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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον βαθμό πληρότητας των
γνωστοποιήσεων, οι οποίες απαιτείται να περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια της εφαρμογής του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 και
του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 για εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων, σε
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Μέσω της παρακάτω μελέτης, συγκεντρώθηκε ένα
δείγμα 44 εισηγμένων εταιρειών για τα έτη 2013 έως και 2017 και μέσω μιας
ενδεικτικής κατηγοριοποίησης των σημαντικότερων γνωστοποιήσεων των δυο
παραπάνω προτύπων, πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του δείκτη πληρότητάς τους.
Από την δειγματοληψία αυτή προέκυψαν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά ευρήματα
για την απεικόνιση των οποίων χρησιμοποιούνται πίνακες παρουσίασης ανά
γνωστοποίηση, ανά εταιρεία και ανά χώρα. Για την ανάλυση και επεξήγηση των
ευρημάτων χρησιμοποιούνται πίνακες ειδικής ταξινόμησης δεδομένων, περιγραφική
στατιστική και ανάλυση συμπερασμάτων πάνω σε αυτήν. Τέλος, παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα από την ανάλυση των ευρημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την
επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται ο ορισμός των επενδύσεων
σε ακίνητα καθώς και ορισμένες έννοιες που αναλύονται κατά την διάρκεια των
υποενοτήτων του. Παράλληλα, παρατίθεται η ιστορική αναδρομή του κλάδου, ο
τρόπος με τον οποίο δομείται, καθώς και η επίδραση του στην πρόσφατη οικονομική
κρίση που ξέσπασε παγκοσμίως.

Αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου είναι η περιγραφή του λογιστικού χειρισμού των
επενδύσεων σε ακίνητα. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική
επισκόπηση της παρελθούσας βιβλιογραφίας η οποία εστιάζει στην καταγραφή των
κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών,
καθώς και στην χρησιμότητα της συμμόρφωσης απέναντι στο ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο λογιστικής.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων που
απαιτήθηκαν, καθώς και την περιγραφή της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε για την
μελέτη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εξεταζόμενων εταιρειών, την
επεξεργασία των δεδομένων και την δημιουργία ευρημάτων. Η στατιστική ανάλυση
των δεδομένων βρίσκεται στην τέταρτη ενότητα, για την παρουσίαση της οποίας
χρησιμοποιείται η ταξινόμηση των επεξεργασμένων δεδομένων σε πίνακες. Στην ίδια
ενότητα σχολιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τόσο σε διακλαδικό όσο και
διαχρονικό επίπεδο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύνοψη των ποιοτικών
προέκυψαν από την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων
ποσοτικών ευρημάτων που προέκυψαν στις προηγούμενες ενότητες.
κεφάλαιο συνιστά τον επίλογο της μελέτης όπου γίνεται η
συμπερασμάτων
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ευρημάτων που
καθώς και των
Τέλος, στο έκτο
διεξαγωγή των

Κεφάλαιο 1ο: Πρόλογος
1.1 Ορισμός των επενδύσεων σε ακίνητα
Η επένδυση σε ακίνητα έγκειται στη δέσμευση κεφαλαίου προκειμένου να
εξασφαλιστούν μελλοντικά οφέλη τα οποία μπορεί να λάβουν είτε την μορφή
κεφαλαίου, είτε την μορφή θετικών ταμειακών ροών ή και των δύο. Από το 1970, είναι
αξιοσημείωτη η παγκόσμια ανάπτυξη των επενδύσεων σε ακίνητα, βασιζόμενη κατά
κύριο λόγο στην πεποίθηση ότι ένα ακίνητο ως συστατικό στοιχείο ενός
χαρτοφυλακίου πολυάριθμων και διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων, παρέχει
διασφάλιση κεφαλαίου και εσόδου, ακόμα και εντός ενός αβέβαιου και ασταθούς
οικονομικού περιβάλλοντος ενώ παράλληλα είναι ικανό να παράγει σχετικά
ελκυστικές αποδόσεις (Adair et al. 1999). Πράγματι ο πρωταρχικός λόγος της
συμμετοχής ενός ακινήτου συνίσταται στο να επέλθει ισορροπία σε ένα χαρτοφυλάκιο
στα πλαίσια της παραδοσιακής αντίληψης ότι αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση
χαμηλού κινδύνου με προοπτικές διαφοροποίησης (Rydin et al 1990).

Σύμφωνα με τους Hoesli, Lekander και Witkeitz (2004) οι αποδόσεις των ακινήτων
είναι αρνητικά συσχετισμένες με αυτές των ομολόγων, ενώ τα οφέλη της
διαφοροποίησης εξαλείφονται πλήρως από την χαμηλή συσχέτιση των ακινήτων με τα
ομόλογα. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη της διαφοροποίησης προέρχονται από τα
πραγματικά γενικά χαρακτηριστικά των ακινήτων , καθώς και από τη διαχρονική
συμπεριφορά των πραγματικών και αναμενόμενων ροών εισοδήματος. Η περιουσία
υπόκειται στις μεταβολές των επιτοκίων με τον ίδιο τρόπο με τα ομόλογα. Όταν τα
επιτόκια μειώνονται, η απόδοση των ακινήτων μειώνεται αντίστοιχα. Ωστόσο αυτή η
αργή κυκλικότητα των εισοδηματικών ροών τείνει να έχει μεγαλύτερη επίδραση στη
συνολική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.

Ένα δεύτερο πλεονέκτημα του ακινήτου ως τάξη περιουσιακού στοιχείου από μια
θεσμική οπτική, αποτελεί και η μακροχρόνια διάρκεια του, η οποία σε συνδυασμό με
τον κοινό συμβατικό δεσμό μεταξύ του μισθώματος και του ρυθμού πληθωρισμού
παρέχει αντιστοίχιση σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει
πολλούς επενδυτές σύμφωνα με τους Chun, Ciochetti και Shilling (2000, Craft 2001)
στη χρήση ενός πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων – υποχρεώσεων, ώστε να
αποκτήσουν πρόσβαση σε οφέλη μέσω αναμεμιγμένων χαρτοφυλακίων τα οποία
συμπεριλαμβάνουν επενδύσεις σε ακίνητα.
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Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Hoesli και Mac Gregor (2000) οι επενδύσεις σε
ακίνητα παρουσιάζουν και αξιοσημείωτα μειονεκτήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά
αποτελούν η ελαστικότητα των περιουσιακών στοιχείων, η ασυμμετρία πληροφοριών
και τα εμπόδια εισόδου στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα επενδυτικά έργα κατασκευής
ακινήτων τείνουν να είναι υψηλά και τα περιουσιακά στοιχεία από την φύση τους
αδιαίρετα. Ο πωλητής του ακινήτου διαθέτει εν γένει ένα πλεονέκτημα πληροφόρησης
έναντι του αγοραστή με αποτέλεσμα να απαιτείται ουσιώδες κεφάλαιο από τον
τελευταίο για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, χωρίς όμως ταυτόχρονα ο
πωλητής να εκτίθεται υπερβολικά στον συγκεκριμένο κίνδυνο. Γίνεται αντιληπτό ότι
ο κίνδυνος αυτός βάζει τον επενδυτή στη θέση του ‘διευθυντή’ μιας εταιρείας,
χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιότητά του ως επενδυτής.

1.2 Η έννοια του κινδύνου και της διαφοροποίησης
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος
βρίσκεται τα ζητήματα της ανάληψης επενδυτικού ρίσκου και της διαφοροποίησης
έναντι στον κίνδυνο. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο στο σημείο αυτό να γίνει μια
διευκρίνιση των σημαντικών αυτών εννοιών. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος χαρακτηρίζει
οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής
της. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με την ύπαρξη ανταγωνισμού, τις συνθήκες της
αγοράς, το νομικό πλαίσιο κλπ. Μεταξύ άλλων, οι παρακάτω παράγοντες επιδρούν
στον κίνδυνο αυτό:

α) Η κυκλικότητα των εσόδων στον κλάδο: Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί σε κλάδο
που έχει σημαντική συσχέτιση με τους οικονομικούς κύκλους, τότε ενδέχεται να
χαρακτηρίζεται και από υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο.

β) Η μεταβλητότητα των εσόδων: Τα έσοδα ως γινόμενο της πωληθείσας ποσότητας και
της τιμής πώλησης, παρατηρείται ότι μεταβάλλονται διαφορετικά από επιχείρηση σε
επιχείρηση.

γ) Η θέση της επιχείρησης στην αγορά: Ο βαθμός στον οποίο ο κλάδος χαρακτηρίζεται
από ανταγωνισμό καθώς και η διαφοροποίηση της επιχείρησης είναι σημαντικά
στοιχεία επιχειρησιακού κινδύνου. Το γεγονός αυτό συνδέεται και με την
μεταβλητότητα των εσόδων. Μια επιχείρηση που έχει περιορισμένο έλεγχο στις τιμές
της, υπόκειται και σε μεγαλύτερες μεταβολές των εσόδων σε σύγκριση με μια
επιχείρηση που διαθέτει μονοπωλιακά χαρακτηριστικά.
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δ) Ο ρυθμός ανάπτυξης: Νεοπαγείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα
χαρακτηρίζονται και από ευμετάβλητα κέρδη. Αυτό είναι λογικό διότι στο στάδιο της
ανάπτυξης μια εταιρεία αντιμετωπίζει αστάθμητους παράγοντες και από την πλευρά
του κόστους, όπως είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων, οργάνωση παραγωγής και
δικτύου διάθεσης, αλλά και από την πλευρά της ζήτησης για τα προϊόντα της.
(Αθανάσιος Επίσκοπος, Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, Θεωρία και
Πρακτική).

Η διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο αξιογράφων αποτελεί μια τεχνική διαχείρισης
κινδύνου, όπου αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο
και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του
αναλαμβανόμενου ρίσκου και την εξομάλυνση σε σημαντικό ποσοστό της
μεταβλητότητας της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Με την τεχνική αυτή
πραγματοποιείται μια προσπάθεια εξομάλυνσης των επιπτώσεων, τόσο των
συστημικών, όσο και των μη συστημικών κινδύνων ώστε να περιοριστούν οι ζημίες
που ενδέχεται να προκύψουν από κακές αποδόσεις μεμονωμένων επενδύσεων. Οι
έννοιες των δυο παραπάνω κινδύνων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο η
περαιτέρω ανάλυση τους ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας.

Σε γενικές γραμμές ένα πλήρες διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιέχει
εταιρικά ή κρατικά ομόλογα, μετοχές εταιρειών σε διαφορετικούς κλάδους, έντοκα
γραμμάτια δημοσίου, μετρητά, εμπορεύματα, χρηματοοικονομικά παράγωγα,
ευρωδολάρια και ασφαλώς ακίνητη περιουσία. (www.euretirio.com)
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1.3 Η δομή του κλάδου
Η ανάγκη λοιπόν των επενδυτών για να επιτύχουν διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων
τους αλλά και να τα εξισορροπήσουν έναντι στον κίνδυνο προώθησε την ανάπτυξη
πολυάριθμων στρατηγικών επένδυσης, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων και η
ακίνητη περιουσία. Η απαλοιφή των εμποδίων στην ροή κεφαλαίων, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας πληροφοριών και η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών τις
τελευταίες δεκαετίες έκανε ευκολότερη και πιο ελκυστική την διεθνή διαφοροποίηση.
Παγκόσμιες στρατηγικές επενδύσεων συχνά στοχεύουν χώρες σε διαφορετικές φάσεις
του οικονομικού τους κύκλου. Σε αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί ο κλάδος των ακινήτων και αυτός
πως επηρεάζει την επιλογή των στρατηγικών επένδυσης.

Όπως περιγράφεται στην εισήγηση του Δρ. Αριστοτέλη Καρυτινού οι Εταιρείες
Επενδύσεων σε Ακίνητα (Real Estate Investment Trusts - REITS) ή οι Real Estate
Investment Companies (REICs), όπως ονομάζονται στην Ευρώπη, μπορούν να
περιγραφούν ως εταιρίες κλειστού τύπου, σε αντιδιαστολή µε τα αμοιβαία κεφάλαια
ακινήτων, που είναι ανοικτού τύπου. Αυτές οι εταιρίες κλειστού τύπου είναι συνήθως
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, επενδύουν σε ακίνητα που παράγουν εισόδημα,
διανέμουν το µμεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους στους μετόχους τους και
διέπονται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Μια επένδυση σε μετοχές REIT έχει από πλευράς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου όλα
τα πλεονεκτήματα που έχουν οι τοποθετήσεις σε λοιπές εταιρίες ακινήτων και οι
άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα. Υπάρχει υψηλή συσχέτιση των αποδόσεων των
μετοχών εταιριών ακινήτων µε τις αποδόσεις από άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα για
περιόδους μεγαλύτερες του 1,5 έτους. Αντίθετα, η συσχέτιση μετοχών εταιριών
ακινήτων µε τις λοιπές μετοχές εμφανίζεται χαμηλή και φθίνουσα µε την πάροδο του
χρόνου για περιόδους άνω του 1,5 έτους. Δηλαδή οι μετοχές εταιριών ακινήτων
(συµπεριλαµβανοµένων των REITs) μέσο-μακροπρόθεσμα συμπεριφέρονται ως
άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα και παρέχουν δυνατότητα διαφοροποίησης έναντι των
λοιπών μετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον όμως µία επένδυση σε
REITs έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μιας άμεσης επένδυσης σε ακίνητα.

Πιο αναλυτικά, τα REITs χαρακτηρίζονται από αυξημένη ρευστότητα σε σχέση µε µία
άµεση επένδυση σε ακίνητα που εμφανίζει περιορισμένη δυνατότητα άμεσης
ρευστοποίησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση των REITs ο επενδυτής κατέχει μετοχές
εισηγµένες σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, µε δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.
Εκτός αυτού, τα REITs κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαµβάνουν μεγάλο
αριθμό και μεγάλο μέγεθος ακινήτων, µε αποτέλεσμα τη δυνατότητα διαφοροποίησης
των επενδύσεων µέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς. Ως
αποτέλεσμα, οι επενδυτές σε μετοχές REITs επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που
κάνουν τα ίδια τα REITs στο χαρτοφυλάκιό τους. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό
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όλων των REITs είναι η εσωτερική ή εξωτερική επαγγελματική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους (fund management), που μπορεί να γίνεται
εσωτερικά από τα ίδια τα REITs ή εξωτερικά από ειδικούς συνεργάτες.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένους
επαγγελματίες που έχουν ως αποκλειστικό μέλημα να διαχειριστούν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την περιουσία της εταιρίας, να εντοπίσουν τις αποδοτικότερες
επενδύσεις σε ακίνητα, να προβούν σε διασπορά ενδεχόμενων κινδύνων και να
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για τους μετόχους. Φυσικά, αντίστοιχες δυνατότητες δεν
υφίστανται όταν η επένδυση πραγματοποιείται µεµονωµένα σε ακίνητα. Ακόμη ένα
πλεονέκτημά των REITs αποτελεί το χαμηλό κόστος συναλλαγών. Οι άµεσες
αποκτήσεις ακινήτων έχουν συνήθως πολύ υψηλότερο κόστος (π.χ. φόρος
μεταβίβασης, τέλη συναλλαγών, φόρος υπερτιμήματος, κόστος μεταγραφής,
δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα κ.ά.) από αυτό µιας χρηματιστηριακής
συναλλαγής για αγοραπωλησία αξιογράφων. Τέλος, τα REITs παρέχουν τη δυνατότητα
συνεχούς και περισσότερο αντικειμενικής αποτίμησης της αξίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, για τα ευρωπαϊκά REITs δεν
υπάρχουν προς το παρόν εξειδικευμένοι δείκτες µε αντίστοιχα στοιχεία. Οι
πλησιέστεροι δείκτες είναι αυτοί του European Public Real Estate Association (EPRA)
και περιλαµβάνουν τις κυριότερες εισηγµένες εταιρίες ακίνητης περιουσίας στην
Ευρώπη, από τις οποίες σημαντικό ποσοστό είναι REITs. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν
υψηλές συνολικές ετήσιες αποδόσεις (άνω του 22% την τελευταία τριετία) και
µερίσµατα της τάξεως του 4%. Όπως δε και στην περίπτωση των REITs στις ΗΠΑ, οι
αντίστοιχες μελέτες για τις ευρωπαϊκές εισηγµένες Real Estate εταιρίες δείχνουν
υψηλότερες σταθμισμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις από αυτές του γενικού
δείκτη των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ωστόσο, βασικό μειονέκτημα των REITs είναι η έλλειψη άμεσου ελέγχου της
διαχείρισης, η οποία υφίσταται κατά κύριο λόγο στις άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα
και η οποία συνήθως είναι επιθυμητή για µη θεσμικούς επενδυτές . Στα μειονεκτήματα
των REITs κατατάσσεται και η μεγάλη διακύμανση που παρουσιάζουν οι τιμές των
μετοχών τους, καθώς αυτές επηρεάζονται από τις γενικές τάσεις που διαμορφώνονται
στις χρηματιστηριακές αγορές όπου είναι εισηγµένες οι εν λόγω μετοχές. Με αυτόν
τον τρόπο, οι αποδόσεις των REITs, σε σχέση µε τις αποδόσεις από τις άµεσες
επενδύσεις σε ακίνητα, έχουν υψηλότερη διακύμανση, στοιχείο που μεταφράζεται σε
αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο.
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1.4 Ιστορική αναδρομή του κλάδου στην Ευρώπη
Σύμφωνα με έρευνα του Alastair (et al. 1999) η εξέλιξη της αγοράς των ακινήτων στην
Κεντρική Ευρώπη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο που συντέλεσε στον μετασχηματισμό των
συγκεντρωτικών οικονομιών σε οικονομίες της αγοράς. Η απόδοση των αγορών
ακινήτων είναι άμεσα συνυφασμένη με επιδράσεις στο ευρύτερο μακροοικονομικό
περιβάλλον από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα. Oι χώρες της Σοβιετικής Ένωσης
και της Ευρώπης πέτυχαν αξιοσημείωτη πρόοδο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους
από το 1992, κάτω υπό τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού αλλά και υψηλών επιτοκίων
βραχυπρόθεσμων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον Musil (1993) η μετάβαση από το σοσιαλιστικό μοντέλο της πόλης,
βασικά χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η έλλειψη μιας οργανωμένης αγοράς, η
σταθερότητα των τιμών και η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε εθνική κλίμακα,
στο μετασοσιαλιστικό μοντέλο, στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της
μίσθωσης των ακινήτων η οποία μετέπειτα διαμόρφωσε ουσιωδώς στην
αναδιοργάνωση την ενεργής γης-περιουσίας πολυάριθμων χωρών της Κεντρικής
Ευρώπης. Η ζήτηση της περιουσίας τροφοδότησε την ανάπτυξη του κλάδου σε
πληθώρα κεντρικών πόλεων καθώς και σε τοποθεσίες εντός της πόλης προωθώντας με
αυτό τον τρόπο την οικονομική αναζωογόνησή τους. Επιπλέον, μέσω της
παγκοσμιοποίησης, πόλεις της κεντρικής Ευρώπης ξεκίνησαν από εκείνη την περίοδο
να διευρύνουν τους ορίζοντες δραστηριοποίησης πολλών εταιρειών οι οποίες
επιδίωκαν να αποκτήσουν διεθνή παρουσία, στα πλαίσια των επεκτατικών
επιχειρηματικών τους στρατηγικών. Σε μεγάλες πόλεις των χωρών αυτών καθιερώθηκε
με ταχύτατους ρυθμούς μια οργανωμένη αγορά ακινήτων, έχοντας ως βάση
συναλλαγών ιδιωτικά προγράμματα και πολιτικές οι οποίες ενισχυθήκαν από την
απελευθέρωση των τιμών και την απορρύθμιση αυστηρών νόμων σχετικά με τα
μισθώματα, δυο παραγόντων που συνιστούν και αυτοί ερεθίσματα που έδωσαν
σημαντική ώθηση στον κλάδο.

Ο Ghanbari Parsa (1997) διακρίνει τρεις φάσεις που διέπουν την εξέλιξη του κλάδου
των ακινήτων από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Η πρώτη φάση μεταξύ 1989 και
1991, ήταν μια περίοδος μετάβασης όταν μια απότομη και ξαφνική αύξηση στις τιμές
των ακινήτων συνέβη ως αποτέλεσμα της άμεσης απελευθέρωσης των ενοικίων και
της ζήτησης για ιδιωτικούς χώρους, κυρίως λόγω της παρουσίας που απέκτησαν οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις σε τοπικές αλλά και διεθνείς αγορές. Η δεύτερη περίοδος από
το 1992 έως το 1994 στιγματίστηκε από την δόμηση ενός μεγάλου αριθμού εργασιών
ανάπτυξης ξένων επενδυτών υπό το πρίσμα των διεθνών αποδεκτών προτύπων της
περιόδου. Η ανάπτυξη τόσο στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όσο και στον τομέα της
λιανικής πώλησης προσέλκυσε ελκυστικά υψηλές αποδόσεις και οδήγησε σε άνθηση
του κεφαλαίου με υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς που επιτυγχάνονταν σε
πρωτεύουσες της δυτικής Ευρώπης, οι αγορές των οποίων είχαν καθοδική πορεία. Η
τελευταία φάση από το 1995 μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από την αύξηση της
προσφοράς ακινήτων για την ενίσχυση των κλάδου των υπηρεσιών και της λιανικής

11

πώλησης, ως απόρροια της πληρότητας και ολοκλήρωσης σημαντικού αριθμού
προγραμμάτων ανάπτυξης που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη.

1.5 Ο ρόλος του Real Estate στην έξαρση της οικονομικής κρίσης
Η ιστορία της οικονομίας επαληθεύει όπως αναφέρεται παραπάνω την επίδραση του
κλάδου στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα oi κύκλοι άνθησης
των τιμών των ακινήτων συντέλεσαν στις πιο δριμείς οικονομικές κρίσεις από τον
περασμένο αιώνα μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών αποτελούν η
τραπεζική κρίση στην Κίνα και η χρηματοοικομική κρίση στην Ασία τις αρχές της
δεκαετίας του 90’. Σύμφωνα μάλιστα με τους Bordo (et al. 2002), Reinhart (et al. 2008)
και Crowe (et. Al 2013) η κρίση στην Ευρώπη από το 2007, συνιστά και αυτή
αποτέλεσμα της προαναφερθείσας επίδρασης.

Το γεγονός όπως αναφέρουν στην έρευνά τους, οφείλεται στην επίδραση του κλάδου
στον συστηματικό κίνδυνο. Ως συστηματικός ορίζεται ο κίνδυνος της εξάπλωσης της
χρηματοοικονομικής αστάθειας σε βαθμό που να επηρεάζει την λειτουργία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε σημείο όπου είναι αδύνατο να επέλθει οικονομική
ευημερία.
Σε αυτό το σημείο, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι φούσκες τιμών στην αγορά
ακινήτων σχετίζονται άμεσα με τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Αρχικά πολλές
επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατέχουν ακίνητη περιουσία ή οικοδομές και ως εκ τούτου
συνιστούν ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Συνεπώς, μια ευρύτερη καθοδική
πορεία στις τιμές των ακινήτων έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική
ανάπτυξη. Δεύτερον, οι οικοδομικές εργασίες ή η αγορές ακινήτων με σκοπό την
εστίαση πραγματοποιούνται συνήθως μέσω του δανεισμού ο οποίος συνήθως
παρέχεται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως συνέπεια αυτού, μια ουσιώδης πτώση
στις τιμές των ακινήτων οδηγεί σε σοβαρές απώλειες εισοδήματος των δανειζόμενων
και οι επιδράσεις των απωλειών αυτών μεταφέρονται στους δανειστές οι οποίοι
ζημιώνονται αναλόγως. Τρίτων, η προσφορά ακινήτων προσαρμόζεται στις ανάγκες
της ζήτησης σταδιακά ενώ παράλληλα ο προσδιορισμός της τιμής είναι αργός εξαιτίας
του υψηλού κόστους συναλλαγών, της χαμηλής συχνότητας συναλλαγών και της
αδυναμίας των ανοικτών πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις στις τιμές της
ακίνητης περιουσίας μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες και υψηλές, γεγονός το οποίο
επίσης συνεισφέρει στην διαμόρφωση της ψευδαίσθησης του συνεχούς μιας παρούσας
τάσης στον κλάδο αυτό. Τέταρτον, το αδιαίρετο της ακίνητης περιουσίας εντείνει το
πρόβλημα που δημιουργεί μια επερχόμενη πτώση των τιμών.

Τα διαθέσιμα εργαλεία για την εξομάλυνση και διατήρηση του συστηματικού κινδύνου
σε ικανοποιητικά επίπεδα αποτελούν οι μακροπροληπτικές πολιτικές. Η ερευνά τους
καταλήγει στο ότι η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στην επιτυχία αυτών σε περιόδους
οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την μίσθωση ακινήτων σε περιόδους αύξησης των τιμών
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και υψηλού δανεισμού, η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών είναι άκρως απαραίτητη για την
πρόβλεψη των διαθέσιμων κεφαλαίων και της ιδιοκτησίας, ακόμη και στην περίπτωση
που ενδεχομένως έρχονται σε σύγκρουση με φορολογικές και άλλες κοινωνικές
πολιτικές.

1.6 Οι Τάσεις του Real Estate στην Ευρώπη
Σε γενικές γραμμές αισιόδοξοι παραμένουν οι επενδυτές για την μελλοντική πορεία
των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα της εταιρείας PWC
(2019). Η διαφορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων της έρευνας είναι αξιοσημείωτη
από την στιγμή όπου το 2015 μόνο το 28% επιβεβαίωσαν ότι θα πραγματοποιούσαν
επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ σήμερα το 66% αυτών επιθυμούν να αυξήσουν την
συμμετοχή τους σε αυτού του είδους τις επενδύσεις. Στο επίκεντρο του επενδυτικού
ενδιαφέροντος βρίσκονται ξενοδοχεία και γραφεία υπηρεσιών, ενώ την κυρίαρχη θέση
κατέχουν τα ακίνητα φοιτητικής εστίασης. Οι αναδυόμενες τάσεις στην Ευρώπη
επιβεβαιώνουν την άνοδο μιας βιομηχανίας με λειτουργικό κίνδυνο εναλλακτικών
επενδύσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές επενδυτικές δομές και εστιάζουν
προσεκτικά στο περιεχόμενο του κλάδου. Αυτό συμβαίνει διότι οι επενδυτές στην
σύγχρονη πραγματικότητα αναζητούν περισσότερο αποτελεσματικές προσεγγίσεις
στην επένδυση, έχοντας ως κατευθυντήριους άξονες την διασφάλιση σταθερού
εισοδήματος και την αποτροπή της ανάληψης κινδύνου σε κυβερνητικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο.

Στη συνέχεια της έρευνας αναλύονται οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην
καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων ολοένα και περισσότερο προς την αγορά
ακινήτων. Αρχικά, το επιχειρησιακό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί τα επόμενα
χρόνια επιφυλάσσοντας αρμονικότερες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δανειστών.
Τόσο τα κέρδη όσο και τα επίπεδα δανεισμού αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια
επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αξιοσημείωτη αναλογικά αύξηση
των επενδύσεων σε ακίνητα στις οικονομικές καταστάσεις πολυάριθμων οντοτήτων.
Ένας ακόμη παράγοντας, έγκειται στην αναζήτηση σταθερού και διατηρήσιμου
διαχρονικά εισοδήματος. Αυτή η ανάγκη των επενδυτών δημιουργήθηκε από την
αύξηση των επιτοκίων, και την γεωγραφική αβεβαιότητα των προηγούμενων ετών.
Πολλοί από αυτούς αναμένουν ολοένα και χαμηλότερες αποδόσεις σε πολυάριθμες
τάξεις επενδύσεων, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ακίνητη περιουσία παρουσιάζει
αδιαφιλονίκητα πλεονεκτήματα έναντι αυτών. Οι πολυάριθμες ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας διευκολύνονται ιδιαίτερα από τις εναλλακτικές επενδύσεις σε ακίνητα για
την επίτευξη τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και της εστίασης.
Επιπροσθέτως, οι αγορές κεφαλαίων στον τομέα των ακινήτων παρουσιάζουν
εξαιρετικές προοπτικές λόγω της μετάβασης από την στρατηγική της ανάπτυξης στον
πυρήνα σε αυτή της διαχείρισης στον πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οντότητες στα
πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους επιλέγουν να αναλαμβάνουν ρίσκο

13

ως προς τη μίσθωση ακινήτων παρά την αγορά ή κατασκευή εγκαταστάσεων για την
πραγματοποίησή αυτής της επέκτασης.

Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών χωρών
μετατρέπονται σε ηγέτες του κλάδου, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και η
Φρανκφούρτη δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την αβεβαιότητα του πολιτικού
περιβάλλοντος. Το Brexit σύμφωνα με την μελέτη, είναι αδιαμφισβήτητα ένας από
τους κυρίαρχους παράγοντες που αναδεικνύουν την πολιτική αστάθεια, καθώς και την
ανησυχία που επικρατεί από την πλευρά των επενδυτών για την μελλοντική εξέλιξη
του κλάδου. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι μια παγκόσμια εμπορική
διαμάχη ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στον τομέα της ακίνητης
περιουσίας, ωστόσο η ποσοτικοποίηση τους είναι αδύνατο να αξιολογηθεί καθώς ο
βαθμός της αβεβαιότητας είναι εξαιρετικά υψηλός.
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Κεφάλαιο 2ο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σε αυτή την ενότητα, περιγράφεται η χρησιμότητα της τήρησης του λογιστικού
κανονιστικού πλαισίου που αφορά της επενδύσεις σε ακίνητα στη λήψη οικονομικών
αποφάσεων των ομάδων ενδιαφερομένων για τη συγκεκριμένη τάξη επένδυσης. Τα
λογιστικά πρότυπα που διέπουν την αναγνώριση των επενδύσεων σε ακίνητα δίνουν
εναλλακτικές επιλογές στη διοίκηση των επιχειρήσεων ούτως ώστε να επιτυγχάνουν
στόχους αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Καθίσταται με αυτό τον τρόπο απαραίτητη
η ανάγκη για την πληρότητα της λογιστικής πληροφορίας η οποία εμπίπτει σε
νομοθετικές και πολιτικές ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται και από ανεξάρτητες
εταιρείες εξωτερικού ελέγχου. Αυτό συμβαίνει για την διασφάλιση του περιορισμού
της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, επί των οποίων λαμβάνονται οι
οικονομικές αποφάσεις των επενδυτών. Η παρελθούσα βιβλιογραφία περιλαμβάνει
ικανοποιητικό αριθμό ευρημάτων τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια σε
συνδυασμό με τα πρότυπα λογιστικής και ελέγχου.

2.1 H λογιστική των επενδύσεων σε ακίνητα
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα,
εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
ακινήτων. Η παρελθούσα βιβλιογραφία μελετά τον τρόπο με τον οποίο το υπάρχον
κανονιστικό πλαίσιο λογιστικής απεικόνισης, γίνεται μέσο για τον επηρεασμό της
κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων αναφορικά με τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία.

Το κανονιστικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής ΔΛΠ) και τα
Διεθνών
Προτύπων
Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς
(εφεξής
ΔΠΧΑ)
χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες χώρες όπως στην Αυστραλία, την Αφρική και τον
Καναδά. Στην Κίνα μάλιστα, χρησιμοποιείται ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο
προσομοιάζει εξαιρετικά με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ. Το ΔΛΠ 40 αποτελεί το
πρωταρχικό πρότυπο που ρυθμίζει τη λογιστική των επενδύσεων σε ακίνητα, τα οποία
ορίζονται ως γη, κτίρια ή μέρη κτιρίων. Αυτά τα ακίνητα κατέχονται από τους
ιδιοκτήτες τους, με σκοπό τη συγκομιδή μισθωμάτων και αύξησης του κεφαλαίου και
όχι την παραγωγή, την πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (αν
πρόκειται για επιχείρηση) ή διάφορους διοικητικούς σκοπούς.

Κατά την αρχική αναγνώριση, πάσης φύσης επένδυση σε ακίνητα αναγνωρίζεται στην
τιμή κτήσης της. Μετά την αρχική αναγνώριση το ΔΛΠ 40 δίνει την ευχέρεια στην
εταιρεία ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να επιλέξει τον τρόπο αποτίμησης της
επένδυσης, είτε σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εύλογης Αξίας είτε σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Κόστους. Εφόσον επιλεχθεί το υπόδειγμα της Εύλογης Αξίας, τότε η
εφαρμογή αφορά όλα τα ακίνητα που ομαδοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα στο
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Ενεργητικό και η οντότητα απαιτείται να αναγνωρίζει κέρδη ή ζημίες από αλλαγές
στην Εύλογη αξία στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως κατά την περίοδο που
οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται. Τέλος, κατά την αποτίμηση των επενδύσεων σε
ακίνητα με τη μέθοδο της εύλογης αξίας δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις.

Αντίθετα στην περίπτωση που επιλεχθεί η μέθοδος του Κόστους, τότε οι επενδύσεις σε
ακίνητα αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, ο καθορισμός
της οποίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε εκτιμήσεις της διοίκησης. Επιπροσθέτως,
σύμφωνα με το πρότυπο θα αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης όταν η καθαρή λογιστική
αξία είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του στοιχείου, σύμφωνα με το ΔΛΠ
36. Το ύψος της ζημίας έγκειται στην διαφορά των δυο αξιών. Η καθαρή λογιστική
αξία προκύπτει κατά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων του στοιχείου
από την τιμή κτήσης του. Ως ανακτήσιμο ποσό ορίζεται η μεγαλύτερη αξία ανάμεσα
στην αξία λόγω χρήσης και της τιμής πώλησης του στοιχείου μειωμένη κατά τα κόστη
διάθεσης. Σε περίπτωση που μεταγενέστερα το ανακτήσιμο ποσό ξεπεράσει την
καθαρή λογιστική αξία, αναγνωρίζεται ένα έσοδο από αναστροφή ζημίας απομείωσης
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Διευκρινίζεται ότι το έσοδο από την
αναστροφή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την λογιστική αξία του
στοιχείου εάν ουδέποτε είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης.

Η μελέτη εξετάζει ένα δείγμα εταιρειών για τα έτη 2013 έως 2017. Μέχρι και τα τέλη
του 2012, το ΔΛΠ 40 περιλάμβανε σαφή καθοδήγηση σχετικά με την μέτρηση της
Εύλογης Αξίας στις παραγράφους 45 και 46. Ως Εύλογη Αξία ορίζεται η τιμή στην
οποία το ακίνητο γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο καλά
πληροφορημένων και πρόθυμων μερών. Αυτού του είδους η σχέση αναμένεται να
αντανακλά τις συνθήκες της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το πρότυπο
υποδεικνύει ότι η πιο αξιόπιστη ένδειξη για την Εύλογη Αξία δίδεται από τις τρέχουσες
τιμές σε μια ενεργό αγορά για παρόμοια περιουσιακά στοιχεία της ίδιας τοποθεσίας και
κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες. Ωστόσο εάν οι τιμές σε μια ενεργό αγορά για παρόμοια
περιουσιακά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμες, τότε η οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει
εναλλακτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό των τιμών αυτών. Ενδεικτικές μέθοδοι
προσδιορισμού των τιμών αυτών είναι οι ακόλουθες.
α) Χρήση των τρεχουσών τιμών ακινήτων διαφορετικής φύσης ή διαφορετικής
τοποθεσίας.
β) Χρήση τρεχουσών τιμών παρόμοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές σε σχέση
με του (α).
γ) Χρήση προβλέψεων ταμειακών ροών βασισμένων σε αξιόπιστες εκτιμήσεις των
μελλοντικών ταμειακών ροών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό
των Εύλογων αξιών.

Το ΔΠΧΑ 13 είναι πιο πρόσφατο πρότυπο και σε κάποιο βαθμό διαφοροποιείται από
το ΔΛΠ 40. Στο συγκεκριμένο πρότυπο , η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή την οποία
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πωλείται το περιουσιακό στοιχείο σε μια συναλλαγή μεταξύ δυο καλά ενημερωμένων
και πρόθυμων μερών κατά την ημερομηνία της επιμέτρησης. Ως τεχνικές
προσδιορισμού της Εύλογης αξίας αναγνωρίζονται προσεγγίσεις της αγοράς,
προσεγγίσεις κόστους και προσεγγίσεις εισοδήματος. Η κύρια διαφοροποίηση των δυο
προτύπων έγκειται στο ότι το ΔΛΠ 40 δεν επιτρέπει την υιοθέτηση της προσέγγισης
κόστους ενώ το ΔΠΧΑ 13 δεν την αποκλείει. Ωστόσο σύμφωνα με έρευνα της PWC
που πραγματοποιήθηκε το 2011, η πρακτική εφαρμογή αυτής της υιοθέτησης τείνει να
περιοριστεί από τη στιγμή που η χρήση των προσεγγίσεων αγοράς και εισοδήματος
είναι οι πλέον ενδεικτικές και συμβατές στη βάση των προϋποθέσεων του ΔΠΧΑ 13
για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.

2.2 Η επίδραση της κερδοφορίας στην επιλογή μεθόδου αποτίμησης
Η επιλογή αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι επηρεάζει την λογιστική πολιτική
της οντότητας σε διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάλογα
με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη στρατηγική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
διαχείριση της κερδοφορίας, η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής της αποτίμησης των επενδύσεων σε ακίνητα με
μέθοδο της εύλογης αξίας. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει το κανονιστικό
πλαίσιο των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ, που εισάγουν ένα μεγαλύτερο εύρος στη χρήση και
επιμέτρηση των Εύλογων αξιών, και το οποίο συνάδει με τα εγχώρια λογιστικά
πρότυπα πολλών χωρών. Εκτός από το ΔΛΠ 40 και το ΔΛΠ 16 περί ενσώματων
ακινητοποιήσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επανεκτιμούν περιοδικά επιλεγμένα
ακίνητα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία ή στοιχεία με υψηλή διάρκεια ωφέλιμης ζωής
ούτως ώστε να επιδρούν άμεσα στο ύψος των εξόδων απόσβεσης και κατ’ επέκταση
στον υπολογισμό των καθαρών κερδών (Schipper, 2005, Paanannen and Lin, 2009,
Ball et al. 2015).

Σε συνέχεια των παραπάνω, το γεγονός ότι οι αγοραίες τιμές σε ενεργές αγορές δεν
είναι άμεσα διαθέσιμες για την πλειονότητα των πάγιων στοιχείων, σε αντίθεση με τις
αγορές των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού, δίνει την ευχέρεια στην
διοίκηση των επιχειρήσεων να επεμβαίνουν με μεγαλύτερη άνεση στον προσδιορισμό
της αξίας της συγκεκριμένης τάξης περιουσιακών στοιχείων, βασιζόμενοι κυρίως σε
υποκειμενική κρίση. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ball (2006), σε περιόδους που οι αγορές
κεφαλαίου δεν χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων
εξασκούν στο έπακρο την κρίση τους για της αξίες των παγίων, με αποτέλεσμα της
ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφορών σε αξίες από εταιρεία σε εταιρεία για την ίδια τάξη
παγίων. Κατά την χρήση επομένως υποδειγμάτων αποτίμησης, οι διευθυντές αποκτούν
την δυνατότητα επηρεασμού των εκτιμήσεων τόσο των υποδειγμάτων όσο και των
παραμέτρων που αυτά χρησιμοποιούν, βελτιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την
διαχείριση της κερδοφορίας τους.
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2.3 Η επίδραση των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας στην αξιοπιστία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης συνιστά η πληρότητα των γνωστοποιήσεων του
ΔΛΠ 40 για εταιρείες οι οποίες επιλέγουν αποκλειστικά την εφαρμογή της εύλογης
αξίας για την αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα Οι ομάδες ενδιαφερομένων
βασίζονται στην μελέτη και ανάλυση της διαθέσιμης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η σημασία της επάρκειας και της
αξιοπιστίας αυτής της πληροφόρησης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, στα πλαίσια
της λήψης των οικονομικών αποφάσεων των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων.

O Muller (et al. 2015) σε σχετική του έρευνα εστιάζει περισσότερο στο βαθμό
γνωστοποίησης και όχι στη μέθοδο αναγνώρισης των επενδύσεων σε ακίνητα. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάζει την διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των εύλογων αξιών που
αναγνωρίζονται λογιστικά και αυτών που εν γένει γνωστοποιούνται σε μια ενεργό
αγορά, από ένα δείγμα Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των ακινήτων. Το κυρίαρχο εύρημα της έρευνάς έγκειται στην χαμηλή συσχέτιση
μεταξύ των τιμών των μετοχών και των εύλογων αξιών που γνωστοποιούνται. Αντίθετα
η συσχέτιση των τιμών με τις εύλογες αξίες που αναγνωρίζονται λογιστικά είναι
υψηλή. Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσής του, εξετάζεται το εάν οι διαφορές μεταξύ
των τιμών οφείλεται είτε στην χαμηλή αξιοπιστία προς την διαθέσιμη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, είτε στο υψηλό κόστος επεξεργασίας αυτής της
πληροφόρησης από την πλευρά των επενδυτών. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής
έρευνας υποστηρίζουν και τις δυο απόψεις και καταλήγουν στο ότι τόσο η αξιοπιστία
της πληροφορίας για την εύλογη αξία, όσο και το κόστος επεξεργασίας αυτής της
πληροφόρησης αποτελούν οι κύριοι λόγοι για τις παρατηρούμενες διαφορές στις
αντίστοιχες τιμές μιας ενεργούς αγοράς και σε αυτές που είθισται να γνωστοποιούνται
στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων.

Πολλές είναι οι μελέτες που εξετάζουν πιο στενά την αξιοπιστία της μεθόδου της
εύλογης αξίας συγκριτικά με αυτή του κόστους . Οι Dietrich, Harris και Muller (2001)
πραγματοποίησαν σχετική έρευνα για εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέληξαν
στο ότι η αποτίμηση στην εύλογη αξία προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια στον
προσδιορισμό των πραγματικών τιμών πώλησης των ακινήτων σε σχέση με την μέθοδο
του κόστους. Ο Riedl (2002) υποστήριξε μέσω της έρευνάς του ότι η ανάθεση του
προσδιορισμού της εύλογης αξίας σε ανεξάρτητους εκτιμητές μειώνει τα προβλήματα
που δημιουργεί η ασσυμετρία πληροφόρησης. Αυτό συμβαίνει διότι οι συγκεκριμένοι
επαγγελματίες χρησιμοποιούν υποδείγματα διασποράς μεταξύ ζήτησης και προσφοράς
(bid-ask spreads) για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
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Σε πιο πρόσφατη έρευνά τους, οι Muller, Riedl και Sellhorn (2011) εξετάζουν τον
βαθμό στον οποίο η εφαρμογή του ΔΛΠ 40 στην Ευρώπη μειώνει την ασσυμετρία
πληροφόρησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με
τα ευρήματά τους, το υποχρεωτικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, γύρω από
την εύλογη αξία, μειώνει χωρίς ωστόσο να εξαλείφει πλήρως τις διαφορές της
ασσυμετρίας πληροφόρησης μεταξύ των εταιρειών. Το 2014 οι Liang και Riedl
μελετούν τις επιδράσεις του προσδιορισμού της εύλογης αξίας στην ακρίβεια των
προβλέψεων των χρηματοοικονομικών αναλυτών, συμπεριλαμβάνοντας στην
δειγματοληψία τους εταιρείες της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνολικά,
τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η μέθοδος της εύλογης αξίας βελτιώνει σημαντικά
την ικανότητα των αναλυτών να δημιουργούν προβλέψεις για ποσά που
περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό των εταιρειών, ωστόσο μειώνουν την δυνατότητα
προβλέψεων στα καθαρά κέρδη αυτών.

Η μελέτη των Vergauew και Gaeremynck (2014) επικεντρώνεται στην σχέση μεταξύ
της ποιότητας των γνωστοποιήσεων, των μέτρων της ασυμμετρίας πληροφόρησης και
της ρευστότητας της αγοράς ακινήτων. Διαπίστωσαν, ότι η γνωστοποίηση των
υποθέσεων και παραδοχών που εφαρμόζονται για τους υπολογισμούς της
προεξόφλησης των ταμειακών ροών και άλλων αποτιμήσεων των μισθωμάτων,
εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με την ασσυμετρία πληροφόρησης και της έλλειψης
ρευστότητας της αγοράς. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι λεπτομερείς
γνωστοποιήσεις σχετικά με τις υποθέσεις των υποδειγμάτων προσδιορισμού των
εύλογων αξιών, αυξάνουν δραματικά την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής
πληροφορίας.
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2.4 Εξωτερικός έλεγχος στο ΔΛΠ 40
Κατά τη διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών στο κομμάτι των επενδύσεων σε ακίνητα
εξετάζεται ένας αριθμός ισχυρισμών της διοίκησης σχετικά με την ορθή λογιστική
απεικόνισή τους. Οι ισχυρισμοί αυτοί τόσο για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία όσο και
για τις επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ελεγκτές
συνοψίζονται παρακάτω:

α) Ύπαρξη: Κατά των έλεγχο της ύπαρξης πραγματοποιείται επιθεώρηση των πάγιων
στοιχείων για την εξακρίβωση της διατήρησης τους από την πλευρά της ελεγχόμενης
οντότητας καθώς και για την εξακρίβωση των προσθηκών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Επίσης σε αυτό το στάδιο γίνεται και ο έλεγχος για την αναγνώρισή τους στη σωστή
χρονική περίοδο.

β) Πληρότητα: Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η εξακρίβωση του ότι λογιστικά
απεικονίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση στον σχετικό
λογαριασμό. Υιοθετούνται έλεγχοι λεπτομερειών όπως συμφωνία ισοζυγίου και
γενικού καθολικού ή εφαρμόζονται αναλυτικές διαδικασίες.

γ) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις: Άκρως απαραίτητη αποτελεί και η διασφάλιση ότι
πάνω στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την επιχείρηση απορρέουν
ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται
έλεγχος των συμβάσεων μίσθωσης και αξιολόγηση της ορθής απεικόνισης των
μισθωμάτων μέσω επανυπολογισμού.

δ) Αποτίμηση και κατανομή: Εδώ πραγματοποιείται έλεγχος της ύπαρξης του
υποστηρικτικού υλικού των προσθηκών και των διαθέσεων των επενδύσεων σε
ακίνητα. Παράλληλα εξετάζεται το αν η αναγνώριση των αποσβέσεων γίνεται
σύμφωνα με την πολιτική που έχει ορισθεί από την διοίκηση.

ε) Παρουσίαση και γνωστοποίηση: Αυτό το στάδιο είναι και αυτό που αφορά την
παρούσα μελέτη και στο οποίο γίνεται έλεγχος της ορθής παρουσίασης των
επενδύσεων σε ακίνητα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το αν οι απαραίτητες
γνωστοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις τους.
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Στην πραγματικότητα, σχετικά με την κρίση των ελεγκτών, το τελευταίο στάδιο είναι
και αυτό στο οποίο δίνεται η μικρότερη βαρύτητα για την διεξαγωγή του ελέγχου. Την
άποψη αυτή στηρίζει η έρευνα του Libby (et al 2006). Η έρευνά του έδειξε πως οι
ελεγκτές ήταν περισσότερο ανεκτικοί σε μη κατάλληλη παρουσίαση των
γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 40 παρά στην λογιστική αντιμετώπιση και τον ορθό
υπολογισμό των μισθωμάτων. Αυτό όπως υποστηρίζει συμβαίνει διότι στα πλαίσια της
προσεγγίσεις ελέγχου με δεδομένο επίπεδο κινδύνου, οι γνωστοποιήσεις για τα ακίνητα
χαρακτηρίζονται ως περιοχές χαμηλού κινδύνου εμφάνισης ουσιώδους σφάλματος.
Ωστόσο, καταλήγει στο ότι σύμφωνα και με πολλούς ελεγκτές η ύπαρξη
ικανοποιητικού αριθμού γνωστοποιήσεων διαμορφώνει μια αντίληψη αξιοπιστίας
απέναντι στους εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, ως προς
συγκεκριμένες τάξεις λογαριασμών. Από την άλλη μεριά όμως, μια πιεστική υιοθέτηση
απέναντι στους πελάτες των ελεγκτικών υπηρεσιών για την πληρότητα των
γνωστοποιήσεων σχετικά με επιμέρους διορθώσεις, ακολουθείται κυρίως στην
περίπτωση της
αναγνώρισης των επενδύσεων σε ακίνητα στις οικονομικές
καταστάσεις, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφορίας.
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2.5 Η επίδραση της ποιότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, του μεγέθους
εταιρειών και των άσχημων νέων στην πληρότητα των γνωστοποιήσεων.
Σύμφωνα με πολλές μελέτες το ιδιοκτησιακό καθεστώς συνδέεται άμεσα με το βαθμό
πληρότητας των γνωστοποιήσεων των εταιρειών. Εύρημα της έρευνας του Klassen
(1997) αποτελεί το γεγονός ότι εταιρείες των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς
συγκεντρώνεται στα χέρια ενός σχετικά χαμηλού αριθμού μετόχων, η πληρότητα των
γνωστοποιήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αυτό συμβαίνει διότι συνήθως σε αυτές τις
περιπτώσεις ιδιοκησιακής σύνθεσης οι μέτοχοι ελέγχουν άμεσα τους διευθυντές της
διοίκησης με αποτέλεσμα οι απαραίτητες λογιστικές πληροφορίες να επικοινωνούνται
απευθείας στους μετόχους και όχι διαμέσου των οικονομικών καταστάσεων.

Σε έρευνα του Ettredge (2011) εξετάζεται η σχέση τόσο του μεγέθους των οντοτήτων
όσο και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την ποιότητα των γνωστοποιήσεων. Η
έρευνα αφορά 128 εταιρείες που μετέφεραν άσχημα νέα ως αποτέλεσμα τη αλλαγής
της γνώμης του ορκωτού ελεγκτή, στα πλαίσια της εφαρμογής του εξωτερικού τους
ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση της αλλαγής της γνώμης του ελεγκτή και
του μεγέθους της εταιρείας δεν παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την πληρότητα των
γνωστοποιήσεων, εξαιρετικά υψηλή φαίνεται να είναι η σχέση μεταξύ της εταιρικής
διακυβέρνησης και του βαθμού πληρότητας.

Αναλυτικότερα, οι μορφές και ο τρόπος δόμησης οργάνων όπως η επιτροπή ελέγχου,
το διοικητικό συμβούλιο και οι οικονομικοί διευθυντές των εταιρειών καθώς και η
δυναμική του συστήματος των εσωτερικών δικλίδων συνδέονται ουσιωδώς με την
πληρότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, όσο πιο ενεργά είναι τα όργανα αυτά, τόσο
περισσότερο ενθαρρύνουν την τήρηση της πληρότητας των γνωστοποιήσεων. Θετική
είναι και η συσχέτιση του αριθμού των μελών της επιτροπής ελέγχου και της
προϋπηρεσίας του οικονομικού διευθυντή με τον βαθμό πληρότητας. Το συγκεκριμένο
εύρημα τονίζει την σημασία της εμπειρίας αλλά και της εξειδίκευσης στον τομέα της
χρηματοοικονομικής αναφοράς στην διαμόρφωση πλήρους και αξιόπιστης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η έρευνα καταλήγει στο ότι οι παραλήψεις των
γνωστοποιήσεων που αφορούν άσχημα νέα είναι συχνότερες από αυτές των θετικών ή
των ουδέτερων, ιδίως σε περιπτώσεις αποτυχίας λήψης έγκρισης από το διοικητικό
συμβούλιο για αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες από την έκθεση γνώμης του
ορκωτού ελεγκτή, της αρμόδιας ελεγκτικής οντότητας.
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2.6 Η επίδραση του νομικού και πολιτικού συστήματος και της δομής των
αγορών κεφαλαίου στην πληρότητα των γνωστοποιήσεων
Η παρελθούσα βιβλιογραφία καταδεικνύει και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει
ο τρόπος που είναι δομημένο το νομικό και πολιτικό σύστημα μιας χώρας στην
διαμόρφωση της πληρότητας των γνωστοποιήσεων. Σύμφωνα με έρευνα της Sonia
Lucas (2011) τα πολιτικά και νομικά χαρακτηριστικά των χωρών των εταιρειών
επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό πληρότητας των γνωστοποιήσεων όπως επιβάλλουν
οι ισχύοντες κανόνες του ισχύοντος λογιστικού κανονιστικού πλαισίου. Πιο
συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε χώρες κοινού δικαίου παρουσιάζουν ισχυρά επίπεδα
συμμόρφωσης με τα πρότυπα, ενώ αντιθέτως οι εταιρείες των χωρών του Γαλλικού
αστικού δικαίου παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης. Η έρευνα καταλήγει
στο ότι σε ενδιάμεσα επίπεδα βρίσκεται η πληρότητα των γνωστοποιήσεων εταιρειών
που δραστηριοποιούντα σε χώρες Σκανδιναβικού και Γερμανικού αστικού δικαίου.

Την προαναφερθείσα άποψη στηρίζει και η έρευνα των Soberstorm και Sun (2007).
Υποστήριξαν ότι από τη στιγμή όπου τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ δεν έχουν υποχρεωτική και
παρακινητική ισχύ, η ύπαρξη ενός νομικού εξαναγκασμού συνιστά το μοναδικό μέσο
για την εξασφάλιση της πληρότητας των γνωστοποιήσεων. Στην ίδια έρευνα τονίζεται
και η σημασία της δόμησης των αγορών κεφαλαίου για την τήρηση ενός
ικανοποιητικού βαθμού πληρότητας. Ο υψηλός όγκος πληροφοριών που απαιτείται,
ειδικά για τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, από τους συμμετέχοντες στην
αγορά χρεογράφων οδηγεί την διοίκηση των οντοτήτων στη βελτίωση της ποιότητας
και της πληρότητας των γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνουν οι οικονομικές
καταστάσεις τους. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα της λογιστικής
πληροφορίας που επικοινωνείται στους εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες λήψης
βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησής από την αγορά κεφαλαίου.

Παρ ’όλα αυτά, σύμφωνα με τον Pervaiz (et al. 1995) οι μέτοχοι λαμβάνουν
μεγαλύτερη ωφέλεια από την εξωτερική χρηματοδότηση όταν ευνοούνται από την
ασυμμετρία πληροφόρησης. Με άλλα λόγια η απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών
από τις γνωστοποιήσεις ενδέχεται να οδηγήσει τους πιστωτές των εταιρειών σε μια
απόφαση αποδοχής λήψης χρηματοδότησης σε μια οντότητα. Φυσικά στην περίπτωση,
όπου οι ιδιαίτερες κάθε άποψης γνωστοποιήσεις αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι
των καταστάσεων, οι πιστωτές δεν θα οδηγούνταν σε αποφάσεις που επιφυλάσσουν
υψηλό ρίσκο για τους ίδιους και σημαντική ωφέλεια για τους μετόχους.
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Κεφάλαιο 3ο: Παρουσίαση της έρευνας- Περιγραφή μεθοδολογίας
3.1 Σχεδιασμός έρευνας – Δειγματοληψία
Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε ένα δείγμα για 199 σταθερά έτη ως προς την
διαθεσιμότητα των δεδομένων, για 44 εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των ακινήτων. Οι εταιρείες αυτές εδρεύουν κατά κύριο λόγο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στο σύνολό τους εισηγμένες σε διάφορες χρηματαγορές
Ευρωπαϊκών χωρών. Τα ποιοτικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση
της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τις αναρτημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
των εταιρειών οι οποίες είναι αναρτημένες στους αντίστοιχους εταιρικούς ιστοτόπους.
Η πληροφόρηση που συγκεντρώθηκε αφορά τις επιμέρους γνωστοποιήσεις που
προβλέπονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 για την αναγνώριση των επενδύσεων σε
ακίνητα.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν για τα έτη 2013 με 2017. Οι εταιρείες αυτές συνιστούν μέλη
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ακίνητης (European Public Real Estate
Association – EPRA) περιουσίας και συνεπώς οι γνωστοποιήσεις ως δεδομένα της
παρούσας έρευνας, ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές όπου απαιτείται να
τηρούν τα μέλη της. Κύριο χαρακτηριστικό της επιλογής των εταιρειών για την
δειγματοληψία αποτέλεσε η διαθεσιμότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
στην αγγλική, από την στιγμή όπου λόγω της συμμετοχής των εταιρειών στην εν λόγω
ομοσπονδία οποιοδήποτε ποσοτικό κριτήριο όπως, το υψηλό επίπεδο των πωλήσεων ή
το ποσοστό των επενδύσεων σε ακίνητα ως προς το σύνολο του ενεργητικού ήταν
κατάλληλο και επαρκές για την επιλογή της κάθε εταιρείας στο δείγμα. Οι εταιρείες
που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
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3.2 Επιλογή των γνωστοποιήσεων
Το σύνολο των εταιρειών του δείγματος επιλέγει για την αποτίμηση των επενδύσεων
σε ακίνητα, την μέθοδο της εύλογης αξίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου μερικές
εταιρείες εφαρμόζουν για συγκεκριμένες τάξεις επενδύσεων σε ακίνητα και την μέθοδο
του κόστους. Παρά το γεγονός, ότι το ΔΛΠ 40 ορίζει αυστηρά την τήρηση της επιλογής
μεθόδου αποτίμησης στο σύνολο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που
κατατάσσονται ως επενδύσεις σε ακίνητα, προβλέπει και την ταυτόχρονη αναγνώριση
μιας ομάδας αυτών που χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις σε ακίνητα υπό κατασκευή
σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος σύμφωνα με τη μεθοδολογία αναγνώρισης που
προβλέπει το ΔΛΠ 16, μόνον σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ενεργή αγορά για την
συγκεκριμένη τάξη παγίων και επομένως η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί
αξιόπιστα από την διοίκηση. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ακόμη και η χρήση
υποδειγμάτων αποτίμησης της εύλογης αξίας, όπως η προεξόφληση των μελλοντικών
αναμενόμενων ταμειακών ροών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13, δεν βρίσκει σε αυτού του
είδους τις εξαιρέσεις πρακτική εφαρμογή.

Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που προβλέπει το ΔΛΠ 40,
στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται μόνο εκείνες που αφορούν την αναγνώριση των
επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία και όχι τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις για
την αποτίμηση τους στο κόστος. Ο λόγος για την παραπάνω υιοθέτηση έγκειται στο
ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν εμφανίζεται η αναγνώριση
ενός μέρους των επενδύσεων σε ακίνητα στο κόστος και ενός άλλου στην εύλογη αξία.
Επιπλέον, ορισμένες γνωστοποιήσεις που προβλέπει το πρότυπο βρίσκουν πρακτική
εφαρμογή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της έρευνας και
ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψιν στην ανάλυση των δεδομένων.

Οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 74 έως και 78 του ΔΛΠ
40 και αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτιμώνται με την μέθοδο της εύλογης
αξίας συνοψίζονται παρακάτω. Για λόγους εύληπτης παρουσίασης, οι γνωστοποιήσεις
που απεικονίζονται στους πίνακες αντιστοιχούν στις εξής περιγραφές με αύξουσα
αρίθμηση:

Γνωστοποίηση 1η : Εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης στην Εύλογη Αξία ή στο
Κόστος.
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Γνωστοποίηση 2η : Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και των ουσιαστικών
παραδοχών που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της
επένδυσης σε ακίνητα, συμπεριλαμβάνοντας μια κατάσταση για το εάν και κατά πόσο
ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας υποστηρίχθηκε από στοιχεία της αγοράς ή ήταν
περισσότερο έντονα βασισμένος σε άλλους παράγοντες (που η οντότητα θα
γνωστοποιεί) λόγω της φύσης του ακινήτου και της έλλειψης συγκρίσιμων δεδομένων.
Γνωστοποίηση 3η : Η έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα
όπως επιμετρήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις βασίζεται σε μία
εκτίμηση από έναν ανεξάρτητο εκτιμητή που διαθέτει αναγνωρισμένα και σχετικά
επαγγελματικά προσόντα και που έχει πρόσφατη εμπειρία στην τοποθεσία και την
κατηγορία επένδυσης που είναι υπό εκτίμηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση, αυτό
το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.
Γνωστοποίηση 4η : Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας που αναγνωρίσθηκε αναφορικά
με έσοδα μισθωμάτων από την επένδυση σε ακίνητα.
Γνωστοποίηση 5η : Το ποσό κέρδους ή ζημίας από άμεσες λειτουργικές δαπάνες
(συμπεριλαμβάνοντας επισκευές και συντήρηση) που προκύπτουν από την επένδυση
σε ακίνητα που δημιούργησε ή που δεν δημιούργησε μισθωτικά έσοδα από ενοίκια
κατά την διάρκεια της περιόδου.
Γνωστοποίηση 6η : Την ύπαρξη και ποσά των περιορισμών στη ρευστοποίηση τη
επένδυσης σε ακίνητα ή στην απόδοση του εσόδου και του προϊόντος της διάθεσης.
Γνωστοποίηση 7η : Συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά, κατασκευή ή αξιοποίηση
της επένδυσης σε ακίνητα ή για επισκευές, συντήρηση ή αναβάθμιση.
Γνωστοποίηση 8η : Προσθήκες, γνωστοποιώντας ξεχωριστά εκείνες που προέρχονται
από αποκτήσεις και εκείνες που προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.
Γνωστοποίηση 9η : Προσθήκες που προέρχονται από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων.
Γνωστοποίηση 10η : Καθαρά κέρδη ή ζημίες από προσαρμογές της εύλογης αξίας.
Γνωστοποίηση 11η : Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας σε διαφορετικό
νόμισμα παρουσίασης και κατά την μετατροπή της εκμετάλλευσης εξωτερικού στο
νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οντότητας.
Γνωστοποίηση 12η: Μεταφορές
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια.

στα

και

από

τα

αποθέματα

και

τα

Γνωστοποίηση 13η: Τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για
πώληση ή που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως
κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 και άλλες διαθέσεις.
Γνωστοποίηση 14η : Άλλες μεταβολές.
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Πίνακας 1
Εταιρεία Real Estate ( μέλος ERPA)
Immofinanz AG
S Immo AG
Aedifica
Ascencio SCA
Befimmo SA
Intervest Offices & Warehouses NV
Citycon Oyj
CeGeReal
Mercialys
Société Foncière Lyonnaise
Adler Real Estate AG
Deutsche EuroShop AG
LEG Immobilien AG
VIB Vermoegen AG
Globalworth Real Estate Investments Limited
Green REIT Plc
COIMA RES SpA
Covivio
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA
ADO Properties SA
Atrium Group Services BV
Eurocommercial Properties NV
Klepierre SA
NSI N.V.
Vastned Retail NV
Wereldhave NV
GMP Property Socimi
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.
Castellum AB
Catena AB
Dios Fastigheter AB
Pandox AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Eastern Property Holdings
Assura plc
British land company
Custodian REIT plc
Derwent London Plc
Ediston Property Investment Company plc
Great Portland Estates Plc
NewRiver REIT plc
Picton Property Income Limited
Unite Group Plc
Workspace Group Plc

Χώρα Προέλευσης
Αυστρία
Αυστρία
Βέλγιο
Βέλγιο
Βέλγιο
Βέλγιο
Φινλανδία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γκέρνσεϋ
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ισπανία
Ισπανία
Σουηδία
Σουηδία
Σουηδία
Σουηδία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
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3.3 Προσέγγιση για τον υπολογισμό του δείκτη πληρότητας
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε
ύστερα από επισκόπηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για τα
έτη 2013 έως και 2017. Για κάθε κατηγορία γνωστοποίησης που παρουσιάστηκε στην
προηγούμενη ενότητα, ορίσθηκε ένα συγκεκριμένο λεκτικό το οποίο αποδίδεται σε
κάθε μία από αυτές και επομένως εφόσον εντοπιστεί, θεωρείται ότι η γνωστοποίηση
συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις των εταιρειών. Κάθε σχετικό με γνωστοποίηση
λεκτικό που περιλαμβάνεται ή δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις αποτελεί ένα
στοιχείο για το δείγμα.

Στη συνέχεια εξετάσθηκε το κατά πόσο η έλλειψη ενός στοιχείου από τις οικονομικές
καταστάσεις είναι εύλογη ή σκόπιμη. Για τη διευθέτηση αυτού του ζητήματος,
πραγματοποιήθηκε επισκόπηση στο σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και
εφαρμόστηκε υποκειμενική κρίση. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που η εξεταζόμενη
εταιρεία συνιστά όμιλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και οι ίδιες στον κλάδο
των ακινήτων, αναμένεται να γνωστοποιεί τις προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα
που προκύπτουν από συνενώσεις εταιρειών ή εφόσον η εκτίμηση της εύλογης αξίας
βασίζεται στην κρίση της διοίκηση αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται αναλυτικά στις
καταστάσεις η μεθοδολογία προσδιορισμού της.

Ο δείκτης πληρότητας γνωστοποιήσεων είναι το ποσοστό κατά το οποίο το σύνολο των
γνωστοποιήσεων όπως ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας περιλαμβάνονται
ή δεν περιλαμβάνονται ορθώς στις καταστάσεις των υπό εξέταση εταιρειών. Για κάθε
στοιχείο γνωστοποίησης προβλέπονται τρία πιθανά σενάρια:

Σενάριο 1ο : Το στοιχείο γνωστοποίησης έχει ορισθεί και ορθώς περιλαμβάνεται στις
οικονομικές καταστάσεις (ΟΚ)
Σενάριο 2ο: Το στοιχείο γνωστοποίησης έχει ορισθεί και ορθώς δεν περιλαμβάνεται
στις οικονομικές καταστάσεις καθώς κρίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος για να
αναφέρεται σε αυτές σύμφωνα με εύλογη κρίση. (Non applicable item - NA)
Σενάριο 3ο : Το στοιχείο γνωστοποίησης έχει ορισθεί και κακώς δεν περιλαμβάνεται
στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς κρίνεται ότι συντρέχει λόγος και επομένως θα
έπρεπε να αναφέρεται σε αυτές σύμφωνα με εύλογη κρίση (Non mentioned item –
NM).
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Ο δείκτης, στην γενικότερη μορφή του, ισούται με το άθροισμα των στοιχείων
γνωστοποίησης που χαρακτηρίστηκαν ως ΟΚ και ΝΑ δια των συνολικό αριθμό των
γνωστοποιήσεων. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν σε 5 πίνακες (έναν
για κάθε έτος από το 2013 έως το 2017). Οι γραμμές του κάθε πίνακα απεικονίζουν τις
εταιρείες του δείγματος και οι στήλες τις προσαρμοσμένα ορισμένες στα πλαίσια της
μελέτης γνωστοποιήσεις. Για λόγους εύληπτης παρουσίασης υπολογίζονται δύο ειδών
δείκτες. Ο πρώτος υπολογίζει την πληρότητα κάθε γνωστοποίησης για το σύνολο των
εταιρειών σε βάθος 5-ετίας. Ως εκ τούτου ο υπολογισμός του έγκειται στο άθροισμα
των στοιχείων γνωστοποίησης που χαρακτηρίστηκαν ως ΟΚ και ΝΑ δια τον αριθμό
των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις σε κάθε
έτος (Διαθεσιμότητα : 2017 (44), 2016 (44), 2015 (41) , 2014 (37), 2012 (33)). Ο
δεύτερος δείκτης υπολογίζει την πληρότητα για κάθε μια εταιρεία ως προς το σύνολο
των ορισμένων γνωστοποιήσεων σε βάθος πενταετίας. Επομένως για δεδομένο έτος
(2012 με 2017) ο υπολογισμός έγκειται στο άθροισμα των στοιχείων γνωστοποίησης
κάθε εταιρείας που χαρακτηρίστηκαν ως ΟΚ και ΝΑ δια τον συνολικό αριθμό των
γνωστοποιήσεων (14 για όλα τα έτη).

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι συνεπής ως προς τις ανάγκες της έρευνας ενώ
ταυτόχρονα επιτρέπει την εφαρμογή της περιγραφικής στατικής και για της δυο μορφές
του δείκτη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η παρουσίαση των δεδομένων ώστε να
παρέχουν τόσο διακλαδική όσο και διαχρονική πληροφόρηση, διευκολύνοντας έτσι την
διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό σχετικά με την συμμόρφωση των
εταιρειών στο κανονιστικό πλαίσιο λογιστικής που ορίζουν τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ.
Τέλος, παρουσιάζεται και μια ανάλυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με
την οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εν
λόγο συμμόρφωση.
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Κεφάλαιο 4ο: Παρουσίαση των δεικτών συμμόρφωσης
Αρχικά, παρουσιάζεται η επίδοση του δείκτη πληρότητας ανά γνωστοποίηση σε βάθος 5-ετίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επίδοση του δείκτη πληρότητας ανά χώρα καθώς και μια
συνολική εικόνα του δείκτη πληρότητας ανά εταιρεία σε βάθος 5-ετίας. Κατά την παρουσίαση
των ευρημάτων πραγματοποιείται η επιμέρους ανάλυση. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την
εφαρμογή περιγραφικής στατιστικής και την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό.

4.1 Δείκτης πληρότητας ανά γνωστοποίηση
4.1.α Αναφορά για την μέθοδο αποτίμησης
Πίνακας 2
Γνωστοποίηση 1
ΟΚ
ΝΑ
ΝΜ
Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

2017

2016

2015

2014

2013

44

44

41

37

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Η συγκεκριμένη γνωστοποίηση έγκειται στην αναφορά της μεθόδου αποτίμησης των
επενδύσεων σε ακίνητα είτε με την μέθοδο της εύλογης αξίας είτε με την μέθοδο του
κόστους. Το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών όπως αναφέρθηκε προηγουμένως
εφαρμόζει την μέθοδο της εύλογης αξίας. Είναι αδιαμφησβήτητα η σημαντικότερη
γνωστοποίηση που απαιτεί το ΔΛΠ 40. Όπως αναμένεται στα πλαίσια της συμμετοχής
των εταιρειών στη Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ακίνητης Περιουσίας, η τιμή
του δείκτη είναι υψηλή και για τα 5 έτη. Στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων των εταιρειών αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
4.1.β Μέθοδοι και ουσιαστικές παραδοχές προσδιορισμού της Εύλογης Αξίας
Πίνακας 3
Γνωστοποίηση 2

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

41

41

37

34

30

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

3

3

4

3

3

93,18%

93,18%

90,24%

91,89%

90,91%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Και για την συγκεκριμένη γνωστοποίηση ο δείκτης συμμόρφωσης με τα πρότυπα
κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα από το 2013 έως το 2017. Ωστόσο αξίζει να
σημειωθεί ότι συνιστά και τον μικρότερο δείκτη συγκριτικά με αυτούς των υπολοίπων
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γνωστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στις οικονομικές καταστάσεις ορισμένων
εταιρειών υπήρχε αναφορά για το ότι η εκτίμηση τη εύλογης αξίας βασιζόταν σε
εκτιμήσεις της διοίκησης, αλλά απουσίαζε η παρουσίαση των σχετικών μεθόδων και
παραδοχών προσδιορισμού της. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, η αναφορά για την
εκτίμηση της εύλογης αξίας απουσίαζε πλήρως από αυτές. Το φαινόμενο αυτό
παρουσιαζόταν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ως ζήτημα υψηλής πιθανότητας
εμφάνισης σφάλματος στην έκθεση του ορκωτού εκτιμητή που συνοδεύει τις
καταστάσεις (key audit matter).

Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι ακόμη και αν υπήρχε σχετική πληροφόρηση στην
έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την συγκεκριμένη γνωστοποίηση, δεν υποκαθιστά το
γεγονός ότι απουσιάζει από τις οικονομικές καταστάσεις και επομένως ως στοιχείο του
δείγματος χαρακτηρίζεται μη αναφερόμενο (ΝΜ). Παρόλα αυτά όμως η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα από 90,24% και βελτιώνεται σταδιακά μέχρι
το 2017 όπου φθάνει το 93,18% για την συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του
δείγματος. Στις σημειώσεις των καταστάσεων που περιλαμβάνεται η γνωστοποίηση
αυτή, αναφέρεται ξεκάθαρα η υιοθέτηση του υποδείγματος της αγοράς ή του εσόδου
καθώς και ταυτόχρονα παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία υπολογισμού της
εύλογης αξίας.

Η σημασία του συγκεκριμένου δείκτη είναι υψηλή καθώς αντικατοπτρίζει την
αξιοπιστία των εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, η οποία επηρεάζει μεμονωμένα το
έσοδο ή έξοδο που αφορά τις αναπροσαρμογές στις αξίες των ακινήτων και κατ’
επέκταση διαμορφώνει σημαντικό τμήμα της καθαρής θέση των εταιρειών του κλάδου.

4.1.γ Προσδιορισμός της Εύλογης αξίας από ανεξάρτητο εκτιμητή
Πίνακας 4
Γνωστοποίηση 3

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

43

43

40

36

32

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

1

1

1

1

1

97,73%

97,73%

97,56%

97,30%

97,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων μαζί με την παράθεση της μεθόδου
εκτίμησης της εύλογης αξίας, βρίσκεται και η πληροφόρηση σχετικά με το εάν αυτή
έχει ανατεθεί σε ειδικούς επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των
ακινήτων ή σε εκτιμήσεις της διοίκησης. Ακόμη και στην περίπτωση όπου η εκτίμηση
βασίζεται στην κρίση των διοικητικών στελεχών όπως ορίζει το πρότυπο απαιτείται να
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γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις. Η τιμή του δείκτη είναι εξαιρετικά υψηλή
από το 2013 έως το 2017 και κυμαίνεται μεταξύ 97,00 % έως 97,73%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η εκτίμηση
της εύλογης αξίας πραγματοποιείται από ειδικούς επαγγελματίες. Οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακινήτων επιθυμούν όσο το δυνατό μεγαλύτερη
ακρίβεια για τις αξίες των ακινήτων τους, επειδή οι τιμές στην αγορά των ακινήτων
μεταβάλλονται συχνά και σύμφωνα με πολλούς παράγοντες (τοποθεσία, μέγεθος,
ζήτηση). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία για την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση την οποία ως γνωστόν μια ανεξάρτητη πηγή έχει τη
δυνατότητα να εξασφαλίζει.

4.1.δ Κέρδος ή ζημία από έσοδα μισθωμάτων
Πίνακας 5
Γνωστοποίηση 4

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

44

44

41

37

32

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

0

0

0

0

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

96,97%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα μισθωτικά έσοδα απαρτίζουν το μεγαλύτερο τμήμα των
εσόδων στα πλαίσια δραστηριοποίησης των εταιρειών του κλάδου των ακινήτων. Ως
εκ τούτου απαιτείται να γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις ο διαχωρισμός
των πηγών εσόδων τα οποία μπορεί να προέρχονται είτε από μισθώματα είτε από άλλες
δραστηριότητες του εκάστοτε ομίλου. Το σύνολο των εταιρειών παρουσιάζει
αναλυτικά τον διαχωρισμό αυτό στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων
ειδικά από το 2014 και μετά όπου η τιμή του δείκτη φτάνει στο 100%. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο ότι κατά το πέρας των ετών από το 2013 και έπειτα όλο και περισσότερες
εταιρείες του κλάδου εντάχθηκαν ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών
στον κλάδο των ακινήτων και επομένως είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις
γνωστοποίησης των εσόδων από μισθώματα όπως τόσο η ίδια όσο και τα πρότυπα
ορίζουν.
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4.1.ε Κέρδος ή ζημία από άμεσες λειτουργικές δαπάνες
Πίνακας 6
Γνωστοποίηση 5

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

44

44

41

37

33

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο το κύριο έσοδο των εταιρειών του
δείγματος συνιστούν τα έσοδα από μισθώσεις ακινήτων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
αναφέρεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων ποσό που αφορά κέρδη ή
ζημίες που προέκυψαν από λειτουργικές δαπάνες που οδήγησαν ή δεν οδήγησαν στην
δημιουργία εσόδων από μισθώματα. Ο βασικός διαχωρισμός των εσόδων αφορούσε
την κύρια δραστηριότητα της μίσθωσης των ακινήτων, χρηματοοικονομικών και
άλλων δραστηριοτήτων ανάλογα με το μείγμα εταιρειών του εκάστοτε ομίλου. Ως εκ
τούτου το συγκεκριμένο αντί του ΝΑ κατατάχθηκε ως ΟΚ και διαμορφώνει την τιμή
του δείκτη στο 100% σε βάθος πενταετίας.

4.1.στ Ύπαρξη και ποσά περιορισμών στην ρευστοποίηση των επενδύσεων σε
ακίνητα
Πίνακας 7
Γνωστοποίηση 6

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

0

0

0

0

0

ΝΑ

44

44

41

37

33

ΝΜ

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια, η απελευθέρωση των αγορών, η
κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές καθώς και η περισσότερο άμεση πρόσβαση
σε διαθέσιμα κεφάλαια που αναφέρθηκαν στις πρώτες ενότητες της παρούσας μελέτης,
διευκολύνουν την πραγματοποίηση επενδύσεων. Δεδομένου ότι, οι υπό εξέταση
εταιρείες δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνουν
εξαιρετικά οφέλη στα πλαίσια των αγορών και πωλήσεων των περιουσιακών τους
στοιχείων μέσω των ειδικά διαμορφωμένων καναλιών διανομής αλλά και πρακτορείων
ενοικίασης εντός της Ευρώπης. Άλλωστε το αδιαίρετο των ακινήτων εξασφαλίζει την
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αργή αλλά σίγουρη πώληση του σε ορισμένη τιμή. Ως εκ τούτου δεν παρατηρήθηκαν
ποσά περιορισμών που να αφορούν την ρευστοποίηση των ακινήτων σε καμία
περίπτωση των υπό εξέταση εταιρειών. Για αυτό το λόγο η τιμή του δείκτη είναι 100%
και για τα πέντε έτη.

4.1.ζ Συμβατικές υποχρεώσεις για πάσης φύσης αξιοποίηση ή επεξεργασία των
ακινήτων
Πίνακας 8
Γνωστοποίηση 8

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

42

42

39

36

31

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

2

2

2

1

2

97,73%

97,73%

97,56%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Στα πλαίσια της ανανέωσης των περιουσιακών τους στοιχείων, οι εταιρείες του κλάδου
προβαίνουν συχνά σε δαπάνες που αφορούν ανακαινίσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις στα
ακίνητα. Αρκετά συχνά μάλιστα φροντίζουν να αποκτούν παρουσία σε περιοχές όπου
χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, και επομένως επενδύουν σε
οικοδόμηση νέων ακινήτων. Από αυτές τις δαπάνες προκύπτουν συμβατικές
υποχρεώσεις τις οποίες τα πρότυπα προβλέπουν ότι απαιτείται να γνωστοποιούνται
στις καταστάσεις. Τονίζεται, ότι συγκεκριμένα για τα κατασκευαστικά συμβόλαια
απαιτείται η γνωστοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της οικοδόμησης ανεξαρτήτως από
το εάν αυτή γνωστοποιήθηκε στις καταστάσεις της χρήσεις όπου ξεκίνησε. Η τιμή του
δείκτη είναι εξαιρετικά υψηλή και κυμαίνεται από 97,56 % έως και 100,00% σε βάθος
πενταετίας.
4.1.η Προσθήκες από μεταγενέστερες δαπάνες
Πίνακας 9
Γνωστοποίηση 8

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

42

42

39

36

31

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

2

2

2

1

2

97,73%

97,73%

97,56%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Σύμφωνα με τα πρότυπα μετά την περάτωση της οικοδόμησης των ακινήτων ή την
αγορά νέων, απαιτείται ο προσδιορισμός του σκοπού για τον οποίο προορίζονται από
την πλευρά της διοίκησης προκειμένου να ομαδοποιηθούν στον ισολογισμό ως
επενδύσεις σε ακίνητα. Επιπροσθέτως οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν την αξία
των νέων περιουσιακών στοιχείων που αυξάνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού
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Επενδύσεις σε Ακίνητα κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Σε περιπτώσεις
όπου υπάρχει αναφορά για την πραγματοποίηση επενδύσεων πάνω στα ακίνητα σε μια
δεδομένη χρονική περίοδο, αναμένεται να γνωστοποιείται και η αξία τους στις
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Οι περιπτώσεις στις οποίες συνέβη το
αντίθετο ήταν ελάχιστες και επομένως η ο δείκτης συμμόρφωσης με τα πρότυπα
βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές του κυμαίνονται από 97,56% έως και
100,00% με ελαφριά πτώση από το 2013 έως το 2017.

4.1.θ Προσθήκες από αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών συνενώσεων
Πίνακας 10
Γνωστοποίηση 9

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

11

10

9

8

8

ΝΑ

33

31

28

27

23

ΝΜ

0

3

4

2

1

100,00%

93,18%

90,24%

94,59%

93,94%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Οι προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα που προκύπτουν από την απόκτηση,
συγχώνευση ή απορρόφηση εταιρειών στον τομέα των ακινήτων είναι ακόμη μια
γνωστοποίηση που απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα πρότυπα κατά τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνται. Όπως και στην
προηγούμενη περίπτωση, όταν υπάρχει αναφορά για επέκταση του ομίλου με εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, αναμένεται και η σχετική αύξηση του
λογαριασμού των επενδύσεων σε ακίνητα η οποία και πρέπει να γνωστοποιείται. Οι
υπό εξέταση εταιρείες συνιστούν ομίλους επιχειρήσεων και η πραγματοποίηση
επιχειρηματικών συνενώσεων είναι εξαιρετικά συχνή στα πλαίσια της επιχειρηματικής
τους στρατηγικής. Η τιμή του δείκτη αυξάνεται από το 2013 έως το 2017 και
κυμαίνεται μεταξύ 93,18% έως και 100,00%.
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4.1.ι Αναπροσαρμογές της εύλογης αξίας
Πίνακας 11
Γνωστοποίηση 10

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

43

43

40

37

32

ΝΑ

0

0

0

0

0

ΝΜ

1

1

1

0

1

97,73%

97,73%

97,56%

100,00%

96,79%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Όπως αναφέραμε και στην Ενότητα 2 τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την
αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα της χρήσης. Τα πρότυπα απαιτούν την γνωστοποίηση των ποσών των
αναπροσαρμογών της αξίας των ακινήτων με σκοπό την συγκομιδή μισθωμάτων, διότι
επηρεάζουν σημαντικά τόσο τα αποτελέσματα της χρήσης όσο και την καθαρή θέση
των εταιρειών του κλάδου.

Η συχνότητα με την οποία πραγματοποιείται η εξέταση του κατά πόσο η αξία των
ακινήτων χρήζει αναπροσαρμογής είναι συχνή καθώς πραγματοποιείται σε ετήσια
βάση είτε από τη διοίκηση είτε από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση
απαιτείται η γνωστοποίηση του ποσού που αφορά την αναπροσαρμογή του συνόλου
των ακινήτων εντός της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11
η τιμή του δείκτη είναι εξαιρετικά υψηλή καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών
συμπεριλαμβάνει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων τα σχετικά ποσά
αναπροσαρμογής.
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4.1.ια Συναλλαγματικές διαφορές στο νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών
Καταστάσεων
Πίνακας 12
Γνωστοποίηση 11

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ
ΝΑ

23
20

23
19

22
17

19
16

21
10

ΝΜ

1

2

2

2

2

97,73%

95,45%

95,12%

94,59%

93,94%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Οι εταιρείες του δείγματος δραστηριοποιούνται σε χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μέρος των μισθωμάτων που εισπράττουν είναι αποτιμημένο σε ξένο
νόμισμα. Τα πρότυπα προβλέπουν την γνωστοποίηση όλων των ποσών που αφορούν σε
νόμισμα διαφορετικό του ευρώ στα πλαίσια της ορθής παρουσίασης της λογιστικής
πληροφόρησης. Στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών παρουσιάζονται οι χώρες στις
οποίες η κάθε μία έχει επιχειρηματική παρουσία. Όταν αναφέρεται ότι δραστηριοποιούνται σε
χώρες με διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ, αναμένεται και η σχετική παρουσίαση των ποσών
που μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε περίοδο που αυτές
πραγματοποιούνται συναλλαγματική ισοτιμία. Η τιμή του δείκτη αυξάνεται αισθητά από το
2012 έως το 2017.

4.1.ιβ Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών των παγίων
Πίνακας 13
Γνωστοποίηση 12

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

11

11

10

10

8

ΝΑ

33

33

31

27

25

ΝΜ

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Ένα ακίνητο το οποίο κατέχεται από την επιχείρηση ενδέχεται να προορίζεται για πώληση, για
ιδιοχρησιμοποίηση ή για μίσθωση . Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις κατατάσσεται
αντιστοίχως σε λογαριασμό αποθεμάτων (ΔΛΠ 2), ενσώματων παγίων (ΔΛΠ 16) ή
επενδύσεων σε ακίνητα (ΔΛΠ 40). Η αλλαγή στον σκοπό αξιοποίησης είναι εξαιρετικά συχνή
και προσαρμόζεται ανάλογα με τις αποφάσεις της διοίκησης. Από την στιγμή που η διοίκηση
αποφασίσει μια αλλαγή στον σκοπό αξιοποίησης ενός ακινήτου ή ενός ακινήτου υπό
κατασκευή τα πρότυπα προβλέπουν την γνωστοποίηση της αξίας του παγίου που μεταφέρεται
μεταξύ των δυο λογαριασμών. Αποτελεί μια γνωστοποίηση που στην περίπτωση που είναι
έγκυρη περιλαμβάνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του
δείγματος. Ως εκ τούτου η τιμή του δείκτη είναι 100,00% και για τα πέντε έτη.
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4.1ιγ Ακίνητα προοριζόμενα για πώληση (ΔΠΧΑ 5)
Πίνακας 14
Γνωστοποίηση 13

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

19

21

20

17

16

ΝΑ

25

23

21

20

17

ΝΜ

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μια επιμέρους διάκριση μεταξύ των παγίων που κατατάσσονται
ως προοριζόμενα προς πώληση και αυτών που κατατάσσονται ως αποθέματα. Και στις δυο
περιπτώσεις ο σκοπός αξιοποίησης του παγίου έγκειται στην μεταπώλησή του. Ωστόσο για το
ακίνητο που προορίζεται για πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, η οντότητα δεσμεύεται σε
σχέδιο πώλησής του με τον αγοραστή και εύλογα αναμένει ότι οι όροι της μεταβίβασης σε
αυτόν θα παρατείνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησής του. Οι
εταιρείες του δείγματος που προβαίνουν σε δεσμεύσεις πώλησης συμμορφώνονται πλήρως με
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 και γνωστοποιούν τις αξίες των ακινήτων που πληρούν τις
προϋποθέσεις ομαδοποίησής τους στον λογαριασμό επενδύσεις σε ακίνητα κατεχόμενες προς
πώληση. Η τιμή του δείκτη είναι 100,00% και για τα πέντε έτη.

4.1ιδ Άλλες μεταβολές
Πίνακας 15
Γνωστοποίηση 14

2017

2016

2015

2014

2013

ΟΚ

0

0

0

0

0

ΝΑ

44

44

41

37

33

ΝΜ

0

0

0

0

0

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

Δείκτης Πληρότητας ανά έτος

100,00%

Τα ΔΛΠ 40 δεν διευκρινίζει με σαφήνεια το είδος των μεταβολών που απαιτείται να αναφέρει
η οντότητα στα πλαίσια της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Από τη στιγμή που εντάσσεται
στις γνωστοποιήσεις που εμπίπτουν στην εύλογη αξία ως επιλογή μεθόδου αποτίμησης των
επενδύσεων σε ακίνητα, ως άλλες μεταβολές (ποιοτικές και ποσοτικές) θεωρούνται εκείνες οι
οποίες δεν εντάσσονται στις προηγούμενες γνωστοποιήσεις που ορίστηκαν στα πλαίσια της
παρούσας μελέτης. Τέτοιου είδους μεταβολές δεν παρατηρήθηκαν για το σύνολο των
εταιρειών του δείγματος και επομένως οι τιμή του δείκτη διαμορφώνεται στο 100,00% από το
2013 έως και το 2017.
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4.2 Παρουσίαση δεικτών συμμόρφωσης ανά εταιρεία
Πίνακας 16
Εταιρείες Μέλη EPRA
Immofinanz AG
S Immo AG
Aedifica
Ascencio SCA
Befimmo SA
Intervest Offices & Warehouses NV
Citycon Oyj
CeGeReal
Mercialys
Société Foncière Lyonnaise
Adler Real Estate AG
Deutsche EuroShop AG
LEG Immobilien AG
VIB Vermoegen AG
Globalworth Real Estate Investments
Ltd
Green REIT Plc
COIMA RES SpA
Covivio
Immobiliare Grande Distribuzione
SIIQ SpA
ADO Properties SA
Atrium Group Services BV
Eurocommercial Properties NV
Klepierre SA
NSI N.V.
Vastned Retail NV
Wereldhave NV
GMP Property Socimi
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.
Castellum AB
Catena AB
Dios Fastigheter AB
Pandox AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Eastern Property Holdings
Assura plc
British land company
Custodian REIT plc
Derwent London Plc
Ediston Property Investment
Company plc
Great Portland Estates Plc
NewRiver REIT plc
Picton Property Income Limited
Unite Group Plc
Workspace Group Plc

OK

NA

Δείκτης Πληρότητας

NM

56
35
40
21
35
40
55
40
49
54
53
43
35
55

14
26
22
16
35
25
15
30
21
16
17
26
21
15

0
8
8
5
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0

100,00%
88,41%
88,57%
88,10%
100,00%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,57%
100,00%
100,00%

54
32
16
18

16
24
12
10

0
0
0
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

47
27
45
30
60
49
40
32
12
30
45
38
35
30
41
54
52
40
28
41

23
15
25
30
10
18
30
33
21
26
25
32
35
12
29
16
18
30
28
29

0
0
0
10
0
3
0
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,00%
100,00%
100,00%
85,71%
100,00%
95,71%
100,00%
92,86%
78,57%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

36
42
38
36
16
45

31
28
32
34
12
25

3
0
0
0
0
0

95,71%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι δείκτες συμμόρφωσης ανά εταιρεία για το σύνολο των
γνωστοποιήσεων που ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Οι αριθμοί που
απεικονίζονται στις στήλες ΟΚ, ΝΑ και ΝΜ αντιπροσωπεύουν το άθροισμα όλων των
στοιχείων γνωστοποίησης που χαρακτηρίστηκαν αντιστοίχως για κάθε μια εταιρεία και για τα
πέντε έτη (2013 με 2017). Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι δείκτες συμμόρφωσης
κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπερβαίνουν σημαντικά το 50% και μάλιστα στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων φτάνουν και το 100%. Για την διαμόρφωση μιας περισσότερο
ολοκληρωμένης εικόνας για τον πληθυσμό κρίνεται απαραίτητο σε αυτό το σημείο να
εξετασθούν και κάποιοι δείκτες περιγραφικής στατιστικής, η παράθεση των οποίων
πραγματοποιείται στην επόμενη υποενότητα.

4.3 Περιγραφική στατιστική ανά εταιρεία
Πίνακας 17
Στατιστικά μέτρα
Μέσος
Τυπικό σφάλμα
Διάμεσος
Επικρατούσα τιμή
Διακύμανση
Ελάχιστο
Μέγιστο

Δείκτης Συμμόρφωσης
97,84%
0,007292014
100,00%
100,00%
0,002339632
78,57%
100,00%

Για την δημιουργία των στατιστικών μετρικών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17
εφαρμόστηκε επί των δεδομένων της τελευταίας στήλης του Πίνακα 16 μια στατιστική
ανάλυση σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Η μέση τιμή είναι 97,84% και η διασπορά των
δεικτών πληρότητας είναι εξαιρετικά χαμηλή από τη στιγμή που η τυπική απόκλιση και η
διακύμανση τω δεικτών ισούται με 0,0073 και 0,0023 αντιστοίχως κατά προσέγγιση. Εξαιτίας
μάλιστα, της χαμηλής διασποράς μεταξύ των δεικτών τα υπόλοιπα μέτρα τάσης, δηλαδή η
διάμεσος και η επικρατούσα τιμή είναι ίσα μεταξύ τους (100,00%). Το γεγονός αυτό μας
επιτρέπει να ισχυριστούμε με βεβαιότητα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών
συμμορφώνεται πλήρως ή κατά πολύ υψηλό ποσοστό με τις γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 40 όπως
ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.
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4.4 Παρουσίαση δεικτών ανά χώρα και έτος
Πίνακας 18
Δείκτης συμμόρφωσης
ανά χώρα και έτος
Αυστρία
Βέλγιο
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Γκέρνσεϋ
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο

2017

2016

2015

2014

2013

96,43%
96,43%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,43%
89,29%
100,00%
100,00%
100,00%

92,86%
91,07%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,43%
89,29%
100,00%
100,00%
100,00%

92,86%
91,07%
100,00%
100,00%
98,21%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,24%
89,29%
100,00%
100,00%
100,00%

92,86%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Ν/Α
95,24%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

92,86%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Ν/Α
100,00%
Ν/Α
95,24%
Ν/Α
100,00%
100,00%
97,32%

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες συμμόρφωσης ανά χώρα για κάθε ένα από
τα υπό εξέταση έτη. Για τον υπολογισμό των δεικτών, αρχικά οι εταιρείες ταξινομήθηκαν ανά
χώρα όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στη συνέχεια για κάθε έτος υπολογίστηκε η μέση
τιμή των δεικτών πληρότητας ανά εταιρεία για το σύνολο των γνωστοποιήσεων, αναφορικά με
τις εταιρείες που ταξινομήθηκαν σε κάθε χώρα και για τις οποίες υπήρχε διαθεσιμότητα
οικονομικών καταστάσεων.

Οι τιμές των δεικτών συμμόρφωσης ανά χώρα είναι ικανοποιητικές και υπερβαίνουν το
80,00% για όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Σε μια αρχική ανάλυση, φαίνεται
ότι οι χώρες που παρουσιάζουν τα χαμηλότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση ικανοποιητικά,
επίπεδα συμμόρφωσης είναι κατά αύξουσα σειρά η Ισπανία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η
Ολλανδία. Ωστόσο όπως και για την περίπτωση του δείκτη της προηγούμενης ενότητας
κρίνεται απαραίτητη η εξέταση ορισμένων δεικτών περιγραφικής στατικής στατιστικής, αυτή
τη φορά για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων του πληθυσμού σε εθνικό και συνάμα διαχρονικό
επίπεδο.
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4.5 Περιγραφική στατιστική ανά χώρα
Πίνακας 19
Δείκτης
πληρότητας
ανά χώρα
Αυστρία
Βέλγιο
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Γκέρνσεϋ
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωμένο
Βασίλειο

Μέσος

Τυπικό
σφάλμα

Διάμεσος

Επικρατούσα
τιμή

Διακύμανση

ΜΙΝ

ΜΑΧ

93,57%
92,86%
100,00%
100,00%
99,64%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,72%
91,97%
100,00%
100,00%

0,0071400
0,0097860
0,0000000
0,0000000
0,0035800
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0029149
0,0267750
0,0000000
0,0000000

92,86%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,24%
89,29%
100,00%
100,00%

92,86%
91,07%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,24%
89,29%
100,00%
100,00%

0,0002549
0,0004788
0,0000000
0,0000000
0,0000641
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000425
0,0028676
0,0000000
0,0000000

92,86%
91,07%
100,00%
100,00%
98,21%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,24%
89,29%
100,00%
100,00%

96,43%
96,43%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,43%
100,00%
100,00%
100,00%

99,46%

0,0053600

100,00%

100,00%

0,0001436

97,32%

100,00%

Για τον υπολογισμό των στατιστικών μετρικών που απεικονίζονται στον πίνακα 19,
εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση στους δείκτες συμμόρφωσης ανά χώρα του Πίνακα 18 για
τα έτη από 2013 έως και 2017. Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95,00%, μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με το ΔΛΠ 40 για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η μέση τιμή του δείκτη σε εθνικό επίπεδο κυμαίνεται από 91,97% έως και 100,00%.
Επιπροσθέτως, η συμμόρφωση αυτή φαίνεται να διατηρείται σε βάθος πενταετίας από τη
στιγμή που η διασπορά του για το σύνολο των χωρών είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ως εκ τούτου
και σε αυτή την ανάλυση τα υπόλοιπα μέτρα τάσης κυμαίνονται επίσης σε πολύ υψηλά
επίπεδα. Η χώρα με το μικρότερο ποσοστό συμμόρφωσης στην πενταετία είναι η Ισπανία, ενώ
οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι οι Φινλανδία, Γαλλία, Γκέρνσεϋ, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ελβετία.
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Κεφάλαιο 5ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων
5.1 Ποιοτικά ευρήματα
Οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών του δείγματος με τα υψηλότερα ποσοστά
συμμόρφωσης, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στις χώρες τις δυτικής και βόρειας
Ευρώπης περιλαμβάνουν περισσότερες σελίδες από αυτές των υπολοίπων χωρών. Ως γνωστών
οι εταιρείες-μέλη της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα πληρούν
τα κριτήρια ένταξης τους σε αυτήν και σχετίζονται με ποικίλα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά της έκτασης δραστηριοποίησής τους και των οικονομικών τους καταστάσεων.
Το εύρημα αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη από τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι όμιλοι
επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και επομένως
οι οικονομικές τους καταστάσεις απαιτείται να ικανοποιούν τις ανάγκες ενός ευρύτερου και
πιο διακεκριμένου συνόλου χρηστών.

Συνοψίζοντας τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γνωστοποιήσεων για τις εταιρείες
που εξετάσθηκαν έχουν ως ακολούθως:



Η γνωστοποιήσεις με το χαμηλότερο ποσοστό πληρότητας έναντι των υπολοίπων,
είναι εκείνες που αφορούν τις προσθήκες μεταξύ επιχειρηματικών συνενώσεων και
των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την μετατροπή στο νόμισμα
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.



Χαμηλό ποσοστό πληρότητας εμφανίζει και η γνωστοποίηση που αφορά την αναφορά
στις μεθόδους και τις ουσιαστικές παραδοχές, στις οποίες βασίζεται η εκτίμηση της
ΕΑ είτε αυτή πραγματοποιείται από την διοίκηση, είτε από ανεξάρτητους
επαγγελματίες στον τομέα των ακινήτων. Το ζήτημα αυτό αναφέρεται μάλιστα και ως
περιοχή υψηλού κινδύνου εμφάνισης ουσιώδους σφάλματος στην έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά
κύριο λόγο στο ότι η εκτίμηση της εύλογης αξίας επηρεάζει σε υψηλό βαθμό την
καθαρή θέση των εταιρειών του κλάδου από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των
περιουσιακών τους στοιχείων συνιστούν οι επενδύσεις σε ακίνητα. Γίνεται επομένως
αντιληπτό ότι στις περιπτώσεις που η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από την
διοίκηση και όχι από μια ανεξάρτητη πηγή, δημιουργούνται αμφιβολίες για την
αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.



Οι γνωστοποιήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά πρακτικής
εφαρμογής είναι εκείνες που αφορούν τις άλλες μεταβολές, τις μεταφορές μεταξύ
λογαριασμών παγίων και την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στην ρευστοποίηση
των επενδύσεων σε ακίνητα.
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5.2 Σύνοψη ποσοτικών ευρημάτων


Σε εταιρικό επίπεδο η μέση τιμή του δείκτη πληρότητας των εταιρειών του δείγματος
σε βάθος πενταετίας είναι 97,84 % για το σύνολο των γνωστοποιήσεων. Η διασπορά
των δεικτών γύρω από τον μέσο είναι ελάχιστη και με βεβαιότητα 95% μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των επενδύσεων σε
ακίνητα συμμορφώνονται πλήρως με το ΔΛΠ 40. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά
αφενός στις αυστηρές προϋποθέσεις αναφοράς που επιβάλλει η ένταξη των εταιρειών
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρειών των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και
αφετέρου στον εξωτερικό έλεγχο που επιβάλλεται σε όλες τις εισηγμένες στο
χρηματιστήριο εταιρείες, στα πλαίσια της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.



Σε εθνικό επίπεδο η μέση τιμή του δείκτη πληρότητας ανά χώρα κυμαίνεται σε
εξαιρετικά υψηλές τιμές για όλα τα έτη από 2013 με 2017. Οι διασπορά των δεικτών
γύρω από τον μέσο είναι ελάχιστη για κάθε χώρα και με βεβαιότητα 95% μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι και σε εθνικό επίπεδο ο δείκτης συμμόρφωσης με τα πρότυπα
είναι υψηλός. Μια πιθανή εξήγηση έγκειται στο ότι οι υπό εξέταση εταιρείες συνιστούν
στην πλειοψηφία τους ομίλους επιχειρήσεων με παρουσία σε διαφορετικές χώρες τις
Ευρώπης. Ως εκ τούτου η εκτίμηση της εύλογης αξίας και η δυνατότητα σύγκρισης
μεταξύ των εταιρειών του κλάδου καθώς και το ανεπτυγμένο πολιτικό και νομικό
σύστημα της Ευρώπης, αυξάνει την ανάγκη τήρησης ενός υψηλού ποσοστού
συμμόρφωσης σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των επενδύσεων σε ακίνητα σε εθνικό
επίπεδο.
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Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα
Από το 2005 όπου και για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν τα ΔΛΠ στην Ευρώπη αντικειμενικός
σκοπός τους ήταν η δημιουργία μιας κοινής βάσης για την προετοιμασία των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων διεθνώς καθώς και η βελτίωση της ποιότητας για την πληροφόρηση
που παρέχουν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην
έρευνα της συμμόρφωσης των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των ακινήτων της Ευρώπης για τα έτη 2013 με 2017.

Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, η συμμόρφωση των μεγαλύτερων οντοτήτων
του κλάδου με τα πρότυπα είναι υψηλή και ελάχιστα μικρότερη του 100,00%. Φαίνεται πως
δεν απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για την βελτίωση του δείκτη και οι εταιρείες εξωτερικού
ελέγχου δείχνουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμβουλεύουν και να
κατευθύνουν τις εταιρείες στα πλαίσια της ορθής παρουσίασης της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και της αποφυγής εμφάνισης ουσιωδών σφαλμάτων, η οποία ενδεχομένως
επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών τους.

Ο κλάδος των ακινήτων φαίνεται ότι αποτελεί ένας από τους τομείς επενδύσεων με την
μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, βασικό πλεονέκτημα του οποίοy αποτελεί η
είσπραξη σταθερών και αμετάβλητων ταμειακών ροών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον
υψηλό βαθμό συμμόρφωσης που χαρακτηρίζει τις εταιρείες ακινήτων στην Ευρώπη δημιουργεί
αξιοπιστία απέναντι στις οικονομικές καταστάσεις και αποτελεί πυξίδα για τις αποφάσεις των
επενδυτών στα πλαίσια της διαμόρφωσης του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Η επίδραση
της συμμόρφωσης, βέβαια επηρεάζει και το ευρύτερο φάσμα των χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων στο οποίο, περιλαμβάνονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κράτη, φορολογικές
αρχές, εργαζόμενοι, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, πάσης φύσεως προμηθευτές και πελάτες
καθώς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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