 εθ επξψ ην 2005, κε κηθηά θέξδε 1,21 
εθ επξψ, ιεηηνπξγηθά θέξδε (ebitda) 1,76 εθ επξψ θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 0,21 εθ επξψ. Σν επφκελν έηνο ηα κεγέζε θηλήζεθαλ αλνδηθά κε 
πσιήζεηο χςνπο 29,86 εθ επξψ, κηθηά θέξδε 2,64 εθ επξψ, ebitda 3,17 εθ επξψ θαη 
θαζαξά θέξδε 0,22 εθ επξψ. Σν 2007 ν φκηινο ζεκείσζε θχθιν εξγαζηψλ 33,63 εθ επξψ, 
κηθηφ θέξδνο 0,15 εθ επξψ, ebitda 1,53 εθ επξψ θαη θαζαξέο δεκίεο χςνπο – 0,64 εθ επξψ 
πνπ νθείινληαλ φκσο ζε αλαβαιιφκελε θνξνινγία, θαζψο ηα πξν θφξσλ κεγέζε ηνπ 
νκίινπ ήηαλ θεξδνθφξα. Σν εμάκελν ηνπ 2008 ηα ζχλλεθα πχθλσζαλ θαζψο παξά ηηο 
πσιήζεηο χςνπο 15,02 εθ επξψ, ηα ππφινηπα κεγέζε θηλήζεθαλ νξηαθά ζεηηθά ή αξλεηηθά. 
ηα εηήζηα ηνπ 2008 φκσο (ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε) ν θχθινο 
εξγαζηψλ αλήιζε ζε 22,25 εθ επξψ, κε κηθηέο δεκίεο – 4,15 εθ επξψ θαη θαζαξέο δεκίεο 
κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ χςνπο - 10,99 εθ επξψ (Πίλαθαο 19). 
 
 
Πίλαθαο 19 : Όκηινο Αδειθψλ Μεζνρσξίηε Α.Σ.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 
 

     2005   2006   2007 Α εξάμηνο  
     2008 

Ετήςια 2008 

Κφκλοσ εργαςιϊν 18,45 29,86  33,63     15,02 22,25 
Μικτά κζρδθ 1,21 2,64   0,15       0,08 -4,15 
Ebitda 1,76 3,17   1,53     -0,05 -10,3 
Κ.μ.φ και δικ. μειοψ. 0,21 0,22 -0,64     -0,63 -10,99 

 
Η επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλα εμάκελν πξνθαιεί έθπιεμε θαζψο ε κέρξη ηφηε 
πνξεία δελ πξνκήλπε ηφζν αξλεηηθέο εμειίμεηο. Δδψ λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
2005 θαη ν ηζνινγηζκφο ζηεξίδνληαη ζηα αλακνξθσκέλα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε 
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εηαηξία θαη δηαθέξνπλ κε ηα αξρηθά δεκνζηεπζέληα, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 
εηήζηα έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο 2006 σο αλαθνξά γηα ηα αληίζηνηρα ηνπ 
2005 . 
 
Ξεθηλψληαο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ην 2005, φπσο επίζεο θαη ην 
2007, ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ πεξηείραλ θάπνηα ηδηαίηεξε παξαηήξεζε 
ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε εηψλ, πέξαλ ηεο επηζήκαλζεο γηα 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο (θιαζηθή παξαηήξεζε ζε ειιεληθέο εηζεγκέλεο). ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2006, πέξαλ ηεο επηζήκαλζεο ησλ ελδερφκελσλ 
επηβαξχλζεσλ απφ θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο, ππάξρεη θαη ε παξαηήξεζε γηα ηελ 
αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2005). Δπίζεο, ζηελ 
ελδηάκεζε ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008, ν νξθσηφο ειεγθηήο 
πξνβαίλεη ζηε γλσζηή ζεκείσζε πεξί αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ θαη κφλν. 
 
ηα εηήζηα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2008 φκσο, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαγξαθή 
ζεκαληηθνχ χςνπο δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζε 
επηζθφπεζήο ηνπ, εθηζηά, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ πξνζνρή ζηα παξαθάησ ζηνηρεία96 : 
 
« 1) Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε θαζπζηέξεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ 
Οκίινπ πξνο ηξίηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο παξνχζαο εθζέζεσο ειέγρνπ, 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 20.000.000,00 θαη € 20.530.000,00 πεξίπνπ αληίζηνηρα, 2) 
χκθσλα κε πξφζθαηε επηζηνιή ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ, θαηά ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο 
έρνπλ εγεξζεί αγσγέο θαη εθδνζεί δηαηαγέο πιεξσκήο γηα πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο ζε 
θαζπζηέξεζε, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 4.400.000,00 πεξίπνπ, 3) Ζ κεηξηθή Δηαηξία ππέβαιε 
αίηεζε ππαγσγήο ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 θαη 100 ηνπ Ν. 3588/2007. Με ηελ 
ππ’ αξηζκφλ 5818/2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 
απνθαζίζηεθε ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο κε ηνπο 
πηζησηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, θαη εθθξεκεί ε έθδνζε 
επηθπξσηηθήο απφθαζεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. Ζ νξηζηηθή ππαγσγή ηεο 
κεηξηθήο Δηαηξίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, θαζψο θαη ε επηηπρήο πινπνίεζε ή 
κε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο, απνηεινχλ 
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ έθθξαζε γλψκεο σο πξνο 
ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο ή φρη». 
 
Δπίζεο, πέξα απφ ηηο άλσ ζεκεηψζεηο, αλαθέξεη θαη ην εμήο97 : 

 
«..ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Θπγαηξηθψλ 
ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο θαη ζε θαζπζηέξεζε απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
€ 1.680.000,00 πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ν κηινο δελ έρεη δηελεξγήζεη ηζφπνζε πξφβιεςε 
γηα πηζαλή δεκία πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπο κε ζπλέπεηα ηφζν ηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φζν θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ λα παξνπζηάδνληαη ηζφπνζα 
απμεκέλα». 

 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ν φκηινο δελ πξνέβε ζε επηπιένλ πξφβιεςε απφ ηελ ήδε 
θαηαρσξεκέλε  χςνπο 1,68 εθ επξψ εηο βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο 2008 κε 
ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ «θξπθέο» - κε εκθαληζζείζεο δεκίεο αληίζηνηρνπ χςνπο ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ηνπ νκίινπ. 
 
Η κειέηε καο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε ζνβαξή αδπλακία  ηνπ νκίινπ 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζα επηθεληξσζεί ζηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ : 
α) Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, β) πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη γ) 
ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ (ηξαπεδηθέο θαη κε), ηα ππφινηπα ησλ νπνίσλ ζα 
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εμεηάζνπκε δηαρξνληθά απφ ην έηνο 2005 έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2008 (Πίλαθαο 20). 
 
Πίλαθαο 20 : Δμέιημε ινηπψλ ζηνηρείσλ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, πειαηψλ θαη 
ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλνιηθνχ χςνπο ππνρξεψζεσλ νκίινπ Αδειθψλ Μεζνρσξίηε 
(φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 
 

   2005   2006  2007 Α εξάμηνο 
2008 

Ετήςια 2008 

Λοιπά ςτοιχ μθ κυκλ. 
ενεργθτικοφ 

   1,39   0,18 0,18 0,19   5,71 

Πελάτεσ – απαιτιςεισ   8,15 10,35 13,43 11,95   4,88 
Συνολ. υποχρεϊςεισ 13,86 19,96 23,59 25,13 25,98 

 
Η κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ 
απμάλνληαλ δηαρξνληθά ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (ελψ ηαπηφρξνλα ε θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ 
ήηαλ ηζρλή), δίρσο λα ζεκεηψζνπλ κείσζε νχηε γηα έλα έηνο, φπσο επίζεο θαη ην χςνο 
ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεψλ ηνπ σο ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 νπφηε 
ππέζηε κηα κείσζε χςνπο – 8,55 εθ επξψ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ έηνπο 2007 θαη 
εμεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δεκίεο χςνπο – 10,99 εθ επξψ ηεο ρξήζεο. Πξάγκαηη ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο έρνπλ θαηαγξαθεί πξνβιέςεηο χςνπο 5,43 εθ επξψ98 (πνπ 
αθνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απνκείσζε πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ), νη νπνίεο 
επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008. 
 
Σν ελδηαθέξνλ κε ην ηξίην πξνο εμέηαζε θνλδχιη, ηα ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο 
ελεξγεηηθνχ, εληνπίδεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ νκίινπ ζηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 λα 
πξνβεί ζε επαλαηαμηλφκεζε πνζψλ απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ζην κε θπθινθνξνχλ 
θαη ζπγθεθξηκέλα πνζφ 1,05 εθ επξψ απφ δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, 2,8 εθ επξψ απφ 
ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ θαη 1,683 εθ επξψ απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Σν 
ηειεπηαίν πνζφ απνηειεί κάιινλ ην αληίζηνηρν πνπ επηζεκαίλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ 
έθζεζή ηνπ (βι. πξσηχηεξα), αιιά θαθψο ην θαηαηάζζεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο ν φκηινο ην επαλαηαμηλφκεζε θαη ην 
ηνπνζέηεζε ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. πλεπψο γηα ηα ππφινηπα πνζά 
χςνπο 3,85 εθ επξψ (1,05 εθ επξψ θαη 2,8 εθ επξψ) ππάξρεη ζνβαξή ακθηβνιία αλ 
απνηεινχλ φλησο ελεξγεηηθφ ηνπ νκίινπ θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε εκθάληζεο «θνχθηνπ» 
ελεξγεηηθνχ, δειαδή επηπξφζζεησλ κε εκθαληζζέλησλ δεκηψλ. 
 
 
 

 

Ιδιαίηερη μελέηη ηων καηαζηάζεων ηαμειακών ροών ηοσ ομίλοσ Αδελθών 

Μεζοτωρίηη: 

Η εμέηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ Αθνί Μεζνρσξίηε ζα παξέρεη 

κηα επηπιένλ εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα θσηίζεη επηπιένλ 

πηπρέο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 21). 
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Πίλαθαο 21 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Αδειθψλ 

Μεζνρσξίηε (φια ηα πνζά ζε εθ επξψ) 

   2005 2006  2007 Α εξάμηνο  
    2008 

   Ετήςια  
     2008 

Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

  2,04 6,59 -1,78    -0,49    -1,45 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

-0,44 -3,1 -0,05     0,00    -0,68 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

-2,27 -2,2 -0,52     0,35     0,93 

Συν. ταμειακέσ ροέσ -0,66 1,85 -2,35   -0,15   - 1,20 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

-2,27 5,53   1,9     1,98     3,22 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ νκίινπ 

Αθνί Μεζνρσξίηε θπκαίλνληαλ δηαρξνληθά ζε αξλεηηθά επίπεδα ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε 

πεξηφδνπο, εθηφο απφ ηε ρξήζε 2006 φπνπ φκσο ν φκηινο δαλείζηεθε έκκεζα απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ/ή θαη άιινπο ηξίηνπο θεθάιαηα χςνπο 5,53 εθ επξψ. Σν ίδην θαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ε ζπλερήο θαη 

δηαξθήο ζεηηθή ηάζε ησλ ξνψλ απφ ππνρξεψζεηο κε ηξαπεδηθέο, γεγνλφο ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη νπζηαζηηθά πξνκεζεπηέο/ή θαη ηξίηνη ρξεκαηνδνηνχζαλ έκκεζα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ, θαζψο απνηεινχζαλ πεγή θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

 

 

Σσμπέραζμα ανάλσζης – μελέηης : 

 
 
Ο φκηινο Αθνί Μεζνρσξίηε Α.Σ.Δ. δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή καο λα εκπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε 2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο , δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 
πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην 
ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (εηήζηα απνηειέζκαηα 2008). Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα επηζεκαλζεί αθελφο ε βεβαησκέλε κε εκθαληζζείζα δεκία χςνπο 1,68 εθ επξψ 
ηελ νπνία ζεκεηψλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζε ηνπ γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ έηνπο 2008 θαη ε ηζρπξή έλδεημε επηπιένλ κε εκθαληζζέλησλ δεκηψλ χςνπο 3,85 εθ 
επξψ εληαγκέλσλ ζηα ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 
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2.8.  Συμπερϊςματα μελϋτησ εταιριών που δημοςύευςαν ςημαντικϋσ ζημύεσ, μη 

αναμενόμενεσ και ϋπειτα βρϋθηκαν ςε δυςχερό οικονομικό θϋςη 

 
 
Απφ ηε κειέηε ησλ άλσ 7 εηαηξηψλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ειιεληθέο εηζεγκέλεο 
εηαηξίεο νη νπνίεο παξνπζίαζαλ μαθληθά ζεκαληηθέο δεκίεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 
θαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα αληηκεηψπηζαλ αλππέξβιεηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 
ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα λα εκθαλίδνπλ πιαζκαηηθή θαζαξή 
ζέζε θαη θαζαξά θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηα 2α), δειαδή Απνζέκαηα 
(θαη κε ηηο 3 πηζαλέο ππνπεξηπηψζεηο ινγηζηηθήο αιρεκείαο) θαη 2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο, 
δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή 
θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα.  
 
Γελ απνθιείεηαη επίζεο ε ρξήζε θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 1αβ), δειαδή 
απνθπγή ρξέσζεο ησλ απαξαίηεησλ εμφδσλ απνκείσζεο παιηνχ θαη άρξεζηνπ 
εμνπιηζκνχ/κεραλεκάησλ κεδεληθήο αμίαο ή θηηξίσλ απαμησκέλσλ ή κε ζεκαληηθέο 
θζνξέο θαη άρξεζησλ πηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 1βα/ή θαη 1ββ), δειαδή 
ρξέσζε ππεξβνιηθψλ εμφδσλ σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο κε ζθνπφ λα κελ 
επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε ρξήζεο θαη πηζαλφηαηα ινγηζκφο 
ρακειφηεξσλ ησλ πξεπνπζψλ απνζβέζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμφδσλ πνιπεηνχο 
απφζβεζεο. Αιιά ε ρξήζε ηέηνησλ ηερληθψλ παξαηεξνχκε φηη δελ απνηεινχζε θνηλφ ηφπν, 
ζε αληίζεζε κε ην «θνχζθσκα» απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θφξνλ σο κέξνο πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θεξδψλ.  
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3ο Κεφϊλαιο : 

 

Ειδικό μελϋτη ελληνικών ειςηγμϋνων τραπεζικών ομύλων :  

 
 
Η εηδηθή κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ 
ηδξπκάησλ ζα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο εηζεγκέλεο ηξαπεδηθέο εηαηξίεο πιελ ησλ : Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο (θαζψο σο θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, δελ απνηειεί νπζηαζηηθά εκπνξηθή 
ηξάπεδα), Σξάπεδα Κχπξνπ (εηαηξία ελαξκνληζκέλε κε ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ δίθαην), 
Marfin Λατθή Σξάπεδα (εηαηξία επίζεο ελαξκνληζκέλε κε ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ δίθαην) θαη 
Marfin Δγλαηία Σξάπεδα (ζπγαηξηθή ηεο πξνεγνχκελεο). 
 
πλεπψο αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζα απνηειέζνπλ νη εμήο ηξάπεδεο : Αγξνηηθή Σξάπεδα, 
Σξάπεδα Αηηηθήο, Γεληθή Σξάπεδα, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δκπνξηθή Σξάπεδα, 
Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Σξάπεδα Πεηξαηψο, Σξάπεδα Eurobank Efg, Alpha Bank, Aspis 
Bank θαη Proton Bank. 
 
Η κειέηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 
ηξαπεδψλ κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απφ ην έηνο 2005 έσο θαη ην ελλεάκελν 
ηνπ 2009. Με βάζε φζα έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη, ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο επεξεαζκνχ 
ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη θπζηθά νη 
πξνβιέςεηο γηα απψιεηεο απφ ηα δαλεηαθά ηνπο ραξηνθπιάθηα, ελψ επηπιένλ έλαο 
δεχηεξνο ηνκέαο πξνζνρήο ζπλίζηαηαη ζηηο απνηηκήζεηο νκνιφγσλ ή κεηνρψλ πνπ 
θαηέρνπλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Η πνηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ επεξεάδεη ηα θέξδε ζην 
κέγηζην θαζψο ρακειφηεξεο ηνπ θαλνληθνχ ζεκαίλνπλ πςειά θέξδε (θαη άλνδν ηεο 
κεηνρήο φπσο επηδηψθεη θαη ε δηνίθεζε πνπ πξνβαίλεη ζε earnings management), ελψ 
πςειφηεξεο ηνπ θαλνληθνχ ζεκαίλνπλ ρακειά θέξδε ηξέρνπζαο ρξήζεο. Η ζεκαζία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη 
ηεξάζηηα, θαζψο φπσο ζα θαηαδεηρζεί, ζπληζηά πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 
ελεξγεηηθνχ ησλ ππφ εμέηαζε ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν 
ηεο έξεπλάο καο. 
 
 
Η έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ 
ηνπο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 2 πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε 
σο βάζε κειέηεο ζα ιακβάλνληαη νη ελνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο αλ πξφθεηηαη γηα 
φκηιν εηαηξηψλ θάησ απφ ηελ νκπξέια κίαο κεηξηθήο. 
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3.1  Αντιμετώπιςη απομειώςεων λόγω επιςφαλών απαιτόςεων από πελϊτεσ – 

δϊνεια. Πιθανότητα ύπαρξησ πλαςματικού ενεργητικού  

 
Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ηηο ζπλαθείο πξνβιέςεηο κε βάζε 
ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008 θαη επίζεο ηηο 
ελλεακεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2009. Ο πξψηνο πίλαθαο (Πίλαθαο 22) 
παξαζέηεη ηα δάλεηα – απαηηήζεηο απφ πειάηεο δηαρξνληθά, ελψ ν ακέζσο επφκελνο 
(Πίλαθαο 23) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο απαηηήζεηο απφ πειάηεο σο πξνο ην ζχλνιν 
ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαηαδεηθλχνληαο φηη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θάζε ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. 
 
Πίλαθαο 22 : Γάλεηα - Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ πξν πξνβιέςεσλ ζην ηέινο θάζε 
πεξηφδνπ εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ)  
 

   2005   2006   2007    2008 Εννεάμηνο 
2009 

Εκνικι Τράπεηα  30.614  44.117 56.252   74.697       77.694 

Alpha bank  28.397  33.200 42.913   51.981       52.563 

Eurobank  27.385  34.907 46.669   57.288       56.878 

Proton bank*         51       987   1.404     1.224         1.117 

Aspis bank    1.665    1.895   2.253     2.192         2.041 

Αγροτικι Τράπεηα  14.267  14.915 17.764   21.655       22.593 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο    3.045    4.863   6.110     7.126         7.772 

Τράπεηα Πειραιϊσ  15.884  20.804 30.705   39.016       38.335 

Εμπορικι Τράπεηα  16.319  18.376 20.597   25.006       24.836 

Γενικι Τράπεηα    2.919    3.236   3.583     4.381         4.359 

Τράπεηα Αττικισ    1.891    2.431   3.016     3.518         4.002 

Σφνολο  142.437 179.731 231.266 288.084      292.190 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο 
* Η ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ ηεο Proton bank απφ ην 2005 ζην 2006 νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο Χκέγα Σξάπεδαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2006 

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηή ε ηξνκαθηηθή πηζησηηθή επέθηαζε ησλ 
εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα (κε εμαίξεζε ην ελλεάκελν ηνπ 2009 
πνπ ζεκαηνδφηεζε γηα αξθεηέο απφ απηέο ηελ πξψηε πεξίνδν πεξηνξηζκνχ ηνπ 
ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ – απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηνπο). Όιεο νη ππφ εμέηαζε ηξάπεδεο 
παξνπζίαζαλ ζπλερή αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, ηδηαηηέξσο ηα έηε 2005 
έσο θαη 2007, νπφηε ε παξνρή δαλείσλ θηλνχληαλ κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο. Δλδεηθηηθά, 
ζεκεηψλεηαη ε αχμεζε θαηά 26,2% κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2006, 28,7 % κεηαμχ 2006 
θαη 2007 θαη 24,56% κεηαμχ 2007 θαη 2008, ελψ ζε απφιπηα κεγέζε ε αχμεζε αλήιζε ζε 
145,65 δηο επξψ κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2008. 
 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 23) παξαηίζεληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηα ζχλνια ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θάζε ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ, ελψ ζηε δεχηεξε γξακκή εθθξάδνληαη ηα 
ζχλνια ησλ δαλείσλ – απαηηήζεσλ απφ πειάηεο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ (γηα παξάδεηγκα γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ην έηνο 2008, ην ζχλνιν ησλ 
δαλείσλ αλέξρεηαη ζε 74.697 εθ επξψ, ελψ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 101.839 εθ 
επξψ, ζπλεπψο ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 73,3%.) 
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Πίλαθαο 23 : χλνια ελεξγεηηθνχ ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 
(φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) θαη πνζνζηφ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο σο πξνο ην ζχλνιν 
ελεξγεηηθνχ  
 
  2005 2006 2007 2008 Εννεάμηνο 

2009 
Μέςο 
ποςοςτό 

Εκνικι 
Τράπεηα 

60.427 
   51% 

76.409 
   58% 

90.386 
   62% 

101.839 
    73% 

  112.241 
      69% 

      63% 

Alpha bank 44.007 
   65% 

49.800 
   67% 

54.684 
   78% 

65.270 
   80% 

    68.806 
      76% 

      73% 

Eurobank 44.464 
   62% 

53.820 
   65% 

68.389 
   68% 

82.202 
   70% 

    84.263 
      68% 

      66% 

Proton 
bank* 

  272 
  19% 

  1.582 
   62% 

  2.365 
   59% 

  1.980 
  62% 

     2.788 
       40% 

      48% 

Aspis bank  2.200 
   76% 

  2.512 
    75% 

  2.944 
    77% 

  2.624 
    84% 

     2.576 
      79% 

      78% 

Αγροτικι 
Τράπεηα 

20.826 
   69% 

21.414 
   70% 

24.273 
   73% 

28.474 
   76% 

   29.334 
     77% 

      73% 

Ταχυδρ. 
Ταμιευτιριο 

11.565 
   26% 

12.309 
   40% 

13.188 
   46% 

14.898 
   48% 

   15.999 
     49% 

      42% 

Τράπεηα 
Πειραιϊσ 

23.545 
   67% 

30.931 
    67% 

46.427 
   66% 

54.890 
   71% 

   52.252 
     73% 

      69% 

Εμπορικι 
Τράπεηα 

20.018 
   82% 

22.796 
   81% 

27.324 
   75% 

30.029 
    83% 

   29.079 
      85% 

      81% 

Γενικι 
Τράπεηα 

 3.501 
  83% 

  3.833 
    84% 

  4.334 
   83% 

  4.967 
   88% 

    4.804 
     91% 

      86% 

Τράπεηα 
Αττικισ 

 2.515 
  75% 

  3.093 
   79% 

  3.904 
   77% 

  4.520 
   78% 

    5.149 
     78% 

      77% 

Σφνολο 233.340 
   61% 

278.499 
    65% 

338.218 
    68% 

391.693 
    74% 

  407.291 
     72% 

      68% 

εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο 
* Η ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ ηεο Proton bank απφ ην 2005 ζην 2006 νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο Χκέγα Σξάπεδαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2006 

 
Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο – δαλείσλ 
ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο παξαηεξνχκε φηη 68% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ελεξγεηηθνχ ησλ ππφ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ νκίισλ απαξηίδεηαη απφ ην θνλδχιη ηνπ 
ινγαξηαζκνχ απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νπζηαζηηθά απνηειεί θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ε 
κειέηε θαη ε έξεπλα ηεο πνηφηεηαο ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 
 
ηνλ επφκελν πίλαθα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ – 
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο (εηήζηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 2005 
έσο 2008 θαη ελλεακεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 2009) θαη επίζεο ην πνζνζηφ ηεο 
δηελεξγεζείζαο πξφβιεςεο σο πξνο ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ινγαξηαζκνχ δάλεηα – 
απαηηήζεηο απφ πειάηεο, έλαο δείθηεο αξθεηά ζεκαληηθφο θαη ν νπνίνο ίζσο ζα θαηαδείμεη 
αξθεηέο απφ ηηο αδπλακίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 
ηδξπκάησλ. ηε πξψηε γξακκή γηα θάζε έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ, νη απνκεηψζεηο 
αλαθέξνληαη ζηηο απνκεηψζεηο γηα ηελ θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη επηζθαιεηψλ, ελψ 
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ην πνζνζηφ ζηε δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ 
κε ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ –απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πεξηφδνπ (γηα παξάδεηγκα Δζληθή Σξάπεδα γηα ην έηνο 2008. Πξνβιέςεηο ρξήζεο 519,86 
εθ επξψ θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο 74.697 εθ. επξψ, ζπλεπψο δείθηεο 0,696%). 
 
Πίλαθαο 24: Πξνβιέςεηο ρξήζεσο θαη πνζνζηφ επί ηνπ ππνινίπνπ δαλείσλ – απαηηήζεσλ 
απφ πειάηεο εθάζηεο ρξήζεο (πνζά ζε εθαη. επξψ) 
   2005   2006   2007    2008 Εννεάμηνο 

2009 
Μέςο 
ποςοςτό 

Εκνικι Τράπεηα   226,26 
0,739% 

 267,2 
0,606% 

330,2 
0,587% 

519,86 
0,696% 

    734,88 
    0,946% 

     0,72% 

Alpha bank   254,87 
  0,898% 

 253,95 
 0,765% 

226,68 
0,528% 

541,75 
1,04% 

     496,75 
     0,945% 

     0,84% 

Eurobank   309 
  1,13% 

   344 
0,985% 

   401 
 0,86% 

  886 
 1,55% 

       853 
     1,50% 

     1,20% 

Proton bank     0,3 
  0,59% 

  1,48 
  0,15% 

 6,98 
0,50% 

 31,21 
 2,55% 

      42,16 
      3,77% 

     1,51% 

Aspis bank   2,61 
0,157% 

  2,73 
0,144% 

  3,44 
0,153% 

 18,25 
0,833% 

      37,28 
      1,83% 

     0,62% 

Αγροτικι Τράπεηα   120,38 
   0,844% 

  62,67 
  0,42% 

  78,10 
  0,44% 

  195,64 
  0,903% 

     234,78 
     1,04% 

     0,73% 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο   18,91 
  0,621% 

  24,06 
  0,49% 

  28,71 
  0,47% 

  36,07 
  0,506% 

      27,72 
     0,357% 

     0,49% 

Τράπεηα Πειραιϊσ   69,02 
  0,435% 

  74,33 
 0,357% 

115,48 
0,376% 

  386,3 
   0,99% 

     327,62 
     0,855% 

     0,60% 

Εμπορικι Τράπεηα   118,11 
   0,72% 

473,34 
 2,58% 

218,18 
 1,06% 

  473,67 
   1,89% 

     530,57 
      2,136% 

     1,68% 

Γενικι Τράπεηα   41,19 
   1,41% 

 76,12 
 2,35% 

 42,08 
 1,17% 

   51,13 
   1,17% 

      76,83 
      1,76% 

     1,57% 

Τράπεηα Αττικισ   44,30 
   2,34% 

 23,64 
  0,97% 

 30,40 
  1,01% 

   34,59 
  0,983% 

       23,50 
     0,587% 

     1,18% 

Σφνολο 1.204,95 
   0,85% 

1.603,5 
  0,89% 

1.481,2 
 0,64% 

  3.174 
   1,10% 

    3.385,1 
     1,16% 

     0,93% 

εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο 

 
Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο νδεγεί ζε νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σν κέζν πνζνζηφ 
πξνβιέςεσλ ησλ ππφ εμέηαζε ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ αλέξρεηαη ζε 0,93% θαη 
ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνδηθή ηάζε ζηηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο. Σν πςειφηεξν κε δηαθνξά 
πνζνζηφ πξνβιέςεσλ εληνπίδεηαη ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ελψ αθνινπζνχλ ε Γεληθή 
Σξάπεδα, ε Proton bank (θπξίσο ιφγσ πςειψλ πξνβιέςεσλ ην έηνο 2008 θαη ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009), ε Eurobank θαη ε Σξάπεδα Αηηηθήο. Οη ππφινηπεο ηξάπεδεο 
δηαζέηνπλ κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ. Δληππσζηαθά 
ρακειά είλαη ηα πνζνζηά ηεο Aspis bank (απφ ην 2005 έσο θαη ην 2007 δηελεξγνχζε 
πξνβιέςεηο χςνπο 0,15% πεξίπνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, πνζνζηφ ηδηαίηεξα 
ρακειφ), ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη απφ ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο, ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηψο (ηδηαίηεξα έσο θαη ην 2008 ην πνζνζηφ πξνβιέςεψλ ηεο ήηαλ ππεξβνιηθά 
ρακειφ θαη αλεξρφηαλ πεξί ην 0,35%).  
 
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη νη 2 ηξάπεδεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ σο 
πξνο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ, δειαδή ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Γεληθή Σξάπεδα, 
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αλήθνπλ ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο Γαιιίαο, ε κελ πξψηε ζηελ Credit Agricole S.A, ε δε 
δεχηεξε ζηε Societe Generale. 
 
ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφ εμέηαζε εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ 
νκίισλ γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2008 θαη γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2009. Σα απνηειέζκαηα 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 25 απνηεινχλ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, αθελφο γηα λα αθαηξέζνπκε ηελ επίδξαζε πηζαλψλ έθηαθησλ 
θνξνινγηψλ/ή θαη θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη αθεηέξνπ γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ αλάιπζε 
θαζψο ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζπληζηνχλ πνιχπινθν κέγεζνο κε ην πιήζνο ησλ 
ζπγαηξηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε απηέο. Η παξάζεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε πξν θφξσλ βάζε ζα δηεπθνιχλεη ηε 
κεηέπεηηα αλάιπζή καο, φπνπ ζα επηδηψμνπκε λα εξεπλήζνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη έπεηηα 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Γεληθήο 
Σξάπεδαο, ζηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο. 
 
Πίλαθαο 25 : Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 
εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

       2005       2006       2007       2008   Εννεάμηνο  
        2009 

Εκνικι Τράπεηα    943,089   1.268,303   1.902,929   1.937,014    1.315,044 

Alpha bank    634,141      800,757      985,263      625,633      435,222 

Eurobank    676,000      832,000   1.050,000      818,000      319,000 

Proton bank      24,668        36,486        30,333      -48,102        19,932 

Aspis bank      15,157        18,330        15,686      -59,239      -56,528 

Αγροτικι Τράπεηα    187,963      289,450      316,662        15,350      123,934 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο    149,888      185,440        50,249         2,614      160,323 

Τράπεηα Πειραιϊσ    304,619      556,549      785,313      385,788      272,327 

Εμπορικι Τράπεηα    114,558    -219,352        46,155    -396,195     -454,792 

Γενικι Τράπεηα     -15,740      -72,583      -38,028      -22,291      -49,250 

Τράπεηα Αττικισ     -11,098         3,734        28,204        16,816        12,068 

Σφνολο    3.023,245   3.699,114   5.172,766   3.275,388   2.097,280 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο Eurobank είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλα θαζψο δελ παξέρεηαη επηπιένλ αλάιπζε ζηα εθδνζέληα απνηειέζκαηα. 
 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο θαηαδεηθλχεη ηε δηαξθψο αλνδηθή πνξεία ησλ ελνπνηεκέλσλ θεξδψλ 
πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ έσο θαη ην 
2007, νπφηε αξρίδεη ε κεηαζηξνθή, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ ησλ 
πξνβιέςεσλ. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ ηξίησλ αλήιζαλ ζε 5,17 
δηο επξψ ην 2007 κε ζπλνιηθφ κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ 0,64 % (βι. πίλαθα 24), ελψ ην 
2008 ηα θέξδε αλήιζαλ ζε 3,275 δηο επξψ κε κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ 1,10 %. 
πλεπψο παξαηεξείηαη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ θαη θεξδψλ ησλ 
ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο, φπσο θάλεθε απφ ηνλ πίλαθα 23, 
ην 68% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ππφ εμέηαζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ 
απνηεινχληαλ απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο – δάλεηα. 
 
ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, ζα πξνβνχκε ζε κηα ππνζεηηθή αλάιπζε θαη έξεπλα ηνπ πψο ζα 
δηακνξθψλνληαλ ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ  ηξίησλ, εάλ 
: α) ε θάζε κηα ηξάπεδα δηελεξγνχζε θάζε πεξίνδν πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ίζεο κε ην 
ζπλνιηθφ πνζνζηφ πξνβιέςεσλ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (γηα παξάδεηγκα γηα ην έηνο 
2006 0,89 % ή γηα ην έηνο 2008 1,10 %), β) ε θάζε κηα ηξάπεδα δηελεξγνχζε θάζε πεξίνδν 
πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ίζεο κε ην πνζνζηφ ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο γηα ηελ 
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αληίζηνηρε πεξίνδν (ε ηξάπεδα κε ην κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ) θαη γ) ε 
θάζε κηα ηξάπεδα δηελεξγνχζε θάζε πεξίνδν πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ίζεο κε ην 
πνζνζηφ ηεο Γεληθήο ηξάπεδαο γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (ε ηξάπεδα κε ην δεχηεξν 
πςειφηεξν κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ). 
 

3.1.1 1η περύπτωςη : Εφαρμογό μϋςου ςυνολικού ποςοςτού προβλϋψεων ανϊ περύοδο 

 
Πίλαθαο 26 : Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 
εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ κε ηελ εθαξκνγή αλά πεξίνδν ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

       2005       2006       2007       2008    Εννεάμηνο  
        2009 

Εκνικι Τράπεηα     910,37   1.141,90    1.872,84    1.633,77      1.149,82 

Alpha bank     648,79      758,50       937,09       594,59         323,02 

Eurobank     753,34      864,57    1.151,09    1.072,73         513,05 

Proton bank       24,54        29,16         28,32       -30,38           49,15 

Aspis bank         3,68          4,15           4,70       -65,14         -42,89 

Αγροτικι Τράπεηα     187,65      219,05       280,98       -27,63          96,97 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο     143,04      166,11         39,82       -39,84          98,00 

Τράπεηα Πειραιϊσ     239,27      445,27       704,13      342,16        155,83 

Εμπορικι Τράπεηα       94,62        90,04       132,41     -198,07      -211,95 

Γενικι Τράπεηα         0,76      -25,33        -18,90       -19,44        -22,92 

Τράπεηα Αττικισ       17,21          5,69         39,29        12,64        -10,80 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 

 
Τπνπίλαθαο 26α  : Μεηαβνιή ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ γηα 
θάζε πεξίνδν ( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

       2005       2006       2007       2008    Εννεάμηνο  
        2009 

Εκνικι Τράπεηα     -32,72    -126,40     -30,09    -303,25       -165,22 

Alpha bank      14,64      -42,25     -48,18      -31,04       -112,20 

Eurobank      77,34       32,57    102,09      254,73        194,05 

Proton bank      -0,13       -7,33       -2,01        17,72          29,22 

Aspis bank    -11,48     -14,18     -10,99        -5,90          13,63 

Αγροτικι Τράπεηα      -0,31     -70,40     -35,68      -42,98        -26,97 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο      -6,85     -19,33     -10,42      -42,45        -62,32 

Τράπεηα Πειραιϊσ    -65,35   -111,28     -81,18      -43,63      -116,50 

Εμπορικι Τράπεηα    -19,94     309,39      86,26      198,12        242,84 

Γενικι Τράπεηα      16,50       47,25      19,13          2,85          26,33 

Τράπεηα Αττικισ      28,30         1,95      11,08        -4,18        -22,86 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 
 
εκείσζε 2

ε
 : Θεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη ηα απνηειέζκαηα βειηηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ, αξλεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη 

ηα απνηειέζκαηα κεηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

 
Απφ ηνλ πίλαθα 26 θαη ηνλ ππνβνεζεηηθφ πίλαθα 26α, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 
φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ γηα θάζε πεξίνδν, δειαδή 0,85% 
γηα ην 2005, 0,89% γηα ην 2006, 0,64% γηα ην 2007, 1,10% γηα ην 2008 θαη 1,16% γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009, ζε θάζε έλαλ μερσξηζηά ηξαπεδηθφ φκηιν, επεξέαζε ηα 
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απνηειέζκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη ηξάπεδεο κε πςειφηεξα πνζνζηά πξνβιέςεσλ 
γηα επηζθάιεηεο απφ ην κέζν φξν ζα επεξεάδνληαλ ζεηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 
Δκπνξηθή ηξάπεδα ή ε Γεληθή, ελψ νη ηξάπεδεο κε ρακειφηεξα πνζνζηά πξνβιέςεσλ γηα 
επηζθάιεηεο ζα επεξεάδνληαλ αξλεηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Δζληθή ηξάπεδα, ε Alpha 
bank ή ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. Απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο ε δηελέξγεηα ρακειφηεξσλ 
πξνβιέςεσλ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ, νδεγεί ζε απμεκέλα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 
ηα ππφινηπα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ελψ αληηζηξφθσο ε δηελέξγεηα πςειφηεξσλ 
πξνβιέςεσλ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαγξαθή ρακειφηεξσλ 
απνηειεζκάησλ, θάηη ην νπνίν ιαζεκέλα εθιακβάλεηαη ζπρλά σο αδπλακία. 
 

3.1.2  2η περύπτωςη : Εφαρμογό ποςοςτού προβλϋψεων Εμπορικόσ Τρϊπεζασ ανϊ 

περύοδο 

 
Πίλαθαο 27 : Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 
εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ κε ηελ εθαξκνγή αλά πεξίνδν ηνπ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ 
ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο(φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

        2005       2006       2007       2008   Εννεάμηνο  
       2009 

Εκνικι Τράπεηα      947,78      399,11    1.637,26    1.041,94        390,15 

Alpha bank      683,49      199,52       757,37       182,75       -190,93 

Eurobank      786,80      276,84       956,64       618,84         -43,08 

Proton bank        24,60        12,54         22,44       -40,08          38,23 

Aspis bank          5,72      -27,75         -4,74       -82,51         -62,85 

Αγροτικι Τράπεηα      205,08      -32,07       206,59     -199,20       -123,94 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο      146,76        84,24         14,24       -96,30           22,01 

Τράπεηα Πειραιϊσ      258,68        95,00       575,54        33,04       -219,00 

Εμπορικι Τράπεηα      114,56     -219,35         46,16     -396,20       -454,79 

Γενικι Τράπεηα          4,32       -79,82       -33,90       -54,15         -65,54 

Τράπεηα Αττικισ        19,52       -35,25        26,66       -15,23         -49,93 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 

 
Τπνπίλαθαο 27α  : Μεηαβνιή ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ ηελ εθαξκνγή αλά πεξίνδν ηνπ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ ηεο 
Δκπνξηθήο ηξάπεδαο ( φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

         2005        2006        2007        2008   Εννεάμηνο  
       2009 

Εκνικι Τράπεηα          4,69     -869,19     -265,67     -895,07      -924,89 

Alpha bank        49,34     -601,24     -227,89     -442,89      -626,15 

Eurobank      110,80     -555,16       -93,36     -199,16      -362,08 

Proton bank        -0,07       -23,94         -7,89           8,02          18,30 

Aspis bank        -9,44       -46,08       -20,43       -23,27          -6,32 

Αγροτικι Τράπεηα        17,12     -321,52     -110,07     -214,55      -247,87 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο         -3,13     -101,20       -36,01       -98,91      -138,31 

Τράπεηα Πειραιϊσ       -45,94     -461,55     -209,77     -352,75      -491,33 

Εμπορικι Τράπεηα            0           0           0            0             0 

Γενικι Τράπεηα        20,06         -7,23          4,13       -31,86        -16,29 

Τράπεηα Αττικισ        30,61       -38,98        -1,55       -32,05        -61,99 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 
εκείσζε 2

ε
 : Θεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη ηα απνηειέζκαηα βειηηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ, αξλεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη 

ηα απνηειέζκαηα κεηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 
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Ο πίλαθαο 27 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππνβνεζεηηθφ πίλαθα 27α, παξέρνπλ εληππσζηαθά 
ζηνηρεία. Αξρηθά λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο παξακέλνπλ, 
φπσο είλαη ινγηθφ, ακεηάβιεηα (αθνχ ε ίδηα απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο θαη κεηαβνιήο 
ησλ ππνινίπσλ). Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ (Δζληθή, Alpha 
bank, Eurobank, Σξάπεδα Πεηξαηψο) ζα κεηψλνληαλ ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο 
πιελ ηνπ 2005, ελψ ε κείσζε απηή ζα ήηαλ εληνλφηεξε απφ ην έηνο 2007 θαη έπεηηα ζε 
φινπο ηνπο ππφ εμέηαζε ηξαπεδηθνχο νκίινπο (πιελ ηεο Proton bank). Δλδεηθηηθφ απνηειεί 
ην γεγνλφο φηη εηδηθά γηα ην έηνο 2008 θαη γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2009, ε εθαξκνγή 
πνιηηηθήο απνκεηψζεσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο παξφκνηαο κε ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο, 
ζα νδεγνχζε ζε ηξνκαθηηθέο απψιεηεο ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Σα 
θέξδε ηεο Δζληθήο ζα πεξηνξίδνληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ ηα θέξδε 2 κεγάισλ 
ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ (Alpha bank θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο) ζα κεηψλνληαλ δξακαηηθά. Η κελ 
Alpha bank ζα θαηέγξαθε θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 182,75 εθ επξψ 
ην έηνο 2008 (έλαληη ηζνινγηζηηθά εκθαληζζέλησλ θεξδψλ 625,66 εθ επξψ) θαη δεκίεο – 
190,93 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009 (έλαληη ηζνινγηζηηθά εκθαληζζέλησλ θεξδψλ 
435,22 εθ επξψ), ελψ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα εκθάληδε θέξδε πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ ηξίησλ χςνπο κφιηο 33 εθ επξψ ην έηνο 2008 (έλαληη ηζνινγηζηηθά 
εκθαληζζέλησλ θεξδψλ 385,79 εθ επξψ) θαη δεκηέο χςνπο – 219 εθ επξψ ην ελλεάκελν 
ηνπ 2009 (έλαληη ηζνινγηζηηθά εκθαληζζέλησλ θεξδψλ 272,33 εθ επξψ). Δληχπσζε 
πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη εηδηθά ζην ελλεάκελν ηνπ 2009, θεξδνθνξία ζα ζεκείσλε κφλν ε 
Δζληθή Σξάπεδα, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ε Proton bank, θαζψο νη ππφινηπνη 
εηζεγκέλνη ηξαπεδηθνί φκηινη ζα αλαγθάδνληαλ λα θαηαγξάςνπλ δεκηέο. Σέινο ε Aspis bank 
ζα θαηέγξαθε ζπλερείο δεκηέο γηα φιεο ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο, κε εμαίξεζε ην 2005. 
 
 
 

3.1.3 3η περύπτωςη : Εφαρμογό ποςοςτού προβλϋψεων Γενικόσ Τρϊπεζασ ανϊ 

περύοδο 

 
 
Πίλαθαο 28 : Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 
εηζεγκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ κε ηελ εθαξκνγή αλά πεξίνδν ηνπ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ 
ηεο Γεληθήο ηξάπεδαο (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

        2005        2006        2007        2008    Εννεάμηνο  
        2009 

Εκνικι Τράπεηα      737,35      497,74    1.572,49    1.585,10        680,52 

Alpha bank      488,30      273,75       707,96       560,72            5,52 

Eurobank      598,57      354,89       902,90    1.035,40        169,49 

Proton bank        24,25        14,75         20,82       -31,18          42,40 

Aspis bank        -5,73      -23,52         -7,33       -66,57        -55,22 

Αγροτικι Τράπεηα      107,02          1,28       186,14       -41,74        -39,50 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο      125,83        95,11           7,20       -44,48          51,06 

Τράπεηα Πειραιϊσ      149,50      141,51       540,18      316,74        -75,73 

Εμπορικι Τράπεηα          2,39     -178,27         22,44     -214,37      -361,97 

Γενικι Τράπεηα      -15,74       -72,58       -38,03      -22,29        -49,25 

Τράπεηα Αττικισ          6,52       -29,81        23,18        10,35        -34,97 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 
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Τπνπίλαθαο 28α  : Μεηαβνιή ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ ηελ εθαξκνγή αλά πεξίνδν ηνπ πνζνζηνχ πξνβιέςεσλ ηεο 
Γεληθήο ηξάπεδαο (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

       2005        2006        2007        2008   Εννεάμηνο  
        2009 

Εκνικι Τράπεηα    -205,73     -770,56     -330,44     -351,92      -634,52 

Alpha bank    -145,84     -527,01     -277,31       -64,91      -429,70 

Eurobank      -77,43     -477,11     -147,10      217,40      -149,51 

Proton bank        -0,42       -21,74         -9,51        16,92          22,47 

Aspis bank      -20,88       -41,85       -23,02         -7,33            1,31 

Αγροτικι Τράπεηα      -80,94     -288,17     -130,53       -57,09      -163,44 

Ταχυδρ. Ταμιευτιριο      -24,06       -90,33       -43,05       -47,10      -109,27 

Τράπεηα Πειραιϊσ    -155,12     -415,04     -245,13       -69,05      -348,06 

Εμπορικι Τράπεηα    -112,17        41,08       -23,72      181,83          92,82 

Γενικι Τράπεηα           0            0             0            0              0 

Τράπεηα Αττικισ        17,62      -33,54         -5,02        -6,47         -47,04 
εκείσζε : πηζαλέο δηαθνξέο απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή ζε επνπζηψδεηο αιιαγέο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ αλακνξθψζεσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 
 
εκείσζε 2

ε
 : Θεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη ηα απνηειέζκαηα βειηηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ, αξλεηηθφ πνζφ ζεκαίλεη 

ηα απνηειέζκαηα κεηψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

 
Η κειέηε ηνπ πίλαθα 28 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Τπνπίλαθα 28α, νδεγεί ζηελ εμαγσγή 
πεξίπνπ ίδησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πνζνζηνχ 
πξνβιέςεσλ ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ ηξίησλ ησλ 4 κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ (Δζληθή ηξάπεδα, Alpha bank, 
Eurobank θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο) ζα εκθαλίδνληαλ κεησκέλα ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε 
πεξηφδνπο (εμαίξεζε κφλν ην έηνο 2008 γηα ηελ Eurobank), ελψ ην ίδην ζα ζπλέβαηλε θαη 
γηα ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη γηα ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. H Alpha bank θαη ε 
Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα αληηκεηψπηδαλ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο κεηψζεηο θεξδψλ, ελψ εληχπσζε 
πξνθαιεί ε παξαηήξεζε φηη θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ηεο Aspis bank ζα ήηαλ δεκηνγφλα 
ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο (φπσο θαη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε 
πξσηχηεξα). 
 
 

3.2   Συμπϋραςμα ειδικόσ μελϋτησ ελληνικών ειςηγμϋνων τραπεζικών ομύλων :  

 
Η πξνεγνχκελε αλάιπζε έρεη θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ θνλδπιίνπ απαηηήζεηο απφ 
πειάηεο – δάλεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ 
νκίισλ, θαζψο απνηειεί ην 68% πεξίπνπ ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Η πνιηηηθή 
πξνβιέςεσλ δηαθέξεη απφ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα θαη ππνδειψλεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 
ηνπ θηλδχλνπ απφ επηζθάιεηεο εθ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σν 
κέζν πνζνζηφ πξνβιέςεσλ θπκαηλφηαλ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα (θάησ ηνπ 0,90%) 
γηα κηα πεξίνδν εηψλ σο ην 2008, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θίλεζε εθ κέξνπο ησλ 2 
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ππφ γαιιηθή δηνίθεζε, ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο θαη ηεο Γεληθήο 
ηξάπεδαο, λα θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ απνκεηψζεηο 
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Σν ελδερφκελν 
λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απψιεηαο πηζηψζεσλ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, δελ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ξηδηθά ηε ηξνκαθηηθή δηαθνξά ηεο 
πνιηηηθήο ηνπο απέλαληη ζηηο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ππφ 
ειιεληθή δηνίθεζε, εθηφο θαη εάλ ππνζέζνπκε φηη ε Δκπνξηθή ηξάπεδα θαη ε Γεληθή 
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ηξάπεδα έρνπλ δαλεηνδνηήζεη κφλν απηέο φιεο ηηο ππφ πηψρεπζε επηρεηξήζεηο θαη φινπο 
ηνπο ππφ αδπλακία πιεξσκψλ ηδηψηεο, ελψ νη ηξάπεδεο ππφ ειιεληθή ηδηνθηεζία 
δηαζέηνπλ άξηζηα ηκήκαηα αλάιπζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα ππάξρεη 
πεξίπησζε δηαρείξηζεο θεξδψλ κέζσ ηεο χπαξμεο πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο 
ε πιεηνλφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 
2β) Πειάηεο θαη ρξεψζηεο, δειαδή ζηε κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα 
επηζθάιεηεο απφ πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην ρξφλν 
εκθάληζήο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξα (κέζσ ηαθηηθψλ αλαρξεκαηνδνηήζεσλ/ή θαη 
παγψκαηνο θαηαβνιήο δφζεσλ). 
 
 
 
 

4ο Κεφϊλαιο : 

 

Περαιτϋρω μελϋτη ελληνικών ειςηγμϋνων εταιριών με ενδεύξεισ χαμηλόσ 

ποιότητασ των λογιςτικών τουσ καταςτϊςεων 
 
 

4.1 Εταιρύεσ με ςημαντικϋσ παρατηρόςεισ των ορκωτών ελεγκτών οι οπούεσ 

όμωσ δεν ενςωματώνονται ςτισ λογιςτικϋσ καταςτϊςεισ  

 
 

4.1.1  Περςεύσ προώόντα ειδικόσ διατροφόσ Α.Β.Ε.Ε. : 

 
Η εηαηξία Πεξζεχο Α.Β.Δ.Δ ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, ήδε απφ ηα 
εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2008, έρεη κηα απαίηεζε χςνπο 4,9 εθ επξψ απφ πειάηε 
ηεο (πξφθεηηαη γηα ηελ εηαηξία Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο, ε νπνία κειεηήζεθε 
πξσηχηεξα) πνπ έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 
Ν.3588/2007, γηα ηελ νπνία φκσο δελ έρεη δηελεξγεζεί θάπνηα πξφβιεςε απνκείσζήο ηεο. 
 
πγθεθξηκέλα ε εηαηξία αλαθέξεη ζηηο ηειεπηαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 
200999 ηα εμήο : «ην θνλδχιη «Πειάηεο» θαη «Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε» πεξηιακβάλεηαη 
πνζφ € 4,9 εθ πεξίπνπ πνπ αθνξά ζε απαηηήζεηο απφ ηελ πψιεζε ηρζπνηξνθψλ πξνο ηελ 
εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΒΔΔ, ε νπνία θαηέζεζε αίηεζε ππαγσγήο 
ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007. H εηαηξεία Διιεληθέο 
Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ΑΒΔΔ κε ηελ απφ 3.2.2009 αλαθνίλσζή ηεο ελεκέξσζε φηη ζηηο 
28.01.2009 εθδφζεθε ε ππ' αξηζκ. 98 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 
(Σκήκα Δθνχζηαο Γηθαηνδνζίαο) ζχκθσλα κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αίηεζε ππαγσγήο ηεο 
εηαηξείαο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007 θαη δηαηάρζεθε ην 
άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην δηαηαθηηθφ απηήο θαη ην 
Ν.3588/2007. 
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χκθσλα κε ηηο απφ 4.9.2009 θαη 17.9.2009 αλαθνηλψζεηο ηεο εηαηξείαο Διιεληθέο 
Ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ε νπνία ελεκέξσζε φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίηεπμεο ζπκθσλίαο 
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ ηεο (ζε πνζνζηφ 92%) θαη ηελ θαηάζεζε απηήο απφ ηνλ 
νξηζζέληα κεζνιαβεηή, πξνέβε αθνινχζσο ζηε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα επηθχξσζε ηεο 
ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, ε νπνία πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί ζηηο 21.10.2009. Ζ Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο, βαζηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΒΔΔ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο είλαη ζε εμέιημε, αλακέλεη 
ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί αλαγθαίν πξνηίζεηαη λα 
πξνρσξήζεη ζην ζρεκαηηζκφ αλάινγεο πξφβιεςεο φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηεο ζα είλαη ηθαλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο». 
 
Δπίζεο ν νξθσηφο ειεγθηήο ζεκεηψλεη ζηελ έθζεζε επηζθφπεζήο ηνπ100 ηα αθφινπζα : 
«ην ινγαξηαζκφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ «Απαηηήζεηο απφ πειάηεο» πεξηιακβάλεηαη απαίηεζε 
πνζνχ 4,9 εθαη. επξψ απφ πειάηε ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία 
ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3588/2007. Μέρξη εκεξνκελίαο ζχληαμεο ηεο 
παξνχζαο έθζεζεο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο πηζησηέο θαη 
έηζη δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί απφ εκάο ην πνζφ γηα ην νπνίν ζα απαηηεζεί ε 
δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ». 
 
Καζψο ε ίδηα αθξηβψο παξαηήξεζε ππάξρεη απφ ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη 
επίζεο ε εηαηξία – ρξεψζηεο βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά δεηλή θαηάζηαζε, ζα ήηαλ νξζφηεξν ε 
εηαηξία λα πξνβεί ζε απνκείσζε, ίζσο θαη νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ 4,9 εθ επξψ, θίλεζε 
ε νπνία ζα κείσλε ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζε 
ελδερφκελε είζπξαμε θάπνηνπ πνζνχ απφ ην ζχλνιν ησλ 4,9 εθ επξψ, ζα ην εκθάληδε σο 
έθηαθην θέξδνο. 
 
Έλδεημε : ζίγνπξε χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο απμεκέλεο πιαζκαηηθά  
θαζαξήο ζέζεο κέζσ ηαθηηθήο κε απνκείσζεο Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (αβέβαην 
ην χςνο ηεο αλαγθαίαο πξφβιεςεο, αιιά ε θαιχηεξε επηινγή ζα ήηαλ ην ζχλνιν ησλ 4,9 
εθ επξψ). 
 
 

4.1.2  Ειδηςεοφωνικό Ελλϊσ Α.Ε.Ε (γνωςτό ωσ Newsphone) : 

 
Η εηαηξία Δηδεζενθσληθή Διιάο Α.Δ.Δ. έρεη απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
χςνπο 12,3 εθ επξψ ζηηο 30.6.2009 (εκεξνκελία ηειεπηαίσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 
πηζηνπνηεηηθφ νξθσηνχ ειεγθηή) , νη νπνίεο δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα κεγάιε ρξνληθή 
πεξίνδν, ελψ ηαπηφρξνλα φπσο αλαθέξεη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζε επηζθφπεζήο 
ηνπ101 : «ε εηαηξία, γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ πνζνχ Δπξψ 11,3 εθ., έρεη θαηαζέζεη 
ηελ 30.12.2005 αγσγή, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία ζπδεηήζεθε 
ηελ 11.12.2007 θαη νξίζηεθε λέα ζπδήηεζε, κεηά απφ αλαβνιή (12.05.2009), γηα ηελ 
10.11.2009. χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ, ε αλακελφκελε απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ ζα είλαη ζεηηθή γηα ηελ Δηαηξεία θαη, σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη 
γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε 
απηή». 
 
Οη ζπγθεθξηκέλεο αλείζπξαθηεο θαη δηεθδηθνχκελεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ θαη 
ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2009, ελψ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, ε 
εηαηξία κε αλαθνίλσζή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ102 ελεκέξσζε φηη : «..ζε 
ζπλέρεηα ησλ κε αξηζκνχο 2787/2008 θαη 2788/2008 απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
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Αζήλαο θαηά ηελ πξνζδηνξηζζείζα γηα ηελ 10ε Ννεκβξίνπ 2009 δηθάζηκν ε ππφζεζε 
ζπδεηήζεθε θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο». 
 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε εηαηξία αλακέλεη ηελ είζπξαμε ζεκαληηθψλ πνζψλ απφ 
ην Διιεληθφ Γεκφζην χςνπο 12,3 εθ επξψ (κάιηζηα γηα ηα 11,3 εθ επξψ έρεη πξνζθχγεη 
ζηε δηθαζηηθή νδφ ήδε απφ ην 2005) θαη αλακέλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ή 
φρη. Θα ήηαλ νξζφ λα πξνρσξήζεη ζε πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, 
κεηψλνληαο ην ππφινηπφ ηνπο θαη φρη λα αλακέλεη 5 ρξφληα ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο 
απφθαζεο, παξνπζηάδνληαο αθίλεηα ππφινηπα απαηηήζεσλ. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην 
ζηνηρείν φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνέβαηλε ζε πιήξε πξφβιεςε απψιεηαο φισλ ησλ 
θαζπζηεξνχκελσλ πνζψλ, ηφηε ε θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ ζα κεησλφηαλ θαηά 57% 
(ζχλνιν θαζαξήο ζέζεο νκίινπ Δηδεζενθσληθήο Διιάδνο Α.Δ.Δ. απνδηδφκελν ζηνπο 
ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 21,44 εθ επξψ), δειαδή ζα εμαλεκηδφηαλ ε κηζή θαζαξή ζέζε ηνπ 
νκίινπ. 
 
Έλδεημε : πηζαλή χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο απμεκέλεο πιαζκαηηθά  
θαζαξήο ζέζεο κέζσ ηαθηηθήο κε απνκείσζεο Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (αβέβαην 
ην χςνο ηεο αλαγθαίαο πξφβιεςεο). 
 
 
 

4.1.3   Axon  Συμμετοχών Α.Ε. : 

 
Ο φκηινο Axon πκκεηνρψλ έρεη πηζαλέο ππνρξεψζεηο απφ θνξνινγηθέο δηαθνξέο κίαο 
ζπγαηξηθήο ηεο χςνπο 11,46 εθ επξψ ζην ελλεάκελν ηνπ 2009, ελψ ε ζπγαηξηθή έρεη 
αζθήζεη πξνζθπγέο ησλ νπνίσλ ε εθδίθαζε εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαθέξεηαη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο 
ινγηζηήο ζηελ έθζεζε επηζθφπεζήο ηνπ γηα ην εμάκελν ηνπ 2009 (ε ηειεπηαία 
δεκνζηεπζείζα)103, φπνπ επίζεο ηνλίδεη φηη : «Ζ έθβαζε ησλ ελ ιφγσ ππνζέζεσλ δελ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε 
πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά». 
 
Δπίζεο κειεηψληαο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ηεο Axon πκκεηνρψλ, 
παξαηεξνχκε φηη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ αλέξρνληαλ ζε  
224,64 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009 απφ 138,81 εθ επξψ ην 2005, ελψ ηαπηφρξνλα ην 
ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ αγγίδεη ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 ην χςνο ησλ 689,18 εθ επξψ 
έλαληη 350,83 εθ επξψ ην 2005 (Πίλαθαο 29). Δπίζεο ην θνλδχιη ηεο ππεξαμίαο (Goodwill) 
ιφγσ ησλ ζπλερψλ εμαγνξψλ ηνπ νκίινπ έρεη απμεζεί απφ ηα 84,82 εθ επξψ ζηα 132,88 εθ 
επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009, ελψ γηα ηελ απφζβεζε απηήο ηεο ππεξαμίαο ηνλίδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε πεξηφδνπ φηη :  «Ο κηινο δηελεξγεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ 
ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο πνπ έρεη πξνθχςεη 
θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ έρεη απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ή ηελ 
νπζηψδε επηξξνή ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
αλαθηήζηκνπ πνζνχ εθάζηεο επελδχζεσο απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο ησλ 
κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε ζρεηηθή ππεξαμία. Ο 
ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
(κειινληηθψλ) ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη 
ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο απηψλ ζην παξφλ». Γειαδή 
πξνβαίλεη ζην γλσζηφ έιεγρν απνκείσζεο ππεξαμίαο, ν νπνίνο φκσο, φπσο έρεη 
πξναλαθεξζεί, εκπεξηθιείεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνθεηκεληθφηεηαο εθ κέξνπο ηεο 
δηνίθεζεο. 
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Πίλαθαο 29 : Τπεξαμία (Goodwill), πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζχλνιν 
ππνρξεψζεσλ εηαηξίαο Axon πκκεηνρψλ Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
  2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

9μηνο    
2009 

Υπεραξία (Goodwill)   84,82    85,74 101,95 130,11 132,88 
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ. 138,81   153,40 195,03 195,89 224,64 
Σφνολο υποχρεϊςεων 350,83   381,34 556,44 642,76 689,18 

 
Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, θαζψο ζηα ελδηάκεζα 
απνηειέζκαηα δελ παξέρεηαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εηήζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ 2008, φπνπ αλαηξέρνληαο, παξαηεξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ 
απαηηήζεσλ104 φηη κε βάζε ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο κεηαμχ 
6 θαη 12 κελψλ χςνπο 32,93 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 έλαληη 14,55 εθ επξψ ζηηο 
31.12.2007 (αχμεζε 126%), ελψ ηαπηφρξνλα νη απαηηήζεηο άλσ ηνπ έηνπο 
δηακνξθψλνληαλ ζηα 24,1 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 έλαληη 10,86 εθ επξψ ζηηο 31.12.2007 
(αχμεζε 122%), θαηαδεηθλχνληαο ηε κεγάιε αδπλακία ηνπ νκίινπ λα εηζπξάηηεη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έλαληη πειαηψλ θαη ηξίησλ.  
 
 
Έλδεημε : πηζαλή χπαξμε κε θαηαγεγξακκέλσλ δεκηψλ απφ θνξνινγηθέο ππνζέζεηο θαη 
επαθφινπζα πιαζκαηηθά απμεκέλε θαζαξή ζέζε (αβέβαην ην χςνο ηεο αλαγθαίαο 
πξφβιεςεο). Δπίζεο πηζαλή κε θαηαγξαθή απαξαίηεησλ απνζβέζεσλ ηεο Τπεξαμίαο 
εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη πηζαλή έιιεηςε δηελέξγεηαο απαξαίηεησλ 
πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο (πάιη αβέβαηα ηα αλαγθαία κεγέζε απνζβέζεσλ θαη 
απνκεηψζεσλ). 
 
 

4.1.4   Euromedica Α.Ε. : 

 
Ο φκηινο Euromedica (ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Axon πκκεηνρψλ Α.Δ.) θαηείρε θαηά ην ηέινο 
ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2009105 ίδηεο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ αλέξρνληαλ ζε 
5.729.862 κεηνρέο ή 13,13% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν 
απνηεινχληαλ απφ 43.640.820 κεηνρέο ζηηο 30.9.2009. Σαπηφρξνλα ζηηο ινγηζηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009 (ηειεπηαία ινγηζηηθή θαηάζηαζε κε έθζεζε 
επηζθφπεζεο νξθσηνχ ειεγθηή) αλαθέξεηαη φηη106

 : «..θαηά ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο 
πεξηφδνπ, ζε επίπεδν Οκίινπ θαηέρνληαλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Οκίινπ (ίδηεο 
κεηνρέο), νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζην 13,6 % ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε 
ζπλέπεηα λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920». 
 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009 ζεκεηψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 
εηαηξία107 ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπο σο εμήο : «Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηε ιήμε ηεο 
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαηείραλ 5.949.147 θαη 1.487.597 κεηνρέο αληίζηνηρα ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ (ίδηεο κεηνρέο), ηηο νπνίεο απφθηεζαλ έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 
37.937 θαη € 13.870 αληίζηνηρα». 
 
Η κεηξηθή εηαηξία είρε απνθαζίζεη ζηε ηαθηηθή γεληθή ηεο ζπλέιεπζε ηελ αγνξά ηδίσλ 
κεηνρψλ έσο 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ σο εμήο108 : « Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε 
κε 34.363.396 ςήθνπο "ππέξ" θαη 2.565 ςήθνπο "παξψλ" ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ κέρξη 
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πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, δειαδή κέρξη 4.364.082 κεηνρέο 
(ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί επί ηε βάζεη πξνεγνχκελσλ 
παξφκνησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο εηαηξίαο), κε εχξνο ηηκψλ αγνξάο 
ησλ κεηνρψλ ηα 2 επξψ γηα ηελ θαηψηεξε θαη 15,00 επξψ ηελ αλψηεξε θαη θαζφξηζε φηη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αγνξέο ησλ κεηνρψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ηελ παξνχζα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ σο νξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 
2190/20. Καηφπηλ ε Γεληθή ζπλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε ην Γ. ηεο Δηαηξίαο λα δηελεξγήζεη ηηο 
αγνξέο απηέο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζνξίδνληαο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηηο πνζφηεηεο 
ησλ αγνξαδνκέλσλ κεηνρψλ, εληφο πάληνηε ησλ νξίσλ πνπ απνθαζίζζεθαλ απφ ηελ 
παξνχζα Γεληθή πλέιεπζε, ηεξψληαο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ 
δηαηάμεσλ». 
 
Ο νξθσηφο ειεγθηήο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ αλεξρφηαλ 
ζην 13,6% ζην εμάκελν ηνπ 2009 θαη ζην 13,13% ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 θαη ππεξβαίλεη 
ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ο Κ.Ν. 2190/1920 κε βάζε ηελ αλακφξθσζε 
θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ θαηά ην Ν. 3604/2007 νξίδεη ζην ζρεηηθφ άξζξν109 ηα εμήο : 
 
«Άξζξν 16 - Ίδηεο κεηνρέο  
 
1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
ίδηα ζέζε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3340/2005 (ΦΔΚ 112 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε 
εηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο, λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, 
ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, 
ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε δηάξθεηα γηα ηελ 
νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) 
κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο 
αμίαο απφθηεζεο.  
 
2. Οη απνθηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
 
α) ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ 
ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία θαη δηαηεξεί, θαη ησλ κεηνρψλ ηηο 
νπνίεο απέθηεζε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγνχζε ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
εηαηξείαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ…», ελψ ηδηαίηεξα ε παξάγξαθνο 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεη ξεηά 
φηη : 
  
«7. Οη κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαγξάθσλ πξέπεη λα κεηαβηβαζζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ην ρξφλν 
απφθηεζήο ηνπο. Αλ δελ κεηαβηβαζζνχλ ζηελ πξνζεζκία απηή, αθπξψλνληαη, κε αληίζηνηρε 
κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο επηβάιιεηαη ζε θάζε ππαίηην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο πξφζηηκν χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ..» 
 

 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ν φκηινο πξνέβε ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθή 
εηαηξίαο παξαπάλσ απφ ην επηηξεπηφ φξην ηνπ 1/10 ή 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε 
απνηέιεζκα λα ζπληξέρεη ζνβαξή πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζηίκσλ ηφζν ζηελ ίδηα ηελ 
εηαηξία φζν θαη ζε θάζε ππαίηην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ειινρεχεη ν 
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θίλδπλνο κειινληηθήο ζνβαξήο επηβάξπλζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ εάλ δελ 
πσιεζεί ν ππεξβάιισλ αξηζκφο κεηνρψλ σο ην φξην ηνπ 10% εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) 
έηνπο. 
 
 
Πεξαηηέξσ απφ ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ Euromedica 
πξνθχπηεη ε παξαηήξεζε φηη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απφ 182,53 εθ επξψ ην 2005 
έρεη αλαξξηρεζεί ζηα επίπεδα ησλ 513,15 εθ επξψ ζην ελλεάκελν ηνπ 2009. Σαπηφρξνλα 
ην χςνο ηεο ππεξαμίαο (goodwill) ιφγσ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εμαγνξψλ άιισλ 
εηαηξηψλ έρεη δηακνξθσζεί ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 ζε ζρεδφλ ηξηπιάζηα επίπεδα έλαληη 
ηνπ έηνπο 2005 (100,58 εθ επξψ έλαληη 36,77 εθ επξψ), ελψ θαη ην θνλδχιη ησλ πειαηψλ 
θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ αλεξρφηαλ ζηηο ηειεπηαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 
ηνπ 2009 ζηα 162,53 εθ επξψ έλαληη 65,56 εθ επξψ.(Πίλαθαο 30) 
Πίλαθαο 30 : Τπεξαμία (Goodwill), πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζχλνιν 
ππνρξεψζεσλ εηαηξίαο Euromedica Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
   2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

9μηνο    
2009 

Υπεραξία (Goodwill)   36,77     39,81    80,3   95,69 100,58 
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ.   65,56     80,03 110,94 138,12 162,53 
Σφνολο υποχρεϊςεων 182,53   216,05 345,30 467,97 513,15 

 
ρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, θαζψο ζηα ελδηάκεζα 
απνηειέζκαηα δελ παξέρεηαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εηήζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ 2008, φπνπ αλαηξέρνληαο, παξαηεξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ 
απαηηήζεσλ110 φηη κε βάζε ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο κεηαμχ 
6 θαη 12 κελψλ χςνπο 27,59 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 έλαληη 11,18 εθ επξψ ζηηο 
31.12.2007 (αχμεζε 147%), ελψ ηαπηφρξνλα νη απαηηήζεηο άλσ ηνπ έηνπο 
δηακνξθψλνληαλ ζηα 20,02 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 έλαληη 7,35 εθ επξψ ζηηο 31.12.2007, 
ζεκάδη φηη ν φκηινο αδπλαηνχζε λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη αξθεηνί πειάηεο ηνπ 
αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
 
Ο φκηινο κάιηζηα ζρεδηάδεη αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ αθφινπζε 
αλαθνίλσζή ηνπ πξνο ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009111, 
φπνπ αλαθέξεηαη φηη : «Ζ Euromedica Α.Δ. ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη ην 
επελδπηηθφ θνηλφ φηη βξίζθεηαη ζε δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο, κε 
ζχκβνπιν ηε δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα UBS, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν 
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 100 εθ. επξψ. θνπφο ηεο αχμεζεο είλαη ε 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο θαη ε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο δαλεηζκνχ. Δθ' φζνλ 
ππάξμνπλ εμειίμεηο επί ηνπ ζέκαηνο, ε εηαηξία ζα ελεκεξψζεη άκεζα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη 
ην επελδπηηθφ θνηλφ». 
 
Έλδεημε : αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ άλσ ηνπ 10% θαη πηζαλφ ζεκαληηθφ πξφζηηκν απφ ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πσιεζνχλ νη επηπιένλ ηνπ 10% ίδηεο 
κεηνρέο εληφο ελφο έηνπο. Δπίζεο πηζαλή κε θαηαγξαθή απαξαίηεησλ απνζβέζεσλ ηεο 
Τπεξαμίαο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη πηζαλή έιιεηςε δηελέξγεηαο 
απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο (πάιη αβέβαηα ηα αλαγθαία κεγέζε 
απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ). 
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4.2 Εταιρύεσ με ενδεύξεισ χαμηλόσ ποιότητασ ενεργητικού (ύπαρξη 

πλαςματικού ενεργητικού) 

 
 

4.2.1   Ελεύθερη Τηλεόραςη Α.Ε. (Alter Channel) : 

 
Η εηαηξία Διεχζεξε Σειεφξαζε Α.Δ. παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα κηα δηαξθή αχμεζε 
ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 
ζπλνιηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ 143,82 εθ επξψ ην 2005 
αλήιζαλ ζε 392,67 ην ελλεάκελν ηνπ 2009 θαη ηαπηφρξνλα νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απφ 
80,4 εθ επξψ απμήζεθαλ ζηα 172,62 εθ επξψ κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο λα αξηζκεί ην πςειφ λνχκεξν ησλ 537,05 εθ επξψ (Πίλαθαο 
31). 
 
Πίλαθαο 31 : Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζχλνιν 
ππνρξεψζεσλ εηαηξίαο Διεχζεξε Σειεφξαζε Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
  2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

9μηνο    
2009 

Άυλα περιους. ςτοιχεία  143,82    189,07 284,18 357,02 392,66 
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ.    80,42      81,2 128,61 137,99 172,62 
Σφνολο υποχρεϊςεων 204,39   270,67 394,89 467,09 537,05 

 
Παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο (θέξδε κεηά θφξσλ : 2005 
0,62 εθ επξψ, 2006 1,57 εθ επξψ, 2007 2,87 εθ επξψ, 2008 1,94 εθ επξψ θαη ελλεάκελν 
2009 δεκηέο -1,82 εθ επξψ) ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ζπλάδεη ε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ 
θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο φπσο εθθξάδεηαη απφ 
ηα απνηειέζκαηα θάζε πεξηφδνπ. 
 
ρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξία εθαξκφδεη 
ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 (Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) κε ηα ζηνηρεία απηά λα 
παξνπζηάδνληαη ζηε ηηκή θηήζεο ή επαλεθηίκεζήο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε 
βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο κε εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο γηα ηα 
ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (πνπ απνηεινχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ θνλδπιίνπ) κεηαμχ 5% 
θαη 100%, ηα νπνία πνζνζηά, φπσο ηνλίδεη ε εηαηξία, εμαξηψληαη απφ ηα εμήο112 : «Σα 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαγξάθνληαη κε βάζε ηελ απνθηεζείζα 
ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο θάζε εθπνκπήο. Σα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα 
Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (Ηδηνπαξαγσγέο) πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηα φζα νξίδεη ην 
Πξφηππν 38. ηεξηδφκελνη ζην σο άλσ αλαζεσξεκέλν Πξφηππν θαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε 
φισλ ησλ δπλαηψλ παξαγφλησλ, δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηηο 
θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηηο Ηδηνπαξαγσγέο απηέο θαη σο εθ 
ηνχηνπ δελ απνζβέλνληαη αιιά ππφθεηληαη θάζε ρξφλν ζε έιεγρν κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο». 
 
ηε ηειεπηαία παξαηήξεζε ππάξρεη κηα πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο φηη δειαδή γηα 
ηδηνπαξαγσγέο ηνπ θαλαιηνχ δελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηηο θαζαξέο ηακεηαθέο 
εηζξνέο (δειαδή θαηά ην ΓΛΠ 38 ζεσξνχληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή113) θαη ζπλεπψο δελ απνζβέλνληαη κε ζηαζεξνχο 
ζπληειεζηέο, παξά ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο αμίαο ζε θάζε πεξίνδν. Με άιια 
ιφγηα γηα κηα λέα εζσηεξηθή εθπνκπή ηνπ θαλαιηνχ, ηα αληίζηνηρα θφζηε ηεο 
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παγηνπνηνχληαη σο άπιν ελεξγεηηθφ θαη δελ εκθαλίδνληαη σο έμνδα ηξέρνπζαο ρξήζεο 
νχηε θαη επφκελσλ ρξήζεσλ αιιά παξακέλνπλ ζην ελεξγεηηθφ γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη σο ε ίδηα ε εηαηξία λα θξίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ηεο απνθέξνπλ πηα έζνδα 
θαη έρνπλ απαμησζεί.  
 
Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηεξάζηηεο απμήζεηο ζην ππφινηπν ησλ πειαηψλ θαη 
ινηπψλ απαηηήζεσλ κε ηε ηαπηφρξνλε ζηαζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο (απφ 
ην 2008 κάιηζηα θαη πηψζε ησλ απνηειεζκάησλ), νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη 
ζνβαξφ ελδερφκελν χπαξμεο πνιηηηθήο earnings management. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 18  Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2010, ε εηαηξία κε αλαθνίλσζή 
ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ114 ζπγθάιεζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε κε 
αληηθείκελν ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, πνζνχ κέρξη 
120.000.000 επξψ θαη έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, 
παξέρνληαο κηα έλδεημε ηεο χπαξμεο ηζρπξψλ πηέζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 
 
Έλδεημε : πηζαλή χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο απμεκέλεο πιαζκαηηθά  
θαζαξήο ζέζεο κέζσ ειιηπψλ απνζβέζεσλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη 
επίζεο κέζσ ειιηπψλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο (αβέβαην ην χςνο ηφζν ησλ 
αλαγθαίσλ απνζβέζεσλ φζν θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ). 
 
 

4.2.2   J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. : 

 
 
Ο φκηινο ηεο J&P - ΑΒΑΞ Α.Δ. παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα κηα δηαξθή αχμεζε ηφζν 
ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεψλ ηνπ, φζν θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ θαηαζθεπαζηηθά 
ζπκβφιαηα (Πίλαθαο 32). πγθεθξηκέλα ην θνλδχιη Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο έρεη 
απμεζεί απφ ηα 134,40 εθ επξψ ην 2005 ζηα 450,81 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009, ελψ 
ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ ζεκείσζε ηξνκαθηηθή άλνδν απφ ηα 
274,38 εθ επξψ ην 2005 ζηα 1.085,7 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009 (ιφγσ θαη εμαγνξψλ 
ζηηο νπνίεο πξνέβε). Σα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ φκσο, θαίηνη θπκάλζεθαλ ζρεηηθά 
αλνδηθά, ε άλνδνο απηή δελ ήηαλ αλάινγε ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ 
ππνινίπσλ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. πγθεθξηκέλα ν φκηινο θαηέγξαςε θέξδε κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο χςνπο : 2005 12,75 εθ επξψ, 2006 19,53 εθ επξψ, 
2007 25,43 εθ επξψ, 2008 21,05 εθ επξψ θαη ελλεάκελν ηνπ 2009 17,8 εθ επξψ (έλαληη 
17,47 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2008), δειαδή αξρηθά αλνδηθή πνξεία, αιιά ηα ηειεπηαία 
2 ρξφληα ζηαζεξνπνηεηηθή πξνο θαζνδηθή. 
 
Πίλαθαο 32 : Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 
θαη ζχλνιν ππνρξεψζεσλ νκίινπ J&P - ΑΒΑΞ Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
  2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ. 134,40   182,50 325,68    434,17   450,81 
Απαιτιςεισ από καταςκ. ςυμβ. 84,84     90,69 161,20    230,8   251,16 
Σφνολο υποχρεϊςεων 274,38   344,43 704,27 1.034 1.085,7 

 
ρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, θαζψο ζηα ελδηάκεζα 
απνηειέζκαηα δελ παξέρεηαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εηήζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ 2008, φπνπ αλαηξέρνληαο, παξαηεξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ 
απαηηήζεσλ115 φηη κε βάζε ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο άλσ 
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ησλ 3 κελψλ (δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ αλάιπζε) χςνπο 52,76 εθ επξψ ζηηο 31.12.2008 
έλαληη 40,7 εθ επξψ ζηηο 31.12.2007, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο δπζθνιίαο είζπξαμεο ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ νκίινπ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ. 
 
Έλδεημε : πηζαλή χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο απμεκέλεο πιαζκαηηθά  
θαζαξήο ζέζεο κέζσ έιιεηςεο δηελέξγεηαο απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 
πειάηεο (αβέβαην ην κέγεζνο ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ χςνπο ησλ 
απαηηήζεσλ).  
 
 

4.2.3   Βιοτϋρ Α.Ε. : 

 
 
Ο φκηινο Βηνηέξ Α.Δ. παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ζεκαληηθή αχμεζε ζην θνλδχιη 
ηνπ ηζνινγηζκνχ Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ην νπνίν απφ 41,85 εθ επξψ ην 2005 
ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ζηα 80,22 εθ επξψ ην ελλεάκελν ηνπ 2009, ελψ ηαπηφρξνλα ην 
χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ απμήζεθε επίζεο απφ ηα 106,07 εθ επξψ ζηα 136,82 
εθ επξψ (Πίλαθαο 33).  
 
 
Πίλαθαο 33 : Δπελδπηηθά αθίλεηα, πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζχλνιν 
ππνρξεψζεσλ νκίινπ Βηνηέξ Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
    2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Επενδυτικά ακίνθτα    49,08    50,19   54,98    85,41    85,46 
Αποκζματα    29,23    26,75   26,02      8,71      9,44 
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτ.    41,85    52,67   64,46    66,70    80,22 
Σφνολο υποχρεϊςεων  106,07 109,22 132,84 126,58  136,82 

 
 
Απηφ πνπ θηλεί ηελ πξνζνρή είλαη ην θνλδχιη Δπελδπηηθά αθίλεηα ην νπνίν, ελψ ηα έηε 
2005 έσο 2007 θηλνχληαλ ζηα ίδηα ζρεηηθά επίπεδα, ην 2008 απμήζεθε απφηνκα ζηα 85,41 
εθ επξψ, παξάιιεια κε ην θνλδχιη Απνζέκαηα, ην νπνίν κεηψζεθε ζεκαληηθά ην έηνο 2008 
ζηα 8,71 εθ επξψ απφ ηα 26,02 εθ επξψ ην 2007. ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 
2008, ζηε ζεκείσζε 22116 παξαηεξνχκε φηη ν φκηινο κεηέθεξε αθίλεηα 18,72 εθ επξψ απφ 
ηα απνζέκαηα ζηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη επίζεο 4,75 εθ επξψ απφ ηα ελζψκαηα πάγηα 
(ζεκείσζε 17117) ζηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη πάιη, ελψ ηαπηφρξνλα ν φκηινο θαηέγξαςε 
θέξδνο χςνπο 8,27 εθ επξψ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε 
αμία, θάηη ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ζεηηθά ηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ 
δηακνξθσζεί ζηα 11,3 εθ επξψ έλαληη 3,38 εθ επξψ ην 2007.  
 
Υσξίο απηά ηα θέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ν 
φκηινο Βηνηέξ Α.Δ. δελ ζα είρε θαηαγξάςεη θέξδε πξν θφξσλ χςνπο 1,51 εθ επξψ, αιιά 
αληίζεηα δεκηέο χςνπο – 6,76 εθ επξψ γηα ην έηνο 2008, γεγνλφο πνπ εγείξεη ακθηβνιίεο 
ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ. 
 
Έλδεημε : πηζαλή χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο απμεκέλεο πιαζκαηηθά  
θαζαξήο ζέζεο κέζσ έιιεηςεο δηελέξγεηαο απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 
πειάηεο (αβέβαην ην κέγεζνο ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ χςνπο ησλ 
απαηηήζεσλ). Δπίζεο πηζαλή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θεξδψλ ην έηνο 2008 κε ηε ινγηζηηθή 
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επαλαηαμηλφκεζε απνζεκάησλ θαη ελζσκάησλ παγίσλ σο επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε θαηαγξαθή θεξδψλ απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ 
επελδπηηθψλ αθηλήησλ. 
 
 
 

4.2.4   Μπϊμπησ Βωβόσ Διεθνόσ Τεχνικό Α.Ε. : 

 
 
Ο φκηινο Μπάκπεο Βσβφο Α.Δ. παξνπζίαδε γηα κηα ζεηξά εηψλ πςειφηαηεο θεξδνθνξίεο 
κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο έσο ην έηνο 2007, νπφηε άξρηζε κηα έληνλα 
αξλεηηθή πνξεία. Σαπηφρξνλα φκσο ην θνλδχιη επελδπηηθά αθίλεηα (ή επελδχζεηο ζε 
αθίλεηα) θηλνχληαλ έληνλα αλνδηθά αλεξρφκελν ζην χςνο ησλ 1.188 εθαη. επξψ ζην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 έλαληη 904 εθ επξψ ην έηνο 2005. Δπίζεο νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ νκίινπ θαηέγξαθαλ ζεκαληηθή άλνδν αλεξρφκελεο ζε 951 εθ επξψ ζην ελλεάκελν ηνπ 
2009 έλαληη 589,9 εθ επξψ ην 2005 (Πίλαθαο 34). 
 
 
Πίλαθαο 34 : Δπελδπηηθά αθίλεηα, ζχλνιν ππνρξεψζεσλ θαη θέξδε κεηά θφξσλ θαη 
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηνπ νκίινπ Μπάκπεο Βσβφο Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
    2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Επενδυτικά ακίνθτα    904,4    1.195 1.232  1.212   1.188 
Σφνολο υποχρεϊςεων    589,9     834,8 886,7   959,9       951 

 
 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δηαθξίλεηαη κηα έληνλε ζρέζε κεηαμχ ηεο θεξδνθνξίαο θάζε 
πεξηφδνπ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ θνλδπιίνπ επελδπηηθά αθίλεηα. Πξάγκαηη, εμεηάδνληαο ηηο 
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα θάζε πεξίνδν μερσξηζηά, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο :  
 
 
Πίλαθαο 35 : Κέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία θαη  
θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηνπ νκίινπ Μπάκπεο Βσβφο Α.Δ. (φια ηα 
πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
    2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Κζρδθ από αναπροςαρμογι επενδυτικϊν 
ακινιτων ςε εφλογθ αξία 

   188,71   138,91   5,39 - 83,39  -27,1 

Κζρδθ μετά φόρων +δικ μειοψ.    120,8     86,19 -7,47 -120,77  -26,34 

 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρεδφλ γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θεξδψλ 
απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία θαη ηεο θεξδνθνξίαο κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θάζε πεξηφδνπ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ηα δεκνζηεπφκελα θέξδε θάζε ρξήζεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα θέξδε ή 
δεκίεο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηνπ νκίινπ ζε εχινγε αμία. 
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ νκίινπ (Πίλαθαο 36) : 
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Πίλαθαο 36 : Γηαρξνληθή εμέιημε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ νκίινπ Μπάκπε Βσβνχ 

Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 

     2005    2006   2007   2008 Εννεάμηνο 2009 
Σφν. ταμειακϊν ροϊν 
από λειτουργ. δραςτ. 

  -25,35     8,15 -25,24 -140,71         -17,13 

Ταμειακζσ ροζσ από 
επενδ. δραςτ. 

  -47,1 -137,02 -19,19   -57,99          -3,38 

Ταμειακζσ ροζσ από 
χρθματοδ. δραςτ. 

   46,81   150,27   65,63   118,85           14,5 

Συν. ταμειακέσ ροέσ   -25,64     21,4    21,2   -79,85           -6,0 
Μεταβολι υποχρ. μθ 
τραπεηικϊν 

  -26,37     37,41   -8,26    -26,4           -1,67 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα :  

1
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3
ε
 γξακκή : πλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4
ε
 γξακκή : χλνιν ηακεηαθψλ ξνψλ 

5
ε
 γξακκή : Μεηαβνιή ζηηο ινηπέο (κε ηξαπεδηθέο) ππνρξεψζεηο, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, ε νπνία απμάλεη/κεηψλεη ηηο 

ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη δηαζηξεβιψλεη φπσο πξνείπακε ηελ νξζή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

Η κειέηε ηνπ πίλαθα 36 δείρλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ πεξηφδσλ (πιελ ηνπ 2006), 
ν φκηινο παξνπζίαδε αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 
ηαπηφρξνλεο αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη άλσ αξλεηηθέο 
ηακεηαθέο ξνέο θαιχπηνληαλ απφ αζξφα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 
γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο δηαξθψο ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά απφ ηελ αλάιπζε δηαθαίλεηαη φηη ν φκηινο δελ παξνπζίαδε ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα «core» θεξδνθνξία, αιιά θεξδνθνξία κφλν απφ απνηηκήζεηο ησλ 
αθηλήησλ ηνπ ζηελ εχινγε αμία, δειαδή θεξδνθνξία ζηα «ραξηηά». 
 
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δπζθνιία ηνπ νκίινπ ιφγσ πξνβιεκάησλ ζε θαηαζθεπαζηηθφ έξγν 
ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ, θάηη πνπ ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ 
νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γηα ην εμάκελν ηνπ 2009, φπνπ ηνλίδεηαη118 φηη : «εθηζηνχκε ηελ 
πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 5, ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 
ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο αβεβαηφηεηεο αλαθνξηθά κε ην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν 
ζην Βνηαληθφ, θαζψο θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη 
ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην». 
 
ηε ζεκείσζε 5 ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ γηα ην εμάκελν ηνπ 2009, 
αλαθέξεηαη ην φιν ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη επίζεο κεηαμχ άιισλ φηη119 : 
 
«ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ελψ ην έξγν (ηνπ Βνηαληθνχ) βξηζθφηαλ ζην ζηάδην 
εξγαζηψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρνπλ ήδε θηάζεη ζε ηκήκα ηνπ Β΄ νξφθνπ 
θαζψο θαη ινηπψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ησλ ππνγείσλ ρψξσλ, 
αλαθνηλψζεθε πξνζσξηλή εληνιή αλαζηνιήο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζην Βνηαληθφ απφ ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Ζ αλαζηνιή εξγαζηψλ βαζίζηεθε ζε πξνζθπγή γηα ηελ 
αθχξσζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ηνπ έξγνπ απφ κηθξφ αξηζκφ πνιηηψλ. Σνλ  Ηαλνπάξην ηνπ 
2009, ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εμέδσζε ηελ 
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απφθαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δκπνξηθνχ Κέληξνπ ζην Βνηαληθφ ζην Ο.Σ. 
45α ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, επί ησλ νδψλ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ θαη Αγίαο Άλλεο. Ζ εηαηξεία 
θαηέζεζε αίηεζε αλάθιεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο βαζηζκέλε ζε λεψηεξα ζηνηρεία πνπ 
πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο. Σελ 18 Μαξηίνπ 2009, ε Δπηηξνπή 
Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απνθάζηζε λα κελ θάλεη δεθηή ηελ ελ ιφγσ 
αίηεζε αλάθιεζεο. Σελ 6 Μαξηίνπ 2009 είρε πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηεο 
Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο επί ηεο αίηεζεο αθπξψζεσο ηεο νηθνδνκηθήο 
αδείαο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινχζεζε, επίζεο, ε θαηάζεζε ππνκλεκάησλ φισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη αλακέλεηαη ε απφθαζε. Ζ ηπρφλ καηαίσζε ηνπ έξγνπ ζην 
Βνηαληθφ, φπσο θαζνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006 ζεκειηψλεη 
δηθαίσκα ηεο εηαηξίαο γηα αμίσζε απνδεκίσζεο πνζνχ 280 εθαη. επξψ».  
 
Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη : « Ζ εχινγε αμία ηνπ νηθνπέδνπ ηελ 30.6.2009 αλέξρεηαη ζε 
98.718 ρηι. επξψ. Σν θφζηνο αλέξγεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 
αλέξρεηαη ζε πνζφ 45.509 ρηι. επξψ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε απνκείσζε ηνπ πνζνχ κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε 
ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
αμηνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο». 
 
Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
ελλεακήλνπ ηνπ 2009120, φπνπ δειψλεηαη φηη : « …(ελλ. : ε Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο) εμέδσζε ηελ απφθαζε 3059/2009, θξίλνληαο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ Ν. 3481/2006 είλαη αληίζεηεο πξνο ην χληαγκα, ιφγσ ειιείςεσο ηζνδπγίνπ πξαζίλνπ 
θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ αθχξσζε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ 
αλέγεξζε ηνπ Δκπνξηθνχ Κέληξνπ ηεο εηαηξίαο, ε νπνία είρε εθδνζεί ζε εθαξκνγή ησλ άλσ 
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3481/2006. Ζ απφθαζε απηή ηνπ ηΔ δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα κία λέα 
λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Γηπιήο 
Αλάπιαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Δκπνξηθνχ Κέληξνπ ηεο εηαηξίαο. 
Ήδε ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε επαθέο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 
θαη έρεη θαηαζέζεη ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηελ πηζαλή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ψζηε νη δηαδηθαζίεο 
λα νινθιεξσζνχλ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη ην έξγν λα ζπλερηζζεί». 
 
Απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα κε ην 
θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ζην Βνηαληθφ είλαη δπζεπίιπην θαη ν φκηινο έρεη βξεζεί ζε δεηλή 
νηθνλνκηθή ζέζε, ελψ ηαπηφρξνλα δελ έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο απνκεηψζεηο ησλ 
πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην θνλδχιη ησλ επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ, θαζψο ν θίλδπλνο λα έρεη ππνζηεί ν φκηινο αλεπαλφξζσηε νηθνλνκηθή δεκηά 
ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 
 
Έλδεημε : αξθεηά πηζαλή πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ ζε παξειζνχζεο ρξήζεηο κέζσ 
θαηαγξαθήο θεξδψλ απνθιεηζηηθά απφ επαλεθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ (αβέβαην ην κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ). 
Πεξαηηέξσ αξθεηή πηζαλή έιιεηςε απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε παιηφηεξσλ 
δηελεξγεζεηζψλ επελδχζεσλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ηνπ Βνηαληθνχ (επίζεο αβέβαην ην 
χςνο αιιά πηζαλφηαηα λα αλέξρεηαη θαη ζην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, 
δειαδή 45,74 εθ επξψ πεξίπνπ). 
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4.2.5   Ατλϊντικ Σούπερ Μϊρκετ Α.Ε. : 

 
Ο φκηινο Αηιάληηθ νχπεξ Μάξθεη Α.Δ. παξνπζηάδεη δεκηνγφλεο ρξήζεηο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, νη νπνίεο κάιηζηα βαίλνπλ απμαλφκελεο, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ παξακέλεη ζηάζηκνο (Πίλαθαο 37). Γηα λα 
εμαρζνχλ θαιχηεξα ζπκπεξάζκαηα, παξαηίζεληαη ν Πίλαθαο 38 κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 
γηα ηνλ φκηιν ππεξαγνξψλ Άιθα-Βήηα Βαζηιφπνπινο Α.Δ. 
 
Πίλαθαο 37 : Απνζέκαηα, ζχλνιν ππνρξεψζεσλ, θχθινο εξγαζηψλ θαη θέξδε/δεκίεο κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο νκίινπ Αηιάληηθ Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε εθαη. επξψ) 
 

      
    2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Αποκζματα   89,68   104,00 118,77 129,83 119,13 
Σφνολο υποχρεϊςεων 268,6   281,72 311,73 336,73 339,05 
Κφκλοσ εργαςιϊν ομίλου 576,73   576,14 595,76 614,37 417,48 
Κζρδθ/Ζθμίεσ μετά φόρων - δικ. μειοψ.    3,76     -1,26    -6,95    -4,96   -15,8 

 
Πίλαθαο 38 : Απνζέκαηα, ζχλνιν ππνρξεψζεσλ, θχθινο εξγαζηψλ θαη θέξδε/δεκίεο κεηά 
θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο νκίινπ Α.Β. Βαζηιφπνπινο Α.Δ. (φια ηα πνζά ζε 
εθαη. επξψ) 
 

      
    2005 

   
    2006 

  
  2007 

 
  2008 

 9μηνο           
   2009 

Αποκζματα    73,94     72,76   80,73   99,66    111,35 
Σφνολο υποχρεϊςεων  304,95    337,51 318,76 482,35   487,09 
Κφκλοσ εργαςιϊν ομίλου  908,00 1.030,2 1.174,9 1.337 1.064,6 
Κζρδθ/Ζθμίεσ μετά φόρων - δικ. μειοψ.    12,29      20,01    36,98    32,70      17,95 

 
Οη δχν παξαπάλσ πίλαθεο παξέρνπλ αξθεηή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο 
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ νκίινπ Αηιάληηθ Α.Δ. θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ επηδείλσζε ησλ 
κεγεζψλ ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο. Σν 2005 κε θχθιν εξγαζηψλ 576,7 εθ επξψ δηέζεηε 
απνζέκαηα χςνπο 89,68 εθ επξψ, ελψ ν φκηινο Α.Β. Βαζηιφπνπινο ην 2005 κε θχθιν 
εξγαζηψλ 908 εθ επξψ είρε απνζέκαηα χςνπο 73,94 εθ επξψ. Σν επφκελν έηνο, ν φκηινο 
Αηιάληηθ Α.Δ. κε θχθιν εξγαζηψλ ζρεδφλ ηνλ ίδην, δειαδή 576,14 εθ επξψ, αχμεζε ηα 
απνζέκαηά ηνπ ζηα 104 εθ επξψ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν φκηινο Α.Β. Βαζηιφπνπινο κε 
πσιήζεηο 1.030 εθ επξψ, κείσζε ηα απνζέκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην 2005 ζηα 72,76 εθ 
επξψ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην έηνο 2007 φπνπ ν φκηινο Αηιάληηθ Α.Δ. θαηέγξαςε θχθιν 
εξγαζηψλ χςνπο 595,76 εθ επξψ κε απνζέκαηα χςνπο 118,77 εθ επξψ, ηε ζηηγκή πνπ ν 
αληαγσληζηηθφο φκηινο Α.Β. Βαζηιφπνπινο παξνπζίαζε ζρεδφλ δηπιάζηεο πσιήζεηο 
(1.175 εθ επξψ) κε απνζέκαηα χςνπο 80,73 εθ επξψ. 
 
Η ίδηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ χςνπο πσιήζεσλ θαη χςνπο απνζεκάησλ παξέκεηλε θαη ζηηο 
επφκελεο πεξηφδνπο, θαηαδεηθλχνληαο ηε κεγάιε αδπλακία ηνπ νκίινπ Αηιάληηθ ζηε 
δεκηνπξγία πσιήζεσλ κε δεδνκέλν κέγεζνο απνζεκάησλ. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε 
θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ (ππεξαγνξέο) θαη ηε 
ζπλαθφινπζε θχζε ησλ δηαθξαηνχκελσλ απνζεκάησλ (θπξίσο ηξφθηκα, πνηά θηι. κε 
νξηζκέλν ρξφλν ιήμεο), εγείξνληαη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ ζην παξειζφλ, θαζψο είλαη αξθεηά πηζαλή ηφζν ε έιιεηςε νξζήο 
θνζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγνχζε ζε ππεξβνιηθά πςειφ κέγεζνο απνζεκάησλ γηα 
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δεδνκέλεο πσιήζεηο (ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ) φζν θαη ε απνθπγή 
ρξέσζεο δεκηψλ απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ ιφγσ απαμίσζήο ηνπο. 
 
Γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ππάξρνπλ ζνβαξέο αηηηάζεηο νξηζκέλσλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηνπ 
νκίινπ ήδε απφ ην 2007 (ηεο θπξίαο Βαξβάξαο Λανπηάξε), νπφηε ε εηαηξία αλαγθάζηεθε 
λα πξνβεί ζε δηεπθξηλήζεηο κε επηζηνιή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, φπνπ, 
κεηαμχ άιισλ, ηφληδε φηη121 : «ζνλ αθνξά δε ηνπο αλππφζηαηνπο ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε 
ηα απνζέκαηα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε αχμεζε ησλ απνζεκάησλ απνηειεί 
δηαρξνληθφ δήηεκα γηα ηελ εηαηξεία θαη είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην εθηεηακέλν 
παλειιαδηθφ δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ηζηνξηθά ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο πάληνηε 
ήηαλ πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο αγνξάο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 
απνζέκαηα ηεο 31/12/2006 αλέξρνληαλ ζε 104 εθαη. επξψ ελψ ηα απνζέκαηα ηεο 
30/09/2006, αλέξρνληαλ ζε 102,6 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο δειαδή νξηαθή κεηαβνιή. 
ρεηηθά δε κε ηα αλαγξαθφκελα πεξί απνζεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ ζηα 
θαηαζηήκαηα Λήκλνπ θαη Κνξπδαιινχ ζηηο 31/12/2006 δηεπθξηλίδεηαη φηη εθ παξαδξνκήο 
έγηλε ιάζνο πιεθηξνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ σο αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην νπνίν θαη 
δηνξζψζεθε ζην ακέζσο επφκελν ηξίκελν. Γειαδή επί ζπλφινπ 230.000 εγγξαθψλ 
παξνπζηάζηεθαλ δχν ιάζε». 
 
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη άξζξν πνπ γξάθηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν122 ην Ννέκβξην ηνπ 
2007, ην νπνίν ζεκείσλε φηη : «Καηαηγηζηηθέο είλαη νη εμειίμεηο ζην κέησπν ηεο Αηιάληηθ. 
Σειεπηαίν επεηζφδην ζηνλ πφιεκν πνπ έρεη μεζπάζεη κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο 
εηαηξίαο, ησλ νηθνγελεηψλ Απνζηφινπ θαη Λανπηάξε, είλαη ε θαηάζεζε ηε Γεπηέξα απφ ηελ 
θ. Βαξβάξα Λανπηάξε, α’ δηεπζχλνπζα ζχκβνπιν ηεο εηαηξίαο, κελπηήξηαο αλαθνξάο πξνο 
ηνλ εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Αζήλαο θαηά ηεο δηνίθεζεο ηνπ θ. Μ. Απνζηφινπ πνπ έρεη 
ηελ πιεηνςεθία.  
 
Ζ θ. Λανπηάξε δεηά λα εξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή ζηελ εηαηξία θαη νη 
ελέξγεηέο ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 2006 θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ α 
ηξηκήλνπ ηνπ 2007. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ κεηφρσλ έγηλε εκθαλήο 
ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο ε θ. Βαξβάξα Λανπηάξε κεηείρε, απνρψξεζε, θαηαζέηνληαο ζηνλ πξφεδξν ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππφκλεκα ζην νπνίν ηέζεθαλ εθ λένπ ηα εξσηήκαηα γηα ηα 
απνζεκαηηθά πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξία θαη γεληθφηεξα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηή 
ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, θαηαιήγνληαο φηη θαηαςεθίδεη ηελ 
εηζήγεζε ηεο πιεηνςεθίαο». 
 
Με βάζε ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ν φκηινο αλαγθάζηεθε λα εθδψζεη 2 αλαθνηλψζεηο πξνο ην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηηο 14-1-2010123 θαη ζηηο 9-2-2010124, κε ηηο νπνίεο 
ζεκείσλε φηη : «Ζ εηαηξεία ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ Α.Δ. ζε απάληεζε ηεο επηζηνιήο 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κε αθνξκή δεκνζηεχκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν 
αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ην 
ελδερφκελν ππαγσγήο ηεο ζην άξζξν 99 ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, δηαςεχδεη 
θαηεγνξεκαηηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. Δπηπιένλ ε εηαηξεία δειψλεη φηη ε εμππεξέηεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο γίλεηαη θαλνληθά κέζα ζην ζχλεζεο πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 
εκπνξηθήο πξαθηηθήο. ηελ παξνχζα θάζε θαη ζχκθσλα κε φηη ελεκέξσζε έρεη ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο, δελ ζπληεινχληαη ζπδεηήζεηο ή δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 
ηελ είζνδν ζηελ εηαηξεία ζηξαηεγηθνχ επελδπηή. ην πιαίζην βέβαηα ηεο πινπνίεζεο ησλ 
ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, ε εηαηξεία δελ απνθιείεη κειινληηθά έλα 
ηέηνην ελδερφκελν εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε 
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δηνίθεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία ζα ελεκεξψλεη θαηά πάγηα ηαθηηθή ηεο ην 
επελδπηηθφ θνηλφ γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε». 
 
Δλψ ζηε δεχηεξε επηζηνιή ηνπ, ηφληδε φηη : «Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ 
ΜΑΡΚΔΣ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, 
θαη ζε απάληεζε ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ αλαθνξηθά κε 
δεκνζίεπκα ζηελ εθεκεξίδα ΖΜΔΡΖΗΑ ηεο 9/2/2010 ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε 
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο, ελεκεξψλεη φηη απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα δελ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην δεκφζην θαη ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο, αθνχ ε εηαηξεία είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά. ην 
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο δηελεξγνχληαη 
κεηαμχ άιισλ θαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κείσζε ησλ ελνηθίσλ ησλ θαηαζηεκάησλ φπνπ 
θξίλεηαη ζθφπηκν. ζνλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο απηή 
εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.  
Ζ εηαηξεία ζπλερίδεη απξφζθνπηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ, ν 
νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο, ζηνλ 
εμνξζνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  
ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή ηεο ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά θαη ακειιεηί 
ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα φιεο ηηο εμειίμεηο». 
 
Σν αλαθεξφκελν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Ηκεξεζία ζεκείσλε ηα αθφινπζα125 : «ηε Βνπιή 
έθζαζε ην ζέκα ηεο εηαηξείαο «Αηιάληηθ νχπεξ Μάξθεη», χζηεξα απφ εξψηεζε πνπ 
θαηέζεζε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010 ζηελ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο Λνχθα Καηζέιε ε βνπιεπηήο Δπβνίαο ηνπ ΛΑ.Ο.., Οπξαλία Παπαλδξένπ. Ζ θ. 
Παπαλδξένπ ζηέθεηαη ζηηο ηεξάζηηεο δεκηέο πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία θαη εθθξάδεη ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα απνιέζνπλ νη 
κηθξνκέηνρνη ηα θεθάιαηά ηνπο, θαζψο ε Αηιάληηθ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αζελψλ. Δπίζεο, ζηελ εξψηεζή ηεο πξνο ηελ ππνπξγφ, ε βνπιεπηήο δεηάεη λα κάζεη ηε 
ζέζε ηνπ ππνπξγείνπ ζην ελ ιφγσ δήηεκα θαζψο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην αλ 
ζρεδηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. 
 
Σελ ίδηα ψξα, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο 
έρνπλ θηλήζεη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη δεηάλε λα μεθηλήζεη άκεζα δηαρεηξηζηηθφο θαη 
νηθνλνκηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ εηο βάζνο νη θαηαγγειίεο πεξί 
θαθνδηαρείξηζεο. 
 
Ο θ. Γαιελφο Λανπηάξεο, κέηνρνο ηεο κεηνςεθίαο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ «Ζ», 
θαηεγνξεί ηε δηνίθεζε ηεο Αηιάληηθ γηα ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη θαθνδηαρείξηζε θαη ηελ 
θαηαγγέιιεη πσο έρεη απιήξσην ΦΠΑ χςνπο 6,2 εθαη. επξψ ζπλ ην πξφζηηκν θαη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ΗΚΑ) χςνπο 6,5 εθαη. επξψ. Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεη πσο ε 
εηαηξεία δελ πιεξψλεη έγθαηξα ηνπο ππαιιήινπο ηεο, δελ θαηαβάιιεη ηα ελνίθηα ησλ 
κηζζσκέλσλ θαηαζηεκάησλ ελψ ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 
 
Τπελζπκίδεηαη πσο ε Αηιάληηθ πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο δηέςεπζε ηα ζελάξηα πνπ ηελ 
ήζειαλ λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα θαη 
αλαθνίλσζε φηη πξνρσξάεη ζε αλαθαίληζε ηεο εηθφλαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ζε 
αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ, δηαρσξίδνληαο ηε ιηαληθή απφ ηε ρνλδξηθή. Παξάιιεια, 
δήισζε αλνηρηή ζε ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκαρίεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζεη ηελ 
πησηηθή πνξεία θαη λα επηζηξέςεη ζε ηξνρηά αλφδνπ. 
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Να ζεκεησζεί πσο ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 νη δεκηέο ηνπ νκίινπ Αηιάληηθ νχπεξ Μάξθεη 
πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 4.000 άηνκα, μεπέξαζαλ ηα 15 εθαη. επξψ ελψ νη 
πσιήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε 417 εθαη. επξψ έλαληη 458 εθαη. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 
ην 2008. ηα ηέιε ηνπ 2008, ν κέζνο ρξφλνο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
αλεξρφηαλ ζε 156 εκέξεο, φηαλ ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ θπκαηλφηαλ γχξσ ζηηο 102-103 
εκέξεο. Σέινο, νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ζην ελλεάκελν ηνπ 2009, δηακνξθψζεθαλ ζε 
336 εθαη. επξψ έλαληη 311 εθαη. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008». 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή αδπλακία ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν 
φκηινο, ε νπνία φκσο ήηαλ θαλεξή απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξειζφλησλ 
εηψλ, φπσο επίζεο θαη νη απνξίεο πνπ δεκηνπξγεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ απνζεκάησλ 
ηνπ νκίινπ γηα κηα ζεηξά ρξήζεσλ. 
 
Έλδεημε : ακθίβνιε χπαξμε νξζνχ θνζηνινγηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
απνζεκάησλ ηνπ νκίινπ θαη αξθεηά πηζαλή κε δηελέξγεηα αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ γηα 
απνκεηψζεηο παιαηψλ θαη πιήξσο απαμησκέλσλ απνζεκάησλ, δειαδή αξθεηά πηζαλή 
χπαξμε πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπαθφινπζα πιαζκαηηθά απμεκέλεο θαζαξήο 
ζέζεο (αβέβαην ην αλαγθαίν χςνο ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ). 
 
 
 

4.3  Συμπϋραςμα περαιτϋρω μελϋτησ ελληνικών ειςηγμϋνων εταιριών με 

ενδεύξεισ χαμηλόσ ποιότητασ των λογιςτικών τουσ καταςτϊςεων  

 

Απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε δηαθφξσλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ελδείμεηο 

ρακειήο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη πάιη νη 

θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ νη νπνίεο δηαθαίλεηαη λα είλαη 

ρακειήο αμηνπηζηίαο, είλαη ηα απνζέκαηα θαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ελψ ππήξμε θαη 

κία πεξίπησζε αιρεκείαο κέζσ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επίζεο 2 κέζσ 

ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ. Η πιεηνλφηεηα φκσο ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ 

εληνπίδεηαη ζηα 2 ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία φπσο έρεη θαηαδείμεη σο ηψξα ε 

παξνχζαο εξγαζία καο, ζρεδφλ πάληα «θνπζθψλνληαη» κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε 

πιαζκαηηθψλ θεξδψλ θαη πιαζκαηηθά απμεκέλεο θαζαξήο ζέζεο, δειαδή ζηα ζηνηρεία 2α) 

Απνζέκαηα (θαη κε ηηο 3 πηζαλέο ππνπεξηπηψζεηο ινγηζηηθήο αιρεκείαο) θαη 2β) Πειάηεο 

θαη ρξεψζηεο (κε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ 

πειάηεο/ή θαη ρξεψζηεο ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαηά ην ρξφλν εκθάληζήο ηνπο αιιά 

κεηαγελέζηεξα). Ιδηαίηεξα ην θνλδχιη Πειάηεο θαη απαηηήζεηο απνηειεί ην θνλδχιη ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, ην νπνίν ηπγράλεη ζπρλήο αιινίσζεο θαη κε θαηαγξαθήο δεκηψλ θαη ζα 

πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ε δένπζα πξνζνρή, θαζψο ππνθξχπηεη «θξπθέο» δεκηέο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζηα απνηειέζκαηα θαη ηε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο. 
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http://www.athex.gr/files/2006/FinStats/������%20�.�.�.%20(���.���.���-����,%20����.����.).pdf
http://www.athex.gr/files/2007/FinStats/������%20���%20(���.���.���-����%20���.,����).pdf
http://www.athex.gr/files/2008/FinStats/������%20008�2.pdf
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 ειίδα 15 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην 2008 : 
http://www.edrasis.gr/media/Financial/2008/Edrasis_Psallidas_Ethsio_2008.pdf  
57

 ειίδα 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην 2008 : 
http://www.edrasis.gr/media/Financial/2008/Edrasis_Psallidas_Ethsio_2008.pdf 
58

 ειίδα 13 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην πξψην 
εμάκελν ηνπ 2009 : http://www.edrasis.gr/media/Financial/2009/Endiameses_Katastaseis_Iounios_09.pdf  
59

 ειίδα 90 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην 2008 : 
http://www.edrasis.gr/media/Financial/2008/Edrasis_Psallidas_Ethsio_2008.pdf 
60

 ειίδα 37 θαη ζειίδα 42 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα 
ην ελλεάκελν ηνπ 2009 : 
http://www.edrasis.gr/media/Financial/2009/Sunoptikes_Oikonomikes_Katastaseis_Sep09.pdf  
61

 ειίδεο 77 θαη 78 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην 
2008 : http://www.edrasis.gr/media/Financial/2008/Edrasis_Psallidas_Ethsio_2008.pdf  
62

 ειίδα 92 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε Φαιιίδαο γηα ην 2008 : 
http://www.edrasis.gr/media/Financial/2008/Edrasis_Psallidas_Ethsio_2008.pdf 
63

 ειίδα 38 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Έδξαζε 9κελνπ 
2009:http://www.edrasis.gr/media/Financial/2009/Sunoptikes_Oikonomikes_Katastaseis_Sep09.pdf  
64

 Γειηίν Σχπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζηε δηεχζπλζε:  
http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=96309  
65

  ειίδα 12 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ ηεο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην 2007 : 
http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET_12M%202007.pdf 
66

 ειίδα 4 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην 2006 : 
http://www.betanet.eu/dev/FileLib/Betanet%2012M%20.2006.pdf  
67

 ειίδεο 3 θαη 4 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην 2007 : 
http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET_12M%202007.pdf  
68

 ειίδεο 4 θαη 5 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 
2008 : http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET%209M%2008.pdf  
69

 ειίδεο 35 έσο θαη 37 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2008 : http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET%209M%2008.pdf  
70

 ειίδα 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην 2007 : 
http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET_12M%202007.pdf  
71

 ειίδα 28 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ΒΔΣΑΝΔΣ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 
2008 : http://www.betanet.eu/dev/FileLib/BETANET%209M%2008.pdf  
72

 Δμαηξεηηθά δηαθσηηζηηθφ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε ην άξζξν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηέθαλνπ 
Κνηδακάλε ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : 
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/518299/Article.aspx θαη επίζεο : 
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/567885/Article.aspx  
73

 ειίδα 72 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ  Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 2005 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2005/Notes_FY_2005.pdf  
74

 ειίδα 18 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf  
75

 ειίδα 3 ησλ νηθνλνκηθψλ   θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 : http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2009/notes_9M_2009_GR.pdf  
76

 ειίδα 8 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
77

 ειίδα 49 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
78

 ειίδα 23 ησλ νηθνλνκηθψλ   θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 : http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2009/notes_9M_2009_GR.pdf 
79

 ειίδα 50 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
80

 ειίδα 51 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
81

 ε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε εμήγεζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ζειίδα 35 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο 
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Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
82

 Βι. ζηηο παξαθάησ ειεθηξ. δηεπζχλζεηο : http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B9DD4FEC-DEF5-4850-BAE8-
869888E93AF0/0/IAS41.pdf θαη http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7811/hl/διπ%2041  
83

 http://www.piscestt.com/pisces/webtools/delta/greek/gr_pages/gr_about_prjct.htm  
84

 ειίδα 7 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ  Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 2005 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2005/Notes_FY_2005.pdf 
85

 ειίδα 7 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ  Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 2006 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2006/Notes_FY_2006.pdf  
86

 ειίδα 6 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο έηνπο 2007 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2007/notes_FY_2007_GR.pdf  
87

 ειίδα 21 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : 
http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2008/notes_FY_2008_GR.pdf 
88

 ειίδα 6 ησλ νηθνλνκηθψλ   θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 : http://www.helfish.gr/files/oikonomika_apotelesmata/2009/notes_9M_2009_GR.pdf 
89

 Γειηίν Σχπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζηε δηεχζπλζε:  
http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=89066  
90

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=89432  
91

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=89966  
92

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=90299  
93

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=90939  
94

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=96442  
95

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ει. δηεχζπλζε : 
http://www.athex.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=106893  
96

 ειίδα 6 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Αθνί Μεζνρσξίηε γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : http://www.mesohoritis.gr/pdf/2008/NOTES31122008.pdf  
97

 ειίδα 5 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Αθνί Μεζνρσξίηε γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : http://www.mesohoritis.gr/pdf/2008/NOTES31122008.pdf 
98

 ειίδα 51 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Αθνί Μεζνρσξίηε γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ  2008 : http://www.mesohoritis.gr/pdf/2008/NOTES31122008.pdf 
99

 ει. 53-54 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελλεακήλνπ 2009 ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Πεξζεχο ΑΒΔΔ : 
http://www.perseusgroup.gr/pdf/f9d9ba7e-5f63-4fb2-87cb-ea866d22b23c.pdf  
100

 ει. 4 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελλεακήλνπ 2009 ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Πεξζεχο ΑΒΔΔ : 
http://www.perseusgroup.gr/pdf/f9d9ba7e-5f63-4fb2-87cb-ea866d22b23c.pdf 
101

 ειίδα 12 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Δηδεζενθσληθήο 
Διιάδνο Α.Δ.Δ. : http://www.newsphone.gr/files/oikonomika%20apotelesmata/2009/notes%2030-06-
2009%20NPH.pdf  
102

 Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζηελ ειεθηξ. δηεχζπλζε : 
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=108131  
103

 ειίδα 19 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2009 νκίινπ θαη εηαηξίαο Axon πκκεηνρψλ Α.Δ. : 
http://www.axonholdings.gr/Plirof_Epend/Oikonomikes_Katastaseis_Omilou/2009/NOTES%20OMILOU%20
AXON%2030-06-2009-gr.pdf  
104

 ειίδα 132 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2008 νκίινπ θαη εηαηξίαο Axon πκκεηνρψλ Α.Δ. : 
http://www.axonholdings.gr/Plirof_Epend/Oikonomikes_Katastaseis_Omilou/2008/NOTES_OMILOU_AXON_
31-12-2008-gr.pdf  
105

 ειίδα 63 ησλ ελλεακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2009 νκίινπ θαη εηαηξίαο Euromedica Α.Δ. : 
http://www.euromedica.gr/plirofories%20ependyti/Euromedica%20Oikonomikes%20Katastaseis/2009/NOTE
S_OMILOU_EUROMEDICA_30-09-2009-gr.pdf  
106

 ειίδα 15 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2009 νκίινπ θαη εηαηξίαο Euromedica Α.Δ. : 
http://www.euromedica.gr/plirofories%20ependyti/Euromedica%20Oikonomikes%20Katastaseis/2009/NOTE
S_OMILOU_EUROMEDICA_30-06-2009-gr.pdf  
107

 ειίδα 70 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2009 νκίινπ θαη εηαηξίαο Euromedica Α.Δ. : 
http://www.euromedica.gr/plirofories%20ependyti/Euromedica%20Oikonomikes%20Katastaseis/2009/NOTE
S_OMILOU_EUROMEDICA_30-06-2009-gr.pdf  
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