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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν

«Απάηε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ

Καηαζηάζεσλ» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, βαζηδφκελε ζε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε
πξσηνγελή εκπεηξηθή έξεπλα.
Γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηα εξεζίζκαηα ησλ νπνίσλ κε ψζεζαλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλα
θαη κειέηε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηεο Διεγθηηθήο.
Σηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ θαζεγεηή
Υαηδεγάγην Θσκά, ν νπνίνο κε ελζάξξπλε λα κειεηήζσ θαη λα δηεξεπλήζσ ην ζέκα
ηεο «Απάηεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κέζσ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο».
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θνληηλνχο
αλζξψπνπο κνπ γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Οη ινγηζηέο είλαη νη ζηπιίζηεο, είλαη απηνί πνπ θαηαζθεπάδνπλ ζηε δηάξθεηα φινπ
ηνπ ρξφλνπ, ην έλδπκα κε ην νπνίν ε επηρείξεζε εκθαλίδεηαη ζηνλ έμσ θφζκν. Αλ ηα
ελδχκαηά ηνπο είλαη ζσζηά, ζε θάπνην βαζκφ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ, φρη θπζηθά λα
εμαιείςνπλ, ηηο αδπλακίεο, λα ηνλίζνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
επνκέλσο λα απμήζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ».
Νηδαλάηνο, 2008
«Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί, είηε σο έξγν ηνπ
"Πηθάζν" είηε σο έξγν ηνπ "Μηραήι Άγγεινπ". Απηφ ζεκαίλεη φηη δχν επηρεηξήζεηο
κπνξεί λα είλαη θαζ‟ φια φκνηεο θαη, σζηφζν, ε κία λα παξνπζηάδεη θέξδε θαη ε άιιε
δεκίεο. Σν ηξνκαρηηθφ είλαη φηη, εθφζνλ ε ινγηζηηθή είλαη "ηέρλε", θαη νη δχν
πξνζεγγίζεηο είλαη νξζέο».
Charles Di Lullo, 2006
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα δηαβάδνπκε φιν θαη πην ζπρλά πεξηπηψζεηο
ινγηζηηθήο απάηεο, κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ,
θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. (ππνζέζεηο Enron, Xerox, Worldcom, Merc θ.ά.), αιιά θαη ζηελ
Δπξψπε. Σν ζέκα είλαη ηεξάζηην, γηαηί εκπιέθνληαη εθηφο απφ ηα ζηειέρε ηεο
εηαηξείαο πνπ παξαπνηεί, εηαηξείεο νξθσηψλ ινγηζηψλ, θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί
νίθνη.
Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζθφπηκν
«ρεηξηζκφ» (manipulation) ζηνηρείσλ ηνπο, φπσο ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,
πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ή ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή δεκηψλ, κε ζθνπφ
λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηνπο. Οη ρεηξηζκνί απηνί έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε
ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηηο Ζ.Π.Α.
ν αληίζηνηρνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ απάηε (fraud) πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο
ζθφπηκεο

αιινίσζεο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ.

Χο

κέζα

γηα

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν δεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή (creative accounting).
Αληίζηνηρνη φξνη πνπ εζηηάδνπλ, θπξίσο ζηε κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο,
είλαη ε «εμνκάιπλζή ηνπο» κέζσ εζθαικέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ (income
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smoothing), ε «σξαηνπνίεζή ηνπο» θαη ε «δηαρείξηζή ηνπο» (managing earnings).
χκθσλα κε ην αλακνξθσκέλν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 240 πνπ αλαθέξεηαη
ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν φξνο παξαπνίεζε
αλαθέξεηαη ζε εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο
Γηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ςεχηηθε
παξνπζίαζε (misrepresentation) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο φξνο (ινγηζηηθή)
απάηε (fraud) αλαθέξεηαη:
(α) ηνλ ρεηξηζκφ, ηε λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
(β) ηε κε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο.
(γ) ηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ
θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
(δ) ηελ θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ ρσξίο νπζία (εηθνληθέο ζπλαιιαγέο).
(ε) ηελ θαθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο.
Ο φξνο ιάζνο ή ζθάικα (error) αλαθέξεηαη ζε αθνχζηα, κε ζθφπηκα ιάζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο:
(α) Αξηζκεηηθά ή ιάζε απφ αβιεςία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηεξίνπ πνπ
αθνξνχλ θαηαρσξήζεηο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
(β) Δθ παξαδξνκήο ή παξεξκελεία ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ
ζπλαιιαγέο.
(γ) Με ζσζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο.
Σα φξηα κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζηελ πξάμε δελ είλαη μεθάζαξα,
ψζηε λα κε κπνξεί θάπνηνο λα πεη φηη «ην άζπξν είλαη άζπξν θαη ην καχξν είλαη
καχξν».
ηελ Διιάδα έρνπλ εκθαληζηεί ζηνλ ηχπν, θπξίσο πεξηπηψζεηο παξαπιάλεζεο
ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, κέζσ δεκνζίεπζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ απφ εηαηξείεο
εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. Απνθαιχςεηο πεξηπηψζεσλ παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ζα εκθαληζηνχλ κειινληηθά.
Ζ ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
άξρηζε θαη ζπλδέεηαη κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ην ξφιν ησλ ειεγθηηθψλ
εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηελ αλακελφκελε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ. Αλαθνηλψζεθε, επίζεο, πξνζρέδην λφκνπ γηα ηε «χζηαζε Δπηηξνπήο
Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ», ζε κηα πξνζπάζεηα «λα δηαζθαιηζηεί ν
ζεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, λα εληζρπζεί ε
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δηαθάλεηα θαη λα εδξαησζεί ην θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ
επηρεηξεκαηηψλ».
Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δμεηάδεη έλα δείγκα ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ
ηελ
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ζπλεηζθέξεη
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απνθάιπςε

παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη επφκελεο ελφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ
αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ηε κεζνδνινγία, ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Η σπδήηεζε
γηα ην ζέκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ άξρηζε θαη ζπλδέεηαη κε
ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ην ξφιν ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηελ
αλακελφκελε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Αλαθνηλψζεθε, επίζεο,
πξνζρέδην λφκνπ γηα ηε «χζηαζε Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ», ζε κηα πξνζπάζεηα «λα δηαζθαιηζηεί ν ζεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη λα εδξαησζεί θιίκα
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ».

Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ
ζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλ εμεηαζηεί ζην ζχλνιφ ηεο, απηή δε κέλεη κφλν ζηα
ζηελά πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. Ηζηνξηθά, ην θαηλφκελν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο
ζπλδέεηαη κε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο. Γηα κηα ζε βάζνο
εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε θχζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηα ζπζηαηηθά ηεο ινγηζηηθήο απάηεο (ε αλαηνκία ηεο), ην πεξηβάιινλ,
θαζψο θαη νη δνκέο ηεο θνηλσλίαο (Bayou et al., 2001), θάηη πνπ μεθεχγεη απφ ην
ζθνπφ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. ε επίπεδν επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ηεο
παξαπνίεζεο αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά (α) ε πίεζε πνπ αζθείηαη π.ρ. ζηα ζηειέρε
γηα πξνζδνθίεο θεξδψλ ή ζηφρνη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, (β) ε επθαηξία πνπ πξνθχπηεη
π.ρ. απφ ραιαξφ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη (γ) ε νξζνινγηθή εμήγεζε π.ρ. απφ ηα ζηειέρε
φπνπ νδεγνχληαη ζηελ παξαπνίεζε κε νξζνχο ζπιινγηζκνχο κε ζηφρν πξνζσπηθά
νθέιε.
χκθσλα

κε

ηε

δηεζλή

βηβιηνγξαθία

ε

παξαπνίεζε

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ αθνξά φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά νη κεγαιχηεξεο
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επηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο θιάδνπο αμηνπνίεζεο αθηλήησλ (real estate), ζηε
βηνκεραλία, ζηηο ηξάπεδεο, ζηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
θιάδν θαη ζηνλ θιάδν πγείαο (Wells, 1997). Πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο θάλνπλ ηελ
εκθάληζή ηνπο ηειεπηαία θαη ζηνλ θιάδν ηεο ςεθηαθήο (λέαο) νηθνλνκίαο. Σν
παξαπάλσ θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, κέζσ ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ (Vanasco, 1998).
ε κηα κειέηε πνπ αθνξά ηηο Ζ.Π.Α. εμεηάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο
παξαπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ εηαηξεηψλ γηα ηε δεθαεηία 1987-1997. (Beasley et al.,
1999). Σα θχξηα ζεκεία ηεο αλαθέξνληαη ζηα εμήο:
(α) Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηεξείηαη, θπξίσο, ζε
κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.
(β) Ζ παξαπνίεζε θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κε άκεζα
εκπιεθφκελν ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηεο.
(γ) Οη επηηξνπέο ειέγρνπ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη αδξαλείο θαη αξθεηά κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζή ηεο, αιιά
εκθαλίδνληαη σο «εμσηεξηθνί ζχκβνπινη».
(δ) εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηαπηίδεηαη κε
ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε εηαηξεία δηνηθείηαη απφ κέιε ηεο
ίδηαο νηθνγέλεηαο.
(ε) ηηο εηαηξείεο απηέο ζπλππάξρνπλ θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο
(financial distress) πνπ αξθεηέο νδήγεζαλ ζε ρξενθνπία, ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε
κεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζε αζπλήζηζηεο θηλήζεηο «παηρλίδηα» κε ηηο κεηνρέο ηεο
εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην.
ζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απνθαιχςεηο θαη νη κεγάιεο εηαηξείεο
πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη
γλψξηδαλ ηελ έθηαζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ,
θξφληηζαλ θαη πνχιεζαλ ζεκαληηθά πνζνζηά κεηνρψλ πξηλ απηφ γίλεη γλσζηφ ζην
επελδπηηθφ θνηλφ (Summers and Sweeney, 1998). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
παξαπνίεζεο παξαηεξνχληαη ππεξηηκήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ φπσο απνζεκάησλ,
απαηηήζεσλ, παγίσλ πιηθψλ θαη άπισλ, αθφκε θαη θαηαρψξεζε αλχπαξθησλ
θνλδπιίσλ. Οη αζπλήζηζηεο απηέο θηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, θπξίσο, ζην ηέινο
ηνπ έηνπο ή ησλ ηξηκήλσλ.
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ηηο Ζ.Π.Α., νη εμσηεξηθνί νξθσηνί ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
απνθαιχπηνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο ηηο πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηα αληίζηνηρα Διεγθηηθά Πξφηππα (S.A.S.) Νν 47 θαη Νν.
82, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εθηηκήζεη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (risk factors) θαη λα
εληνπίζεη ηπρφλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία (red flags) ζηα νπνία ζα εζηηάζεη
πεξηζζφηεξν θαηά ηνλ έιεγρν. Παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ηα παξαθάησ:
(α) Υαξαθηεξηζηηθά Γηνίθεζεο. Πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, πηέζεηο,
ζηπι, δηαζέζεηο θαη ζηάζεηο σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηηο δηαδηθαζίεο
έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όπαξμε ηπρφλ ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
Γηνίθεζεο θαη ειεγθηψλ.
(β) πλζήθεο θιάδνπ. Πεξηιακβάλνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε (θνξεζκέλνο θιάδνο, αλαπηπζζφκελνο, λέαο
νηθνλνκίαο), θαζψο θαη λέεο ζεζκηθέο απαηηήζεηο ζηε θνξνινγία ή ηνπο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο.
(γ) Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Πεξηιακβάλνπλ ηε
θχζε θαη ηε πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο κε
άιιεο επηρεηξήζεηο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φπσο ηακεηαθή ζηελφηεηα, ηε ρακειή
θεξδνθνξία, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ.
Ζ απνθάιπςε ησλ παξαπνηήζεσλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ζ εκπεηξία πνπ
απνθηάηαη απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αιιά απηφ απφ κφλν ηνπ
δελ αξθεί. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη εμειηγκέλεο
ηερληθέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ππνδείγκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο ειεγθηέο. Σα
ππνδείγκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ κεηαβιεηέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο, κε ηε βνήζεηα
εμειηγκέλσλ ηερληθψλ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, φπσο
πνιπκεηαβιεηψλ παιηλδξνκήζεσλ, πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, επθπψλ ζπζηεκάησλ
θαη πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα κηα εθηεηακέλε αλαθνξά ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα
αλαηξέμεη ζηηο εξγαζίεο ησλ Bell et al., 1993; Green and Choi, 1997; Fanning and
Cogger, 1998; Spathis 2000; Spathis 2002; Spathis, Doumpos and Zopounidis, 2002.
ηελ Διιάδα, νη κέρξη ζήκεξα γλσζηέο παξαπνηήζεηο, είραλ ζηφρν θπξίσο ηε
κείσζε ησλ θεξδψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγίαο κέζα απφ ηε δηφγθσζε ησλ
εμφδσλ. Με ηελ είζνδν, φκσο, πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζην Υξεκαηηζηήξην θαη ηελ
απμεκέλε ελαζρφιεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ε πξνζπάζεηά ηνπο εζηηάδεηαη πιένλ
ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ζηελ ηαρεία αλάπηπμή ηνπο, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Αλ απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αξθεηέο
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εηαηξείεο θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ κέζα
απφ επεκβάζεηο ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία “cook the books”. Σν ζέκα ηεο
επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο, ζηελ Διιάδα, απαζρφιεζε ηνλ Μπαξαιέμε (2001), ν νπνίνο
κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ εμέηαζε ηηο απφςεηο ζε δείγκα νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη
θνξνηερλψλ ινγηζηψλ. Μεηαμχ ησλ άιισλ απνηειεζκάησλ, νη πιένλ ζπρλνί
ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί απμήζεσλ/κεηψζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη ζηηο
πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, ζηηο
απνζβέζεηο, ζην ραξαθηεξηζκφ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ πάγηα ζε θφζηνο θηήζεο ηνπο,
ζηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ζε άιιεο θηλήζεηο φπσο θαηαρψξεζε
εζφδσλ / εμφδσλ φρη ζηε ζσζηή ρξήζε.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνο ν ξφινο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ
(νξθσηψλ ινγηζηψλ – ειεγθηψλ). Γηα ην ζέκα απηφ έρνπλ γξαθεί αξθεηά. Ζ άπνςε
φηη νη ειεγθηέο αλαθέξνπλ ζηελ έθζεζή ηνπο αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο
παξαπνηήζεηο (γλψκε κε επηθχιαμε), αιιά απηέο δε ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε,
ηζρχεη σο έλα βαζκφ. ηελ πιεηνςεθία, φκσο, ησλ πεξηπηψζεσλ νη εθζέζεηο ησλ
ειεγθηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξαπνηνχλ, είλαη ρσξίο επηθπιάμεηο ή φηαλ απηέο
αλαγξάθνληαη αθνξνχλ επνπζηψδεηο ινγαξηαζκνχο. Παξάιιεια, θαηλφκελα φπσο ε
ζπρλή αιιαγή ειεγθηψλ ρσξίο ιφγν, ζπλδένληαη κε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο.
Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο –
Λνγηζηέο, ην Υξεκαηηζηήξην, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νη Αλάδνρνη θαη ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

1.1 Γεληθά γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ κηα επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα εηαηξεία, ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν αιιά θαη
καθξνπξφζεζκν. Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο πφξνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επζπγξάκκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο κε ηηο εμσηεξηθέο
απαηηήζεηο, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
απφδνζήο ηεο.
Ο ζεκειηψδεο ζηφρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο, ηελ
νηθνλνκηθή πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο, ηελ γεληθή απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ηηο πάζεο
θχζεσο αιιαγέο ζε απηήλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο ζε έλα επξχ
θάζκα ρξεζηψλ, δηφηη ππνβνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα
νηθνλνκηθά ηνπο.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαηηείηαη λα είλαη θαηαλνεηέο, ζαθείο,
νπδέηεξεο, ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο, ζπγθξίζηκεο θαη πεξηεθηηθέο. Πξέπεη λα παξέρνπλ
επαξθή θαη δηάθαλε πιεξνθφξεζε ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο αλαγλψζηεο, δηφηη ε
πνηφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζπκβάιινπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε κία
νηθνλνκία.

1.2 Οη Υξήζηεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Ζ ζεκαζία θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ππήξμε ην θέληξν ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο γηα πάλσ
απφ ηξεηο δεθαεηίεο (Dunn, 2002). Σν 1999 ην πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(Accounting Standards Board) δεκνζίεπζε ηελ θαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα
δηέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή ππνβνιή εθζέζεσλ (Statement of Principles for Financial
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Reporting).ε

απηήλ

ηνλίζηεθε

ε

ρξεζηκφηεηα

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ θαη αλαγλσξίζηεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ.
Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα είλαη πξφζσπα απφ ην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη πξφζσπα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
απηήο. Κάζε ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο
νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απηέο πεξηιακβάλνπλ γηα λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. Δηδηθφηεξα:


Δζσηεξηθνί ρξήζηεο : Σα πξφζσπα απηά βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
ηεο επηρείξεζεο.
o Οη

ηδηνθηήηεο

θαη

νη

δηεπζπληέο

κηαο

επηρείξεζεο,

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα
ιακβάλνπλ

ζεκαληηθέο

επηρεηξεκαηηθέο

απνθάζεηο

πνπ

επεξεάδνπλ ηηο παληφο είδνπο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο.
o Οη managers, νθείινπλ λα δηαλέκνπλ ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο
ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ηνπο κεηφρνπο, νχησο ψζηε
απηνί λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο σο
εζσηεξηθνί ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Απηέο νη εθζέζεηο απνηεινχλ ηα θπξίαξρα επίζεκα κέζα κε ηα
νπνία νη managers γλσζηνπνηνχλ ην πψο έρνπλ δηαρεηξηζηεί
ηνπο πφξνπο κηαο επηρείξεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν (ζπλήζσο φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο), θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
o Οη ππάιιεινη κηαο επηρείξεζεο δίλνπλ βάζε ζε απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο γηα ηηο παληφο είδνπο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο κε ηε
Γηνίθεζε πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ ακνηβέο θαη κηζζνχο, θαζψο
θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξερφλησλ θαη κειινληηθψλ
επθαηξηψλ

απαζρφιεζεο.

Δπηπιένλ,

ελδηαθέξνληαη

λα

πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη
ηε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο.
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Δμσηεξηθνί ρξήζηεο :Σα πξφζσπα απηά είλαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο.
o Αξρηθά νη επελδπηέο, κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο
θαη ηεο πνξείαο ησλ επελδχζεψλ ηνπο. Δπνκέλσο σθεινχληαη
απφ ηε γλψζε ηεο απφδνζεο πνπ είραλ νη επελδχζεηο ηνπο θαη
ηνπ πσο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνξεία απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επελδπηέο ρξεηάδνληαη
ζηνηρεία πνπ λα ηνπο βνεζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ παξνχζα θαη
ηελ πηζαλή κειινληηθή νηθνλνκηθή αμία ησλ επελδχζεψλ ηνπο.
o Οη ελδερφκελνη επελδπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηεο πηζαλήο
επέλδπζεο ζε κηα επηρείξεζε.
o Γηα ηνπο δαλεηζηέο, νη νηθνλνκηθέο δειψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ
ηε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα μεπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο
πξνο απηνχο.
o Οη πξνκεζεπηέο, (απηή ε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο εκπνξηθνχο
πηζησηέο - έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ αλεθνδηαζκφ κε
θεθάιαην θίλεζεο κηαο επηρείξεζεο) ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ άπνςε ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εηαηξίαο λα
αληαπνθξηζεί

ζηηο

βξαρππξφζεζκεο

ππνρξεψζεηο

ηεο.

Απνδεηνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή
ηακεηαθή ξνή παξάιιεια κε ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή
απνδνηηθφηεηα.
o Οη

πειάηεο,

βξαρππξφζεζκε

ελδηαθέξνληαη
αιιά

θαη

γηα

ηελ

καθξνπξφζεζκε

επηρεηξεζηαθή
νηθνλνκηθή

ζηαζεξφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξέρεη
πςειήο πνηφηεηαο αγαζά θαη ππεξεζίεο, αθφκα θαη πγηείο
ππεξεζίεο κεηαπσιήζεσλ. Δπίζεο ζπρλά ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
πνιηηηθή θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.
o Ζ

θπβέξλεζε

απνθάζεηο

θαη

ιακβάλεη
ηα

δηαθφξσλ

κειινληηθά

εηδψλ

νηθνλνκηθά

νηθνλνκηθέο
ζρέδηά

ηεο

επεξεάδνληαη απφ ηελ απφδνζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
3

πιαίζηα ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. πλεπψο, νη
ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
βάζε ζηα νηθνλνκηθά κνληέια ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε
κειινληηθψλ

απνδφζεσλ.

πγθεθξηκέλα,

θπβεξλεηηθέο

νληφηεηεο φπσο νη νηθνλνκηθέο εθνξίεο ρξεηάδνληαη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηα κεγέζε ησλ
θφξσλ θαη άιισλ δαζκψλ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζνχλ απφ
ηελ

επηρείξεζε,

δειαδή

επηζπκνχλ

ηηο

δεκνζηεπκέλεο

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.
o Άιια πηζαλά ελδηαθεξφκελα κέξε, παξαθνινπζνχλ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ιφγνπο πνπ
μεθεχγνπλ απφ ην ζηελφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ. Οη επηρεηξήζεηο
δελ ππάξρνπλ απιψο ζηελ απνκφλσζε, αιιά είλαη κέξνο ηεο
θνηλσλίαο θαη επνκέλσο εκπλένπλ δεκφζην ελδηαθέξνλ. ε
ηνπηθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν, παξάγνληεο φπσο ε
απαζρφιεζε
ελδηαθέξνληα.

θαη

ην

πεξηβάιινλ

Μεξηθά

ζπκπεξηιακβάλνληαη

ζηηο

απφ

είλαη
απηά

νηθνλνκηθέο

ζπρλά
ηα

βαζηθά
δεηήκαηα

πιεξνθνξίεο

ησλ

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε γεληθφηεξε καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ.

1.3 Σα Δίδε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Σηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, απαξηίδνπλ νη παξαθάησ
θαηαζηάζεηο πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ απηήλ:
1. ν ηζνινγηζκφο: παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ζε ηξίηα πξφζσπα θαη ηελ θαζαξή πεξηνπζηαθή ζέζε ηεο ζε κία
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
2. ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο: παξνπζηάδεη ην πνζφ ηνπ
εηζνδήκαηνο πνπ απέθηεζε κηα επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ζπλήζσο γηα έλα έηνο ή θάπνηα κεξίδα ελφο έηνπο), θαζψο θαη
ηηο δηάθνξεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ εηζνδήκαηνο. Πην
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ζπγθεθξηκέλα δείρλεη ην θέξδνο ή ηε δεκία κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
πεξηφδνπ.
3. ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ: παξνπζηάδεη ηηο δηάθνξεο εηζξνέο θαη εθξνέο
κεηξεηψλ κηαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν λα ππνδείμεη ηα κεηξεηά πνπ παξήρζεζαλ θαη
είλαη δηαζέζηκα.
4. ε θαηάζηαζε θεθαιαίνπ θίλεζεο: παξέρεη έλαλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο αλά
κεηνρή. Απηφο ν ππνινγηζκφο απνθαιχπηεη πφζα ρξήκαηα ιακβάλνπλ νη κέηνρνη γηα
θάζε κεηνρή πνπ θαηέρνπλ, εάλ ε επηρείξεζε δηαλέκεη φιν ηεο ην θαζαξφ εηζφδεκα
ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
5. ε έθζεζε ειεγθηψλ ινγηζηψλ : απνηειεί έλα ζπνπδαίν ηκήκα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηαζηάζεηο θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο, ζε κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή. Σν πεξηερφκελν
ηεο φκσο πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
επνκέλσο θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ηνπο ρξήζηεο,
δεδνκέλεο ηεο πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ πνπ είλαη πίζσ απφ
απηέο θαη απηψλ πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ γεληθή νξζφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζνλ αθνξά ηε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ
έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ελψ ζα βξεη θαλείο ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο ππάξρνπλ
αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή
αλαθνξέο θαη επεμεγήζεηο γηα θάπνηα άιια. Ζ έθζεζε νξθσηψλ ινγηζηψλ , κπνξεί λα
εκθαληζηεί ζε πέληε βαζηθέο κνξθέο: ζεηηθή, ζεηηθή αιιά κε θάπνηεο εμαηξέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη, αξλεηηθή, αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη έθζεζε κεξηθήο θάιπςεο, ε
νπνία αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.

1.4 Ζ Πνηφηεηα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Έλαο αθξηβήο θαη θνηλά παξαδεθηφο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ή ηεο δηαθάλεηαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη. (Mueller, 2000;
Yetman and Yetman,2004 ;Pomeroy and Thornton; He et al. 2008). ηαλ
αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν «πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ζπλήζσο
ελλννχκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
απηέο, ιεηηνπξγνχλ ππνβνεζεηηθά ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ( Naswha
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2003).

Δπίζεο

εζηηάδνπκε

ζην

βαζκφ

ζηνλ

νπνίν

αλακέλεηαη

φηη

νη

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο πξνζαξκφδνληαη ζηα δηεζλή
πξφηππα ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ.
Αληί λα δνζεί νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ε πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία έρεη εζηηάζεη ζε παξάγνληεο φπσο ε
δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ, νη επαλαδηαηππψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε
ρεηξαγψγεζε θεξδψλ πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ θαη ε χπαξμε απάηεο, πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνπζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζαλ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη
ηελ ρακειή πνηφηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Cohen et al. 2004). Με
φξνπο φπσο Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή, ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαζψο θαη θπξίσο
ηεο απάηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά ζηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ – EARNINGS
MANAGEMENT

Δηζαγσγή
Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή (creative accounting) απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ παίξλεη
κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εμειίζζεηαη ζε
ζνβαξή

απεηιή

γηα

ηηο

εηαηξείεο.

Δλδεηθηηθή

είλαη

ε

έξεπλα

ηεο

PriceWaterHouseCoopers (2007) γηα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
νη απψιεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ απάηεο απμήζεθαλ θαηά 40% ηα ηειεπηαία δχν
ρξφληα κε ζπλέπεηα ην θφζηνο απφ ηηο άκεζεο δεκηέο λα θηάζεη ηα 2,4 εθαη. δνιάξηα.
Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή πξνθαιεί νπζηαζηηθά κηα δηαζηξεβισκέλε θαηάζηαζε ζε
επίπεδν επηρείξεζεο - νληφηεηαο κε αληίθηππν ζηε θνηλσλία, έρνληαο κάιηζηα
πξνεθηάζεηο κε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπλέπεηεο ηεο
εθαξκνγήο αζέκηησλ αιιά θαη ζεκηηψλ κεζφδσλ εληνπίδνληαη ζηα δεκνζηεπκέλα
απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα απεηθνλίζνπλ κε νξζφ ηξφπν
ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε
ζηνπο επελδπηέο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Σν ελ ιφγσ
θαηλφκελν έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη έρεη απνηειέζεη
ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ηδηαίηεξα κεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εηαηξηθά ζθάλδαια
παγθφζκηαο θιίκαθαο (Enron, Parmalat, Cendant, Xerox, Worldcom) πνπ
πξνθάιεζαλ ηξηγκνχο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη απεκπφιεζαλ νπνηαδήπνηε ζρέζε
εκπηζηνζχλεο ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο επελδπηέο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο θαη
ηνπο εξγαδφκελνπο.
Σν ζέκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ ιάβεη
θαλείο ππφςε φηη ζε απηφ εκπιέθνληαη εηαηξείεο νξθσηψλ ινγηζηψλ, νη ινγηζηέο ηεο
επηρείξεζεο, ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ζ
πεξηπινθφηεηα απηή εληείλεηαη αλ εμεηάζεη θαλείο ηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη γηα
ηελ “σξαηνπνίεζε” ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηά πφζν απηέο νη
κέζνδνη είλαη εληνπίζηκεο φπσο επίζεο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηα ζηειέρε ηεο
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αλψηεξεο δηνηθεηηθήο βαζκίδαο λα πξνζθεχγνπλ ζε παξαπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Δμεηάδνληαο απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ κειεηψλ δηακνξθψλνπκε ηελ άπνςε
φηη ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο “επεκεξεί” ζε ρψξεο κε αζζελή
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ. Ηδηαίηεξα
αλεζπρεηηθφ είλαη γηα ηελ Διιάδα φηη ζηηο κειέηεο ηνπ Leuz et. al. 2003 θαη ηνπ
Bhattacharya et. al. 2003 , νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο πξψηεο
ζέζεηο

ησλ

επηρεηξήζεσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πνπ

θαηαζηάζεσλ

πηνζεηνχλ
αλάκεζα

πξαθηηθέο
ζε

φιεο

δηαζηξέβισζεο
ηηο

ρψξεο

ησλ
πνπ

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο έξεπλεο.

2.1 Οξηζκφο θαη Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο
Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή θαη ην earnings management απνηειεί κηα λέα κνξθή
θηλδχλνπ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.
Απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα ζχγρξνλν πξφβιεκα παξφιν πνπ ηηο ξίδεο ηνπ ηηο
ζπλαληάκε πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο. Δηδηθνί θαη αθαδεκατθνί έρνπλ δηαηππψζεη
δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ην εμεηαδφκελν θαηλφκελν ηνπνζεηψληαο φκσο ην
δήηεκα ζηελ ίδηα βάζε. Χο Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή ζεσξείηαη ε « ππφ ηελ θξίζε ηεο
Γηνίθεζεο κηαο εηαηξείαο παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηέηνην
ηξφπν φκσο ψζηε λα κελ παξαβηάδνληαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξφηππα » ή « ε
δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ είηε αθνινπζνχλ είηε φρη ηνπο
ινγηζηηθνχο θαλφλεο αιιά ζίγνπξα παξνπζηάδνπλ απφθιηζε απφ ην πλεχκα θαη ηελ
νπζία απηψλ». ε απηφ ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κέζσ ηεο
Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ θαηαιήγνπκε ζηηο
παξαπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο, έλα δήηεκα ην νπνίν ζα εμεηάζνπκε ζε επφκελν
θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Δμάιινπ φπσο πξναλαθέξζεθε ζθνπφο ηνπ creative
accounting θαη ηνπ earnings management είλαη λα παξαπνηήζεη ηα πξαγκαηηθά
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηα παξνπζηάζεη κε ηνλ
ηξφπν πνπ επηζπκνχλ νη managers.
Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ απνδίδεη επαξθψο ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθή (ή
επηλνεηηθήο) ινγηζηηθήο είλαη απηή ηνπ Μπαξαιέμε ( Μπαξαιέμεο, 2003,
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παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο) πνπ ηελ πεξηγξάθεη σο ηελ « εθκεηάιιεπζε ησλ
αδπλακηψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη λφκσλ ή αθφκα θαη ηελ παξαβίαζε απηψλ,
κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ φρη φπσο απηέο ζα
έπξεπε θαλνληθά λα είλαη, αιιά φπσο ζπκθέξεη θάζε θνξά ηελ επηρείξεζε λα
εκθαλίδνληαη ».
Άιινη νξηζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ
Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή, ηελ σξαηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ είλαη :
•

Income smoothing

•

Financial statement management

•

The numbers game

•

Aggressive accounting

•

Juggling the books

•

Creative accounting

•

Financial statement manipulation

•

Accounting magic

•

Borrowing income from the future

•

Banking income for the future

•

Window dressing

•

Accounting alchemy

ην άξζξν ησλ Amat, Blake, Dowds1 ζπγθεληξψλνληαη δηαθνξεηηθέο θξίζεηο,
γλψκεο θαη αληηιήςεηο ελψ δηαηππψλνληαη θαη άιινη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηε
Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή πνπ νξίδνπλ ην earnings management ππφ δηαθνξεηηθφ
πξίζκα ν θαζέλαο :
• Ο αθαδεκατθφο Kamal Naser (1993) παξέζεζε ηνλ εμήο νξηζκφ: “Γεκηνπξγηθή
Λνγηζηηθή είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα απεηθνλίζνπλ, εθκεηαιιεπφκελε ή θαη
αγλνψληαο αθφκε ηνπο θαλφλεο ινγηζηηθήο” Ο Naser ηζρπξίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα
ειεπζεξίαο επηινγήο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ παξέρεη ην Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα
ινγηζηηθήο, νδεγεί ζηελ θαηάρξεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή.
• Απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηηθψλ αλαιπηψλ ν Terry Smith (1992) δελ δηζηάδεη λα
δειψζεη φηη ην 1980 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ήηαλ πξντφλ ηεο “επηδεμηφηεηαο” ησλ ινγηζηψλ θαη δελ πξνήιζαλ απφ
πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ηα απνηειέζκαηα
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εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ζπλέπεηα ζπλέλσζεο ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ θαη φρη
πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο.
• Ο Michael Jameson δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη “ε ινγηζηηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη
απφ ηελ ελαζρφιεζε κε πνιιά θαη πνηθίια δεηήκαηα ειεχζεξεο θξίζεο ηεο επίιπζεο
αληηθξνπφκελσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ. Απηή αθξηβψο ε επέιηθηε δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ζηνλ
ινγηζηή ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο, εμαπάηεζεο, ςεπδνχο θαηαρψξεζεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ νλνκάδεηαη Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή”.
• «Γεκνζηνγξαθηθά» ν Ian Griffiths (1985) εληνπίδεη φηη “θάζε επηρείξεζε ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία παξαπνηεί ηα θέξδε ηεο θαη νη δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο βαζίδνληαη ζε έλα δηαθξηηηθφ θαη εππξεπέο «καγείξεκα» ησλ βηβιίσλ, ην
νπνίν πξνζπαζεί λα θξχςεη θάζε ελνρή ηνπ επηρεηξεκαηία φηαλ δηαηίζεηαη ζην θνηλφ
θαη πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν”.
Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηππψζεηο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ε
Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή ζπλίζηαηαη ζηε ζθφπηκε απνθπγή πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ
ή ηε ζθφπηκε εθκεηάιιεπζε ηεο έιιεηςεο θαλνληζκψλ γηα ηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. Έηζη, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε
δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο : ηελ αζέκηηε θαη ηελ ζεκηηή αληίζηνηρα.

2.2 Ζ Υεηξαγψγεζε ησλ Κεξδψλ : Κχξηα πληζηψζα ηεο Γεκηνπξγηθήο
Λνγηζηηθήο
Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο εθθάλζεηο ηεο
δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ησλ θεξδψλ ζε θάζε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε απνηειεί ην πην αμηνπξφζεθην ζεκείν. Απνηειεί δε,
κέηξν ζχγθξηζεο κε ηηο απνδφζεηο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη είλαη ρξήζηκν
εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηεο Γηνίθεζεο. Σν επίπεδν ησλ
θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο έρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο
κεηνρήο θαη ελδερφκελε αχμεζε ή κείσζε απηνχ ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρα αχμεζε ε
κείσζε ηεο εηαηξηθήο αμίαο.
Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δίλνπλ αλακθηζβήηεηα κεγάιε βαξχηεηα ζηε
δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ θεξδψλ φπσο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζεο
ηνπο. Δίλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ην management λα δεκνζηνπνηήζεη ηα „επηζπκεηά‟
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θέξδε πνπ ζα έθηαλε κέρξη θαη ζην ζεκείν λα ζπζηάζεη ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο
ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Graham et al. (2005) πνπ
δηελεξγήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 400 managers.
ην πεδίν ησλ νξηζκψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ
δηαθξίλνπκε ηνπ Schipper (1989) πνπ αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ „επί ζθνπνχ
παξέκβαζε απφ ηελ Γηνίθεζε ζηε δηεξγαζία θαζνξηζκνχ ησλ θεξδψλ, ζπλήζσο
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη εγσθεληξηθνχο ζθνπνχο‟. Οη Healy θαη Wahlen (1999)
νξίδνπλ ην earnings management σο ηελ „ππφ ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο παξνπζίαζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξφηππα λα παξαπιαλφληαη νη
ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη φηη ε
Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή θαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ δελ ζεκαίλεη νπσζδήπνηε
ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, δειαδή δελ απνηειεί αλαγθαζηηθά
παξάλνκε ελέξγεηα (πξφθεηηαη γηα ηελ ζεκηηή Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή φπσο
πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ). Σνλ ηζρπξηζκφ απηφ, έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηα
ζθάλδαια ηεο Enron θαη ηεο WordCom φπνπ νη ινγηζηηθέο αιρεκείεο πνπ
δηελεξγήζεθαλ επηηξέπνληαλ ζχκθσλα κε ηα ακεξηθάληθα ινγηζηηθά πξφηππα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ηα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα παξαβηάδνπλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφηε
έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο απάηεο ( fraud φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηηο
Ζ.Π.Α.).
Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ

θεξδψλ πξνθχπηεη ζηηο

πεξηπηψζεηο

φπνπ

ε

θξίζε/δηαθξηηηθφηεηα (discretion) ηεο Γηνίθεζεο δεκηνπξγεί πεξηζψξηα επηινγήο θαη
επειημίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ζ δηαθξηηηθφηεηα απηή εληνπίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο
επηινγήο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε
απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεσο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ
αθεξαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο παξνπζίαζεο ηεο επηρείξεζεο γηαηί πξνζδηνξίδεηαη ε
αμία κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα ζα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ φπσο επίζεο θαη ην
θφζηνο ησλ πσιεκέλσλ.

2.3 Μνξθέο ηνπ Earnings Management
2.3.1 Δμνκάιπλζε ησλ Kεξδψλ
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Απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ηνπ earnings management είλαη ε εμνκάιπλζε ησλ
θεξδψλ (income smoothing) πνπ έρεη σο ζηφρν λα εκθαλίζεη ζηαζεξή αχμεζε ησλ
θεξδψλ ηεο εηαηξείαο θαη λα κεησζεί ε αζηάζεηα ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ income smoothing είλαη ε επίηεπμε αξθεηά κεγάισλ θεξδψλ έηζη ψζηε
ε νηθνλνκηθή απφδνζε λα είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ ζπλεπάγεηαη ηελ κε δεκνζηνπνίεζε ελφο κέξνπο ησλ
θεξδψλ ζε θαιέο ρξήζεηο δηακέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο απνζεκαηηθψλ, ηα earnings banks
φπσο ηα απνθαινχλ νη Wild, Bernstein θαη Subramanyam (2001) . χκθσλα κε ηνπο
πξναλαθεξζέληεο ζπγγξαθείο πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο φπσο ε Coca -Cola, ε
General Electric θαη ε Microsoft ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ κέζνδν δηαρείξηζεο
θεξδψλ. Με ηελ νκαινπνίεζε ησλ θεξδψλ επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο
ησλ θεξδψλ, ε νπνία απνηειεί έλδεημε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ. Ζ επελδπηηθή
θνηλφηεηα αιιά θαη γεληθφηεξα νη παξάγνληεο ηεο θεθαιαηαγνξάο, ζεσξνχλ φηη ηα
δεκνζηεπκέλα θέξδε έρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία εάλ νη ηηκέο ηνπο είλαη θνληά ζηα
αλακελφκελα. Μεγάιε απφθιηζε απφ ηα αλακελφκελα επίπεδα θαη ηηο πξνβιέςεηο
ησλ αλαιπηψλ κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ έρνληαο αληίθηππν
ζηελ εηαηξηθή αμία.
Οη πξψηεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ έγηλαλ απφ ηνλ
Hepworth (1953) θαη ηνλ Gordon (1954). Οη Belkaoui θαη Picur (1984) εληφπηζαλ
δηάθνξα θίλεηξα πνπ σζνχζαλ ηνπο managers ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθαξκνγή
κεζφδσλ income smoothing. Οη πξψηεο έξεπλεο (Cushing 1959, Ronen θαη Sadam
1975, Beidleman 1973) δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε φηη νη managers πξνθεηκέλνπ λα
κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν – φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ε αγνξά – πξνζέθεπγαλ ζε
ηερληθέο κείσζεο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ θεξδψλ. χκθσλα κε ηνλ Beattie (1994) ε
εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηελ
ππφζεζε φηη νη managers ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο
ηνπο θαη φηη νη δηαθπκάλζεηο θαη ε αδπλακία πξφβιεςεο ησλ θεξδψλ είλαη απφ ηνπο
πην ζπλεζηζκέλνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ κέηξσλ ηνπ θηλδχλνπ ηεο
αγνξάο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη managers δέρνληαη απμαλφκελε πίεζε γηα ηε
δεκνζίεπζε νκαινπνηεκέλεο ρξνλνζεηξάο θεξδψλ.

2.3.2 “Big Bath” Accounting
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Ζ

ζηξαηεγηθή

ηνπ

„κεγάινπ

ινπηξνχ‟

ζηεξίδεηαη

ζηελ

πξαγκαηνπνίεζε

πεξηζζφηεξσλ απνζβέζεσλ/δηαγξαθψλ ζε κηα εηαηξηθή ρξήζε. Ζ ρξήζε πνπ
επηιέγεηαη είλαη πεξίνδνο χθεζεο γηα ηελ εηαηξεία ή πεξίνδνο κε αζπλήζε γεγνλφηα
φπσο ε αιιαγή Γηνίθεζεο, ζπγρψλεπζε ή αλαδηάξζξσζε. Ζ κέζνδνο ηνπ „Big Bath‟
accounting εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθή αχμεζεο ησλ θεξδψλ γηα ηηο
κειινληηθέο εηαηξηθέο ρξήζεηο. Λφγσ ηεο κε επαλαιακβαλφκελεο θχζεο ελφο
„κεγάινπ

ινπηξνχ‟

νη

ρξήζηεο

ησλ

ινγηζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ

νπζηαζηηθά

πξνεμνθινχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίπησζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ε
επθαηξία λα δηαγξαθνχλ «παιηέο ακαξηίεο» θαη λα δηεπθνιπλζεί ε Γηνίθεζε γηα
κειινληηθέο απμήζεηο ησλ θεξδψλ.
Ο Moore (1973) πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ

Big Bath accounting

δηαπίζησζε φηη θάζε λέα Γηνίθεζε έρεη ηελ ηάζε λα είλαη απαηζηφδνμε κε ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη ηηο αμίεο ησλ πθηζηάκελσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνθνκίζεη νθέιε
απφ ηελ εηθνληθή κείσζε ησλ ηξερφλησλ θεξδψλ θαηεγνξψληαο ηηο πξνεγνχκελεο
δηνηθήζεηο γηα ηα ρακειά επίπεδα θεξδψλ πνπ παξνπζίαδαλ θαηά ην παξειζφλ.
Πνιιέο

επηρεηξήζεηο

πξνθεηκέλνπ

λα

παξακείλνπλ

αληαγσληζηηθέο

αλαδηνξγαλψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ή ηηο
εμαιείθνπλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα GAAP παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε Γηνίθεζε
λα θαηαγξάςεη κηα πξνβιεπφκελε ρξέσζε έλαληη ησλ εζφδσλ γηα ην θφζηνο
εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Απηή ε εθηηκψκελε δεκία αλαθέξεηαη σο κε
επαλαιακβαλφκελε (non-recuring) ρξέσζε έλαληη ησλ εζφδσλ γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη
φηη δελ αλαθέξεηαη ζηα ηαθηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα,
Οη ηερληθέο „Big Bath accounting‟ εθαξκφδνληαη κε ηε ινγηθή φηη αλ πξέπεη
θάπνηα ζηηγκή λα αλαθνηλσζνχλ δπζάξεζηα λέα γηα ηελ εηαηξεία, φπσο δεκίεο απφ
θάπνηα ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε είλαη πξνηηκφηεξν ε Γηνίθεζε λα ηα αλαθνηλψζεη
άκεζα νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα απμήζεηο ησλ θεξδψλ ζην
κέιινλ. Οη ρξεψζεηο απηέο έλαληη ησλ εζφδσλ είλαη θαιχηεξα λα εθηηκψληαη ζε
πςειφηεξα επίπεδα γηα λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο.
Οη κέζνδνη „Big Bath accounting‟ εθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζηηο εμήο
πεξηπηψζεηο :
• Αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ
• Αλαδηνξγάλσζε πξνβιεκαηηθνχ δαλεηζκνχ
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• Μείσζε θαη απαμίσζε θεθαιαίσλ
• Γηάζεζε ιεηηνπξγηψλ
Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη φηαλ ηα λέα γηα ηα
θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη άζρεκα, ηφηε νη managers πξνβαίλνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ
„Big Bath accounting‟ ελψ φηαλ ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ζε θαιά επίπεδα
ηφηε εθαξκφδεηαη ε νκαινπνίεζε ησλ θεξδψλ (income smoothing).

2.4

Κίλεηξα γηα Πιαζκαηηθή Αχμεζε ησλ Κεξδψλ

Οη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ λα πξνβνχλ ζε αχμεζε ησλ
θεξδψλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε δχν εηδψλ θίλεηξα. Σν πξψην αθνξά ηελ πξνζσπηθή
ηνπο αζθάιεηα θαη εκπινπηηζκφ ελψ ην δεχηεξν αθνξά ηελ επηδίσμε ηεο Γηνίθεζεο
ηεο εηαηξείαο λα παξνπζηάζεη θέξδε πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί ε ίδηα ε εηαηξεία.
Γεληθφηεξα, νη ιφγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ακνηβέο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ νη νπνίεο πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε εμάξηεζε
πξνο ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε, κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαζψο θαη κε ηελ
άζθεζε πίεζεο ζηελ θπβέξλεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε.
Αλαθνξηθά κε ην πξψην θίλεηξν έρνπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη νη managers
πξνβαίλνπλ ζε εηθνληθή αχμεζε ησλ θεξδψλ πξνθεηκέλνπ λα:
• Μεγηζηνπνηήζνπλ ηε απνδεκίσζε ηνπο
• Να δηαηεξήζνπλ δχλακε πνπ γηα λα ηνπο πξνζδψζεη αζθάιεηα ζηελ
εξγαζία ηνπο.
• Να δηεθδηθήζνπλ ζην κέιινλ πξναγσγή
ρεηηθά κε ην δεχηεξν θίλεηξν, ηα ζηειέρε ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο
βαζκίδαο «δηακνξθψλνπλ» αλάινγα ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία
λα θεξδίζεη θάπνηα νθέιε. ηφρνο ηνπο είλαη λα :
• Μεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη λα απμεζεί ε εηαηξηθή αμία ηεο
επηρείξεζεο.
• Διαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ρξεσθνπίαο
• Απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ρξέε
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• Διαρηζηνπνηεζνχλ νη θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο έηζη ψζηε λα κελ
θαηεγνξεζεί

ε

εηαηξεία

γηα

κνλνπσιηαθή

πξαθηηθή

ή

αληηθαηαλαισηηθή

ζπκπεξηθνξά

2.4.1 Μεγηζηνπνίεζε Απνδεκίσζεο ηειερψλ
Οη managers ησλ εηαηξεηψλ ακείβνληαη κε κηζζφ θαη ιακβάλνπλ επηπιένλ θαη θάπνην
bonus,ην χςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ελφο ζπλδπαζκνχ
βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα είλαη ε
ππέξβαζε ελφο θαηψηαηνπ νξίνπ π.ρ. ηεο κεηά θφξνπ απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε έλα bonus γηα ηνλ κάλαηδεξ επί ηνπ βαζηθνχ ηνπ
κηζζνχ. Έλα άιιν ζχλεζεο καθξνπξφζεζκν θίλεηξν είλαη ην κεηνρηθφ δηθαίσκα
πξναίξεζεο (stock-option) πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, φηαλ απηέο
μεπεξλνχλ θάπνην θαηψηαην ζεκείν.
χκθσλα κε κία κειέηε (England, 1995), έλα πνζνζηφ απφ 47% έσο 55% ησλ
εηαηξεηψλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα, ρξεζηκνπνηνχζαλ καθξνπξφζεζκα
θαη βξαρππξφζεζκα πξνγξάκκαηα κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο ζπλδεδεκέλα κε
δεκνζηεπκέλα ινγηζηηθά κεγέζε. Οη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
ζρέδηα απνδεκίσζεο ζηειερψλ είλαη νη εμήο :
• Σακεηαθέο ξνέο
• Απφδνζε επί ησλ κεηνρψλ (return on equity)
• Απφδνζε επί ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ (return on assets)
• Κέξδε αλά κεηνρή (EPS)
• Λεηηνπξγηθά ή θαζαξά θέξδε
• πλνιηθέο απνδφζεηο κεηνρψλ
Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ νη managers λα απμήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο
ηνπο εθαξκφδνπλ κεζφδνπο επηλνεηηθήο ινγηζηηθέο ζε κεγέζε πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε ην χςνο ησλ απνιαβψλ απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπλ κεγηζηνπνίεζε
ηεο απνδεκίσζεο ηνπο.
Τπέξ απηήο ηεο απφςεσο ζπλεγνξνχλ αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο. Δλδεηθηηθή
είλαη ηνπ Healy φπνπ εμεηάζηεθαλ νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο είραλ πξνβεί νη managers,
φηαλ ην εηήζην bonus ζπλδένληαλ κε ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα. ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ηα θέξδε αλακελφηαλ λα ππεξβνχλ ην αλψηαην ζεκείν ηνπ bonus, ε
Γηνίθεζε εθάξκνδε ινγηζηηθά ηερλάζκαηα (πνπ άπηνληαλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο
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ησλ managers – discretionary accounting options ), έηζη ψζηε ηα έμνδα λα
πεξηνξηζηνχλ ζην ηξέρνλ έηνο θαη λα κεηαηνπηζηεί ην ππφινηπν ζε κειινληηθέο
ρξήζεηο. ηαλ φκσο ην επίπεδν ησλ θεξδψλ βξηζθφηαλ θάησ απφ ην ζεκείν φπνπ ην
bonus

δελ

κπνξνχζε

λα

εηζπξαρηεί,

ηφηε

δηακέζνπ

ηεο

δηαθξηηηθήο

επρέξεηαο/πξναίξεζεο (managerial discretion) ηα θέξδε πεξηνξίδνληαλ αθφκε
πεξηζζφηεξν, κεηαηνπίδνληαο έλα κέξνο απηψλ ζην κέιινλ.
Έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα εμάγνπκε είλαη φηη ηα ζηειέρε
κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαπνηήζνπλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε επεηδή νη ίδηεο
επηρεηξήζεηο ηνπο παξέρνπλ ηα θίλεηξα γηα λα ην θάλνπλ. Δίλαη απηνλφεην φηη
νπνηνζδήπνηε manager ζα «καγείξεπε» ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα
απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απνδεκίσζε.

2.4.2 Απνηίκεζε Δηαηξηθήο Αμίαο -Μεγηζηνπνίεζε Σηκήο Μεηνρήο
Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε απνηίκεζε κηαο εηαηξείαο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε
αμία ηεο. ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξα κνληέια εθηίκεζεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα αμία πξνβιέπνληαο ηηο κειινληηθέο αμίεο κηαο εθ ησλ
αθφινπζσλ κεηαβιεηψλ :
•Λνγηζηηθή αμία ζχκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ
•Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο
•Καζαξά θέξδε
Ζ ινγηζηηθή αμία (book value) ππνινγίδεηαη αλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
αθαηξέζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο, νπφηε πξνθχπηνπλ ηα «θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία».
Σν Δλεξγεηηθφ θαη ην Παζεηηθφ είλαη θαηάινηπα ζπλαιιαγψλ πνπ πξνέξρνληαη,
θπξίσο απφ πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ε ινγηζηηθή αμία αληαλαθιά ην παξειζφλ,ζπρλά ζεσξείηαη
πην ζρεηηθή γηα εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ή
αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ.
Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία αλαθέξεη φηη καθξνρξφληα, ε ζπλνιηθή ηακεηαθή ξνή
θαη ηα θαζαξά θέξδε ζα είλαη ίζα. Χζηφζν , ηα δχν κεγέζε κπνξεί λα δηαθέξνπλ
ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accrual accounting),φπσο
ππαγνξεχεηαη απφ ηα GAAP. Δπνκέλσο, πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα απφ ηηο
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δπν κεηαβιεηέο είλαη παξφκνηεο, δηαθέξνληαο θπξίσο ζε πνηα απφ ηηο δχν ην
πξφζσπν πνπ θάλεη ηελ εθηίκεζε πηζηεχεη φηη είλαη πην ζρεηηθή. χκθσλα κε
πξφζθαηεο έξεπλεο (Dechow, 1994), νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζπζρεηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηα θαζαξά θέξδε παξά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Γειαδή,
ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε παίδνπλ ξφιν ζηελ απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο.
Ζ αμία κηαο επηρείξεζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ
θεξδψλ εθηεηλφκελσλ ζην άπεηξν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνζαξκνζκέλν ζηνλ
θίλδπλν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ππνηίζεηαη φηη είλαη ίζν
κε ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Χζηφζν, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην ππφδεηγκα απαηηείηαη ε εθηίκεζε ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ γηα φιεο ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, γεγνλφο πνπ είλαη αξθεηά
δχζθνιν. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο απινπνηνχλ ην κνληέιν,
θάλνληαο πξφβιεςε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα 5 ρξφληα. Σν κνληέιν κπνξεί λα
απινπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν αλ ππνζέζνπκε φηη ηα εηήζηα θαζαξά θέξδε ζα
παξακείλνπλ ζηαζεξά ζην κέιινλ.

2.4.3 Μεγηζηνπνίεζε Σηκήο Μεηνρήο
Πνιιέο εηαηξείεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εμαιείςνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ζηα θέξδε
ηνπο επηιέγνπλ δηάθνξεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο γηα πεηχρνπλ ηελ νκαινπνίεζε ηνπο
θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμεζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο. πσο αλαθέξζεθε θαη
πξνεγνπκέλσο ε κέζνδνο απηή δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ νλνκάδεηαη ζπρλά
«εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ» (income smoothing). Γηα λα έρεη επίδξαζε ε εμνκάιπλζε
ησλ θεξδψλ επί ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο δελ είλαη απαξαίηεην λα απαιεηθζεί εμ
νινθιήξνπ, αξθεί απιά λα πεξηνξηζηεί. Οπζηαζηηθά, νη managers έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ κεηψλνληαο ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ
δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη κέρξη πνην βαζκφ κπνξεί ε
ηηκή κηαο κεηνρήο λα απμεζεί ιφγσ νκαινπνίεζεο ησλ θεξδψλ. Μεγάιε ζεκαζία ζε
απηφ ην ζέκα παίδεη κηα εθηίκεζε πνπ θαιείηαη „πνηφηεηα θεξδψλ‟ θαη ελζσκαηψλεη
πνιινχο παξάγνληεο πνπ εμαθξηβψλνπλ πφζν πγηή είλαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο
εηαηξείαο. Ζ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ είλαη πςειή φηαλ θαηά ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κειινληηθά θέξδε ρσξίο λα απαηηείηαη
πεξαηηέξσ αλάιπζε. Αληηζέησο, ηα θέξδε είλαη ιηγφηεξν πνηνηηθά φηαλ γηα λα γίλνπλ
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αμηφπηζηνη ππνινγηζκνί ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή ελφο
νηθνλνκηθνχ αλαιπηή.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε παξνπζία ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ
πνπ κεηψλνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ, ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη
ζπλεπψο ηελ αμία ηεο εηαηξείαο, απμάλεηαη φζν ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο απμάλεηαη. Με άιια ιφγηα, κηα
εηαηξεία κε ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ζηα θέξδε επηηπγράλεη πςειφηεξε ηηκή ζηελ
κεηνρή ηεο.

2.4.4 Μείσζε Κφζηνπο Κεθαιαίνπ
Μηα παξάκεηξνο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην κεηνρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ είλαη
ε πηζαλφηεηα ρξεσθνπίαο, δειαδή ν αλακελφκελνο βαζκφο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Σν κεηνρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ απμάλεηαη φζν πην
πςειφο είλαη ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο γηαηί νη κέηνρνη απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε
σο απνδεκίσζε γηα ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν πνπ έρνπλ αλαιάβεη.
Γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα
ππνδείγκαηα πξφβιεςεο ρξεσθνπίαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ππφδεηγκα είλαη ησλ
McKee θαη Lensberg (2002) πνπ ρξεζηκνπνίεζε γελεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε έλα
δείγκα 291 ακεξηθάληθσλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ απφ ην 1991 έσο
ην 1997. Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί 3 κεηαβιεηέο θαη δεκηνπξγεί πηζαλφηεηα
ρξεσθνπίαο πνπ θπκαίλεηαη ζε έλα φξην απφ ην 0 σο ην 1. Οη 3 κεηαβιεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν ήηαλ :
1. Μέγεζνο εηαηξείαο, φπσο κεηξηέηαη απφ log10 (ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία/1000).
2. Κεξδνθνξία, φπσο κεηξηέηαη απφ ηα θαζαξά θέξδε/ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.
3. Ρεπζηφηεηα, φπσο κεηξηέηαη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα/βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο.

2.4.5 Μείσζε ηεο Γηαθχκαλζεο ησλ Κεξδψλ
Ο ππνινγηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεξδψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ ηππηθή
απφθιηζε ησλ ηηκψλ απφ ην πξφζθαην παξειζφλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο
απφθιηζεο κπνξεί λα γίλεηαη ζε εηήζηα, εμακεληαία ή ηξηκεληαία βάζε.
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2.4.6 Ζ Δπίδξαζε ησλ πκβνιαίσλ
Πνιιέο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ κε δηάθνξα
ζπκβφιαηα (ξήηξεο) πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά κεγέζε. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ζπκβφιαηα δηαθξίλνπκε ηα ζπκβφιαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ηα ζπκβφιαηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Liberty θαη Zimmerman,
1985), ηα ζπκβφιαηα κε ηηο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ (Defond θαη Subramanyam
1995 θαη Becker, 1995) θαζψο θαη ηα ζπκβφιαηα δαλεηζκνχ (Defond θαη Jiambalvo,
1994).
Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπκβφιαηα αληακνηβήο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ „δψξα‟, ην χςνο ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη
ζηα θέξδε. Σα bonus απνηεινχλ πξφζζεηε ακνηβή επηπιένλ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο. Σα
„bonus contracts‟ έρνπλ έλα αλψηεξν θαη έλα θαηψηαην φξην, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα
ζηειέρε δελ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ην bonus αλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε βξίζθνληαη
θάησ απφ ην πξνθαζνξηζκέλν θαηψηαην φξην (the lower bound) θαη δελ κπνξνχλ λα
θεξδίζνπλ νηηδήπνηε πξφζζεην bonus φηαλ ηα θέξδε ππεξβαίλνπλ ην αλψηεξν φξην
(the upper bound).
Απηφ πνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ είλαη φηη νη managers έρνπλ θίλεηξα λα
απμνκεηψλνπλ εηθνληθά ηα θέξδε, βάζεη ησλ κε δηαρεηξίζηκσλ θεξδψλ. ε απηφ ην
ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαζαθεληζηεί κηα δηάθξηζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ κειέηε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Τπάξρνπλ θέξδε πνπ ππφθεηληαη ζε
δηαρείξηζε λνκφηππα, κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ/ηερληθψλ θαη ζε απηά πνπ
δελ δηαζέηνπλ ην πεξηζψξην γηα ελαιιαθηηθή λφκηκε αληηκεηψπηζε.

2.4.7 πκβφιαηα Γαλεηζκνχ Δπηρείξεζεο
Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο θαηά ηελ έθδνζε ησλ
ζπκβνιαίσλ είλαη λα νξίδνπλ ινγηζηηθά κεγέζε σο ξήηξεο έηζη ψζηε λα ειέγρνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο δαλεηδφκελεο εηαηξείαο, νξίδνληαο ζαλ δέζκεπζε ηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο ή κε ηε κνξθή πεξηνξηζκψλ ζε επηηξεπφκελεο επελδχζεηο
θαη ζε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη έξεπλεο ησλ Watts θαη Zimmerman (1978) έδεημαλ φηη νη φξνη ησλ
ζπκβνιαίσλ δαλεηζκνχ σζνχλ ηνπο managers λα απμήζνπλ ηα θέξδε έηζη ψζηε λα
κεηψζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ην θφζηνο απφ ηελ παξαβίαζε ησλ φξσλ ζπκβνιαίσλ.
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2.4.8 Earnings Management θαη Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
χκθσλα κε ηνπο Kasanen et al.4 (1995) έλα αθφκε θίλεηξν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
θεξδψλ απφ ηε Γηνίθεζε απνηειεί θαη ε νκαινπνίεζε ησλ κεξηζκάησλ πνπ εθδίδεη ε
εηαηξεία. Σν γεγνλφο φηη ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ θαζνξίδεηαη, κφλν απφ ηα ηξέρνληα
θέξδε θαλεξψλεη θαη ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα δεκνζηεπκέλα θέξδε
θαη ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. Δπνκέλσο, φηαλ ηα θέξδε δελ αξθνχλ γηα λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο κεξηζκαηηθνχο ζηφρνπο ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα θίλεηξν γηα λα
δηαρεηξηζηνχλ «θαηάιιεια» θαη ε ηειηθή ηνπο εηθφλα λα είλαη ζεηηθή θαη θεξδνθφξα.
Κάπνηνη επηπιένλ παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ην πνζνζηφ
θνξνινγίαο θαη ην γεγνλφο φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζπλδέεηαη κε ηα
δεκνζηεπκέλα θέξδε. Οη επηπηψζεηο, δειαδή, απφ ηελ πςειή θνξνινγία δεκηνπξγνχλ
θίλεηξα γηα earnings management θαη εηδηθφηεξα δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ έηζη ψζηε λα
είλαη πιαζκαηηθά κεησκέλα. Αληηζέησο, ζηα πιαίζηα ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ
αθνινπζεί θάζε εηαηξεία, ζηφρνο ηνπ earnings management είλαη λα εκθαλίζεη
πιαζκαηηθά απμεκέλα θέξδε.

2.4.9 Ζ επηξξνή ησλ Σξίησλ Πξνο ηελ Δηαηξεία
Σν πιαίζην ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη εηαηξεία
δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ηξίηα πξνο
ηελ επηρείξεζε πξφζσπα πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηνπο φξνπο ζπλαιιαγψλ
κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη απηψλ.
• Δλδερφκελε κείσζε ησλ θεξδψλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο
εθηηκήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πηζαλφηεηα ε εηαηξεία λα είλαη ζπλεπήο κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο.
• Απφ ηε πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα ππάξμεη θαιχηεξε πξνζθνξά
γηαηί είλαη πην πηζαλφ λα πιεξψζεη γηα ηηο ηξέρνπζεο αγνξέο ηεο, ελψ παξάιιεια
είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πξνβεί ζε κεγάιεο κειινληηθέο αγνξέο.
• Δπηπιένλ, θάπνηνη ηθαλνί θαη απνηειεζκαηηθνί εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξν
πηζαλφ είηε λα απνρσξήζνπλ είηε λα δηεθδηθήζνπλ αχμεζε ησλ κηζζψλ ηνπο γηα λα
παξακείλνπλ ζηελ εηαηξεία.
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2.5

Κίλεηξα γηα ηελ Πιαζκαηηθή Μείσζε ησλ Κεξδψλ

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο, ε δηαρείξηζε ησλ
θεξδψλ πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκνζίεπζε πιαζκαηηθά κεησκέλσλ θεξδψλ. Σα θίλεηξα
πνπ σζνχλ ηελ Γηνίθεζε λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ.

2.5.1 Πνιηηηθέο Πηέζεηο
Βάζεη θάπνησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί (Jones 1991, Cahan 1992, Cahan 1997,
Han θαη Wang 1998) έρεη απνδεηρηεί φηη νη εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε earnings
management γηα λα δεκνζηεχζνπλ ρακειφηεξα θέξδε ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο
πνιηηηθήο έθζεζεο. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ απηψλ έδεημε φηη
φιεο νη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πνιηηηθά θφζηε. Ο Caham
(1997) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην ζεκείν απηφ θαη ζεσξεί φηη ην επίπεδν ηνπ
πνιηηηθνχ θφζηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ, νπφηε θαη ν βαζκφο ηεο
ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ αλακέλεηαη λα δηαθέξεη απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία.
Άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην earnings management
ρξεζηκνπνηείηαη σο κνριφο πίεζεο γηα ηελ κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ πνιηηηθή
πίεζε (Patten 1992, Blacconiere θαη Patten 1994, Walden θαη Schwartz 1997).
Δλδηαθέξνληα είλαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Deegan θαη Rankin (1995) θαη
Patten (2000,2002) νη νπνίεο έδεημαλ φηη νη εηαηξείεο δηακνξθψλνπλ ηα θέξδε ηνπο κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηψλνπλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ην άξζξν ησλ Hang θαη Wang (1998) γίλεηαη
αλαθνξά ζηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηνλ
Κφιπν ρξεζηκνπνίεζαλ earnings management πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε
ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηα πςειφηεξα θέξδε πνπ
νθείινληαλ ζηηο απμεκέλεο ιηαληθέο ηηκέο πεηξειαίνπ.

2.5.2 Ννκνζεηηθά Κίλεηξα
Ζ λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν θάζε ρψξαο έρεη σο ζθνπφ λα
ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ
παξαβαίλνπλ ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο. Σν θίλεηξν πνπ εληνπίδνπκε ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο
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λνκηθέο θπξψζεηο εμαηηίαο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο ή ελφο
θιάδνπ. Ζ εκθάληζε πςεινχ επηπέδνπ θεξδψλ κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε χπαξμεο
κνλνπσιίνπ ή αθφκα θαη παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, απμεκέλα θέξδε
δείρλνπλ φηη ε εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο γηα θαηαζηξνθέο πνπ
πηζαλφλ λα πξνθάιεζε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Χζηφζν, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηεο
εκθάληζεο ηνπ earnings management πνπ απνδίδεηαη ζε λνκνζεηηθνχο ιφγνπο, δελ
δίλνπλ μεθάζαξε εξκελεία γηα ην δήηεκα απηφ. Έλα εξψηεκα πνπ παξακέλεη
αλαπάληεην είλαη αλ ην λνκνζεηηθά θίλεηξα γηα δηαρείξηζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ
θεξδψλ επεξεάδνπλ κφλν έλα πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο ή
επεξεάδεη έλα επξχηεξν θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο.

2.5.3 Σν Μέγεζνο ηεο Δηαηξείαο
Ζ Γηνίθεζε ησλ κεγάισλ (πνιπεζληθψλ) εηαηξεηψλ ζπρλά πηέδνπλ γηα ςήθηζε
ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεησκέλα θέξδε νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο επηηπγράλεηαη κεησκέλε θνξνινγία. Δπηπιένλ, ρακειφηεξα
θέξδε ζπλεπάγνληαη θαη κείσζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε
θεθαιαηαγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή, ε αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ιφγσ ηεο
κείσζεο ησλ θφξσλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ
κεηνρψλ. Οη managers δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ζνβαξή ζπλέπεηα απφ ηε
δεκνζίεπζε κεησκέλσλ θεξδψλ, αθνχ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνεμνθιεί θάζε
κεηαβνιή ζηα θέξδε πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο
κεζφδνπο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη managers επηδηψθνπλ
ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, αθνχ πνιιέο θνξέο ε απνδεκίσζε ηνπο ζπλδέεηαη
κε ηελ επίηεπμε κηαο θαηψηαηεο ηηκήο-ζηφρνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εθαξκφδνπλ
ην

earnings

management

γηα

λα

πξνθαιέζνπλ

πιαζκαηηθή

αχμεζε

ησλ

δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ακνηβή ηνπο ε νπνία ζπλδέεηαη κε
ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.
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2.5.4 Γηαπξαγκαηεχζεηο κε ηα Δξγαηηθά σκαηεία
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη managers πηνζεηνχλ πξαθηηθέο κείσζεο ησλ
δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ ζε κηα πξνζσξηλή βάζε έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ηελ
δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα απέλαληη ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία θαη λα
θαηαθέξνπλ έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα «πάγσκα» ησλ κηζζψλ (DeAngelo
et al. 1994).

2.6 Σξφπνη Αιινίσζεο Λνγηζηηθψλ Μεγεζψλ
2.6.1 Σερληθέο „cookie jar reserve‟
Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accrual accounting)
είλαη φηη ε Γηνίθεζε πξέπεη λα εθηηκά θαη λα θαηαγξάθεη ππνρξεψζεηο πνπ ζα
πιεξσζνχλ κειινληηθά σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηελ δηαδηθαζία απηή φκσο, πξνθχπηεη κηα αβεβαηφηεηα γηαηί ηε
ζηηγκή ηεο εθηίκεζεο ηα κειινληηθά γεγνλφηα δελ είλαη γλσζηά κε απφιπηε
βεβαηφηεηα. Οπφηε, γίλεηαη ιφγνο γηα έλα εχξνο πηζαλψλ απαληήζεσλ απφ ηηο νπνίεο
ε Γηνίθεζε επηιέγεη κηα απάληεζε-εθηίκεζε πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο. Σν
γεγνλφο φηη ε δηακφξθσζε ηεο εθηίκεζεο απηήο επαθίεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηεο Γηνίθεζεο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ.
ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη
έλα απνζεκαηηθφ „cookie jar reserve‟. ηαλ ε Γηνίθεζε επηιέμεη κηα πςειή ηηκή απφ
ηηο πηζαλέο εθηηκήζεηο ησλ εμφδσλ, ηφηε θαηαγξάθεη πεξηζζφηεξα έμνδα ζην ηξέρνλ
νηθνλνκηθφ έηνο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα θαηαγξάθνληαη αλαινγηθά πεξηζζφηεξα
έμνδα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε ,θαη θάλεη πην πηζαλή ηελ θαηαγξαθή ιηγφηεξσλ
εμφδσλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί έλα απνζεκαηηθφ
„cookie jar reserve‟ ην νπνίν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά απφ ηελ
επηρείξεζε γηα λα πξνθαιέζεη κηα νηθνλνκηθή ψζεζε.
ηελ πεξίπησζε, βεβαίσο, πνπ ε «πςειή» εθηίκεζε επαιεζεπηεί, ηφηε ην
απνζεκαηηθφ ζα παξακείλεη άδεην θαη δελ ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα πςειφηεξα
θέξδε. Αλ απνδεηρηεί φηη ηα κειινληηθά έμνδα βξίζθνληαη ζηε κέζε ησλ πηζαλψλ
εθηηκήζεσλ, ηφηε ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηνπο ζα πεηχρεη ηελ εκθάληζε πςειφηεξσλ
θεξδψλ. Κάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη σο έλα βαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία
απνζεκαηηθψλ „cookie jar reserve‟ είλαη νη εμήο :
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• Δθηηκψκελεο απνδφζεηο πσιήζεσλ θαη επηρνξεγήζεηο.
• Δθηηκψκελεο δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
• Δθηηκψκελε απαμίσζε απνζεκάησλ.
• Δθηηκψκελν θφζηνο εγγπήζεσλ.
• Δθηηκψκελν θφζηνο ζπληάμεσλ.
• Απνπεξάησζε ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεδίσλ
• Δθηηκψκελν πνζνζηφ επηθχξσζεο καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ

2.6.2 Σερληθέο „big bet on the future‟ θαη ε Λνγηζηηθή ηεο
Δμαγνξάο (Acquisition Accounting)
Καηά ηε ζπγρψλεπζε δχν εηαηξεηψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε επηρείξεζε βάδεη
έλα κεγάιν ζηνίρεκα ζην κέιινλ – «big bet on the future». Με ηελ εθαξκνγή ησλ
„big bet‟ ηερληθψλ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα αγνξάζεη κηα εγγπεκέλε αχμεζε ζηα
ηξέρνληα ή ζηα κειινληηθά απνηειέζκαηα κε ηελ απφθηεζε κηαο άιιεο εηαηξείαο. Οη
„big bet‟ ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ :
• Γηαγξαθή ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ ζπγρσλεπκέλε εηαηξεία.
Με ηελ ηερληθή απηή, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ηηκήο αγνξάο κπνξεί λα δηαγξαθεί έλαληη
ηξερφλησλ εζφδσλ ζην έηνο ζπγρψλεπζεο πξνζηαηεχνληαο ηα κειινληηθά έζνδα απφ
απηέο ηηο ρξεψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κειινληηθά έζνδα ζα είλαη πςειφηεξα
απ‟φηη ζα ήηαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε.
• Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνθηεζείζαο εηαηξείαο κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο. Σα ηξέρνληα θέξδε ηεο λέαο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο
ελνπνηνχληαη κε απηά ηεο κεηξηθήο πξνθαιψληαο κηα ζεκαληηθή αχμεζε εάλ ε
ζπγαηξηθή αγνξάζηεθε ζε επλντθνχο φξνπο.

2.6.3 Δκπινπηηζκφο ηνπ Δπελδπηηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ
Οη επηρεηξήζεηο θηλνχληαη ζηξαηεγηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ ζπκκαρίεο,
αγνξάδνληαο κεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο έηζη ψζηε λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο.
χκθσλα κε ηα GAAP νη επελδχζεηο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 20% ησλ κεηνρψλ
ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλαη παζεηηθέο επελδχζεηο θαη ε επηρείξεζε πνπ ηα επελδχεη
δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ επηρεηξεκαηία ζηηο
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε γηα πςειφηεξα
πνζνζηά ηδηνθηεζίαο. Σα GAAP νξίδνπλ ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ππνβάιιεηαη κηα ηέηνηα έθζεζε παζεηηθψλ επελδχζεσλ. χκθσλα ,κε ηα GAAP, νη
επελδχζεηο απηέο κπνξνχλ λα εληαρηνχλ ζε δχν απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
ραξηνθπιαθίσλ κε δηαθνξεηηθή ινγηζηηθή κεηαρείξηζε. Ζ πξψηε θαηεγνξία
πεξηιακβάλεη ηα „δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεφγξαθα‟ (ρξεφγξαθα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη
ζην ρξεκαηηζηήξην). Δάλ ε αμία αγνξάο απηψλ ησλ αμηφγξαθσλ κεηαβιεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηφηε ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ πξέπεη
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη
ζηα „δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεφγξαθα‟ θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αμία
αγνξάο ηνπο αλαθέξεηαη ζε «άιια κε ιεηηνπξγηθά έζνδα ή έμνδα», ζηελ ηειεπηαία
γξακκή ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηνο θαη φρη ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. ηελ
πεξίπησζε βέβαηα πνπ ηα αμηφγξαθα πσινχληαη, ηα θέξδε ή νη απψιεηεο αλαθέξνληαη
ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα.
Σα GAAP νξίδνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ πνπ αθήλνπλ πεξηζψξην γηα αλάπηπμε ηερληθψλ δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο. Κάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο απηέο είλαη νη παξαθάησ :
1. πγρξνληζκέλεο πσιήζεηο αμηφγξαθσλ νη νπνίεο έρνπλ θεξδίζεη αμία.
χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, φηαλ απαηηνχληαη επηπξφζζεηα έζνδα ηφηε πσιείηαη
έλα αμηφγξαθν ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρεη απξαγκαηνπνίεην θέξδνο. Σν θέξδνο ζα
ζπκπεξηιεθζεί ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα.
2. πγρξνληζκέλεο πσιήζεηο αμηφγξαθσλ νη νπνίεο έρνπλ ράζεη αμία.
Ζ ηερληθή εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεην λα δεκνζηεπηνχλ
ρακειφηεξα έζνδα. Γη‟απηφ ηνλ ιφγν πσιείηαη έλα αμηφγξαθν πνπ έρεη
απξαγκαηνπνίεηε δεκία. Ζ δεκία ζα αλαθεξζεί ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.
3. Αιιαγή ζηελ πνιηηηθή δηαθξάηεζεο αμηφγξαθσλ ραξηνθπιαθίνπ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα έλα
αμηφγξαθν ραξηνθπιαθίνπ πνπ δηαζέηεη θαη λα ην επαλαραξαθηεξίζεη απφ
δηαπξαγκαηεχζηκν ρξεφγξαθν ζε δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρξεφγξαθν ή θαη
αληίζηξνθα.
4. Γηαγξαθή απαμησκέλσλ ρξενγξάθσλ.
ηαλ θάπνηα αμηφγξαθα παξνπζηάδνπλ πηψζε αμίαο γηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν,
ηφηε ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή απηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη. Σα νκφινγα πνπ αγνξάδνληαη γηα λα
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δεκηνπξγήζνπλ θέξδε ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ραξαθηεξίδνληαη σο
«δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεφγξαθα» θαη ε κεηαρείξηζε ηνπο είλαη ίδηα κε απηή ησλ
επελδχζεσλ

ζε

κεηνρέο

(stock

investments).

Δπελδχζεηο

νκνιφγσλ

πνπ

δηαθξαηνχληαη κε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ηαμηλνκνχληαη ζε δηαθνξεηηθή
θαηεγνξία, ηελ επνλνκαδφκελε «δηαθξάηεζε γηα σξίκαλζε» (held to maturity).

2.6.4 Απαιιαγή απφ Πξνβιεκαηηθέο Δηαηξείεο
ηαλ κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία δελ απνδίδεη ηα επηζπκεηά απφ ηελ Γηνίθεζε
απνηειέζκαηα θαη πξνθαιεί κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο, ηφηε απηή
κπνξεί λα απνβιεζεί έηζη λα κε ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ κεηξηθή ζε αξλεηηθά
απνηειέζκαηα. Ζ αξλεηηθή επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη κηα πξνβιεκαηηθή ζπγαηξηθή
ζηα θέξδε ηεο κεηξηθήο ηεο κπνξεί λα δηαθνπεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
• Πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ζπλεπάγεηαη κηα δεκία
ή έλα θέξδνο ην νπνίν θαηαγξάθεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Αλ ε δεκία είλαη κεγάινπ κεγέζνπο θαη ε Γηνίθεζε δελ επηζπκεί λα αλαθεξζεί ,ηφηε
πξέπεη λα εμεηαζηεί ην θαηλφκελν ελφο „spin off‟, δειαδή ε κεηαθνξά ηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο απφ έλαλ γεληθφηεξν ζε έλαλ εηδηθφηεξν θιάδν.
• Γεκηνπξγία ελφο θνξέα εηδηθνχ ζθνπνχ (Special Purpose Entity–SPE). Σα
GAAP παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ζε κηα εμεηδηθεπκέλε SPE. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη
θαη πεξηνπζηαθά, ζεσξείηαη φηη έπξεπε λα είραλ πσιεζεί θαη κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ, κε ηνλ εθρσξεηή λα θαηαγξάθεη θέξδνο ή απψιεηα απφ ηελ πψιεζε
απηή. Οη θνξείο εηδηθνχ ζθνπνχ δελ ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ εθρσξεηή θαη πνιιέο θνξέο θαινχληαη θαη θνξείο κεηαβιεηνχ ελδηαθέξνληνο
(variable interest entities – VIE‟S).
•Απφζπαζε (spin off) ζπγαηξηθήο. Καηά ηελ απφζπαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο
ζπγαηξηθήο, νη κεηνρέο ηεο είηε δηαλέκνληαη είηε αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ
πθηζηάκελσλ κεηφρσλ. ην spin off δελ αλαθέξεηαη θαλέλα θέξδνο ή δεκία θαη φια
ηα

αξλεηηθά

απνηειέζκαηα

απνκαθξχλνληαη

απφ

ηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο γηαηί ηα GAAP ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε φηη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα
αληαλαθινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελαπνκέλνπζαο εηαηξείαο.
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2.6.5 Αιιαγή ησλ GAAP
Οη εηαηξείεο θξνληίδνπλ λα κελ αιιάδνπλ ζπρλά ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα κελ κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ
θεξδψλ ηνπο γεγνλφο πνπ ζα ππνβάζκηδε θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο. Οη ινγηζηηθέο
αξρέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρσξίο αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο
κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο :
1. Δζεινληηθή εθαξκνγή λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Σν πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Accounting Standards Board – ASB) πηνζεηεί
λέα ινγηζηηθά πξφηππα θαη δίλεη ρξνληθφ πεξηζψξην πηνζέηεζεο 2 ή 3 εηψλ. Ζ
εζεινληηθή πηνζέηεζε πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ινγηζηηθά έζνδα.
2. Τηνζέηεζε βειηησκέλσλ θαλφλσλ αλαγλψξηζεο εζφδσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, νη εηαηξείεο έρνπλ ελαιιαθηηθέο
επηινγέο.

Οξηζκέλεο

απφ

απηέο

απεηθνλίδνπλ

πιεξέζηεξα

ηελ

εηθνληθή

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ έγθαηξε πηνζεζία ελφο «επζηνρφηεξνπ» θαλφλα αλαγλψξηζεο
εζφδσλ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα earnings management.
3. Τηνζέηεζε βειηησκέλσλ θαλφλσλ αλαγλψξηζεο εμφδσλ.
Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ε θαηαγξαθή ησλ εμφδσλ βαζίδεηαη ζε ηακεηαθή βάζε (cash
accounting), κηα έγθαηξε αιιαγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ
δεκηνπξγεί έδαθνο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Μηα ηέηνηα αιιαγή κάιηζηα κπνξεί
λα ζπκπέζεη κε κηα ηξνπνπνίεζε ζηηο εηαηξηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα εηαηξεία απνδεκηψλεη ηα ζηειέρε
ηεο κε κεηξεηά θαηαγξάθνληαο ηα έμνδα απηά φηαλ πιεξψλνληαη, κηα αιιαγή ζε
αλαβαιιφκελα ζρέδηα απνδεκίσζεο ζα παξείρε ηελ επθαηξία λα θαηαγξάθνπλ ηα
έμνδα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε κεηψλνληαο έηζη ηα έζνδα θαηά ην έηνο πηνζέηεζεο
απηήο ηεο πξαθηηθήο.

2.6.6 Απφζβεζε, Τπνηίκεζε θαη Δμάληιεζε
Σν θφζηνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ή αλαισζέλησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ επηκεξίδεηαη θαλνληθά ζαλ έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζεί
ε εηαηξεία απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Ζ θαηαγξαθή ηνπ εμφδνπ γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο,
εκπνξηθά ζήκαηα, θαιή θήκε θαη ηα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, εθαξκφδεηαη ν
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ινγηζκφο απφζβεζεο. Ο ινγηζκφο απφζβεζεο εθαξκφδεηαη γηα ελζψκαηα πάγηα φπσο
είλαη ηα θηήξηα, νη κεραλέο θαη νη εμνπιηζκνί. Γηα θπζηθέο πεγέο ζηηο νπνίεο έρεη
γίλεη κεξηθή εθκεηάιιεπζε φπσο ην θάξβνπλν, ε μπιεία θαη ην θπζηθφ αέξην
πηνζεηείηαη ν ινγηζκφο εμφδσλ εμάληιεζεο.
Δπεηδή ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο καθξνρξφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, δηαθξίλνληαη επθαηξίεο γηα earnings
management. Σηο επθαηξίεο απηέο ηηο εληνπίδνπκε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο :
•Δπηινγή κεζφδνπ δηαγξαθήο.
Γηα ηελ δηαγξαθή ησλ πξφζθαηα απνθηεζέλησλ καθξνρξφλησλ ιεηηνπξγηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε Γηνίθεζε πξέπεη λα επηιέμεη κηα απφ ηηο δπλαηέο κεζφδνπο.
Οξηζκέλεο απφ απηέο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ινγηζηηθνπνίεζε κεγαιχηεξσλ
εμφδσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απφ φηη ζε άιιεο.
• Δπηινγή πεξηφδνπ δηαγξαθήο.
Ο ππνινγηζκφο – εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο καθξνρξφληνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ
Γηνίθεζε, κπνξεί λα είλαη πιαζκαηηθά κηθξφηεξε απφ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
• Τπνινγηζκφο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο.
Τπάξρνπλ θάπνηα καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηά ηε δηέιεπζε ηεο
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, δηαηεξνχλ έλα κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο αμίαο.
Απηή ε αμία πνπ ππνιείπεηαη πξέπεη λα εθηηκεζεί γηα λα πξνγξακκαηηζηεί ην ζσζηφ
πφζν ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ.
• Αιιαγή ηεο ηδηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ηαλ έλα καθξνρξφλην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηξνπνπνηείηαη θαη απφ ιεηηνπξγηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη κε ιεηηνπξγηθφ, ηφηε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα
απνζβέλεηαη. Φπζηθά γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη ε εηαηξεία λα ζηακαηήζεη λα
ρξεζηκνπνηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο.

2.6.7 Πψιεζε/επαλεθκίζζσζε

(leaseback)

θαη

Σερληθέο

Αληαιιαγήο ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
Ζ έγθαηξε δηάζεζε καθξνπξφζεζκσλ παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία
ζηνλ ηζνινγηζκφ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή κε δηαπηζησκέλσλ κέρξη ηφηε θεξδψλ ή θαη δεκηψλ.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην ππάξρνπλ δχν ηερληθέο :
1. Οινθιεξσηηθή πψιεζε (outright sale).
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Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πνπιήζεη έλα καθξνρξφλην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη απξαγκαηνπνίεην θέξδνο ή δεκίεο. Ζ πψιεζε
απηή έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα λα
γίλεη θαηαλνεηή ε ηερληθή ηεο νινθιεξσηηθήο πψιεζεο αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα,
έζησ φηη κηα εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα θηήξην πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ κε αμία 100 εθαη. επξψ. ελψ ε πξαγκαηηθή ηνπ αμία είλαη 130 εθαη. επξψ.
Με ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ απηνχ ζηνηρείνπ ην έθηαθην θέξδνο πνπ ζα
πξνθχςεη ( 30 εθαη. επξψ) ζα πξνθιεζεί αχμεζε ζηα έζνδα ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο
ρξήζεο.
2. Πψιεζε /επαλεθκίζζσζε (leaseback).
Οη εηαηξείεο ζπλεζίδνπλ λα πσινχλ έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ακέζσο κεηά
λα πξνβαίλνπλ ζε ελνηθίαζε απηνχ. Σα GAAP πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο αλ κηα
κίζζσζε είλαη ρξεκαηνδνηηθή (ηαπηφζεκε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο) ή αλ
είλαη ιεηηνπξγηθή (ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ). ηελ
πεξίπησζε πνπ ε πψιεζε επηθέξεη δεκίεο, ηφηε απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ
πσιεηή. Σα θέξδε απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή ζε
αλαινγία κε ηηο πιεξσκέο ηνπ ελνηθίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ leaseback πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηε Γηνίθεζε γηα
earnings management θπξίσο κε ηε θαηαγξαθή θεξδψλ ή δεκηψλ. Δπίζεο, κε ηελ
κεηαηξνπή ελφο κε ππνθεηκέλνπ ζε απφζβεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φπσο ε γε, ζε
έλα έμνδν (κίζζσκα) πνπ κεηψλεη ηα θέξδε, δίλεηαη ην πεξηζψξην γηα δηαρείξηζε ησλ
θεξδψλ.

2.6.8 Καηάηαμε Λεηηνπξγηθψλ Έλαληη κε Λεηηνπξγηθψλ Κεξδψλ
Σα θέξδε, φπσο είλαη γλσζηφ, θαηαηάζζνληαη ζε ιεηηνπξγηθά θαη ζε κε ιεηηνπξγηθά.
Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε (core) είλαη απηά πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ ζην κέιινλ.
Δπεηδή ηα κε επαλεκθαληδφκελα ή έθηαθηα γεγνλφηα δελ επεξεάδνπλ ηα θέξδε πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ, θαηαγξάθνληαη σο κε ιεηηνπξγηθά. Ζ πξφβιεςε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ γίλεηαη επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε ησλ GAAP, ρσξίδνληαο
ηελ αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ πνζψλ ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο. Οη θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ πηζαλέο
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θαηεγνξίεο γηα αλαθνξά αζπλήζηζησλ πνζψλ πνπ δε ζεσξνχληαη κέξνο ησλ
θαλνληθψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη παξαθάησ :
• Δηδηθέο ή αζπλήζηζηεο ρξεψζεηο.
• Με ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
• Τπεξβνιηθά θέξδε ή δεκίεο.
• Αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο.
Δπεηδή ε θαηεγνξηνπνίεζε νξηζκέλσλ θνλδπιίσλ πεξηέρεη θαη «γθξίδεο»
πεξηνρέο, νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα εθαξκφζνπλ
επηλνεηηθή ινγηζηηθή ζε θνλδχιηα πνπ εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Έλα
παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε είλαη ε εγθαηάιεηςε ελφο κεγάινπ
θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ πνπ ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα θαηεγνξηνπνηεζεί είηε σο
εηδηθή ή αζπλήζηζηε ρξέσζε είηε ζαλ κε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ επηινγή ηεο
θαηεγνξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ management ηεο εηαηξείαο.

2.6.9 Πξφσξε Απνπιεξσκή Υξεψλ
Σα καθξνπξφζεζκα εηαηξηθά ρξέε, φπσο ηα νκφινγα, ηππηθά θαηαγξάθνληαη ζηελ
ρξενιπηηθή ινγηζηηθήο ηνπο αμία (amortized value book). ηαλ ε απνπιεξσκή ησλ
ρξεψλ απηψλ λσξίηεξα, ε πιεξσκή ησλ κεηξεηψλ πνπ απαηηείηαη είλαη ζεκαληηθά
δηαθνξεηηθή απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Απηφ έρεη σε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχληαη ινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. χκθσλα κε ηα GAAP, νπνηαδήπνηε δεκία
ή θέξδνο πξέπεη λα αλαθεξζεί σο έθηαθην απνηέιεζκα ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο
θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, αλεμάξηεηα αλ πιεξνί ή φρη ηηο ηππηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα κηα ηέηνηα θαηεγνξηνπνίεζε. Απηφ πνπ εχθνια κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη έλα αθφκε ηξφπν ζηε δηάζεζε
ηεο γηα λα επεξεάζεη ηα θέξδε έηζη φπσο επηζπκεί ε ίδηα, αθνχ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ
νηθνλνκηθή πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο.

2.6.10 Ζ Xξήζε ησλ Παξαγψγσλ (derivatives)
Σα παξάγσγα είλαη ζπκβφιαηα ε αμία ησλ νπνίσλ είηε παξάγεηαη απφ άιιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (απφζεκα, αμηφγξαθν, αγαζφ) είηε ζπλδέεηαη κε θάπνηνλ δείθηε
πνπ πξνζδηνξίδεη ε αγνξά. Μηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παξαγψγσλ είλαη φηη
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ θάπνην ηχπν
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ φπσο :
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• Αιιαγέο ζηα επηηφθηα
• Αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ
• Καηξηθέο ζπλζήθεο
• Αιιαγέο ζηηο ηηκέο πεηξειαίνπ
• Αιιαγέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Σα πην ζπλήζε παξάγσγα είλαη :
• πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures)
• Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options)
• Αληαιιαγέο (swaps)
χκθσλα κε ην πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (1998) ηα παξάγσγα ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη
λα ππνινγίδνληαη ζηελ αθξηβνδίθαηε αμία ηνπο (fair value). Σα θέξδε θαη νη δεκίεο
απφ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ παξαγψγσλ αλαγλσξίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα
γη‟απηφ θαη απνηεινχλ επθαηξία γηα ηελ Γηνίθεζε λα εθαξκφζεη earnings
management.

2.6.11 Σερληθέο „shrink the ship‟
ηαλ νη εηαηξείεο επαλαγνξάδνπλ ίδηεο κεηνρέο δελ νθείινπλ ηα αλαθέξνπλ δεκία ή
θέξδνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο αθνχ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα ζηε
ζπλαιιαγή δελ αλαγλσξίδεηαη. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία θαη νη
ηδηνθηήηεο θεθαιαίνπ ζεσξνχληαη ην ίδην ζχκθσλα κε ηα GAAP. Σν θέξδνο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπλαιιαγψλ κεηνρψλ εθηφο ηεο εηαηξείαο θαη φρη κε απηέο
πνπ εκπιέθνληαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο.
Ζ επαλαγνξά ησλ κεηνρψλ δελ αζθεί επίδξαζε απεπζείαο ζηα θέξδε αιιά
επεξεάδεη ηα θέξδε αλά κεηνρή (earnings per share–EPS) πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά
έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ππνθαηάζηαην ησλ θεξδψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΑΣΗ ΣΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ: Η ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΗ ΤΝΔΠΔΙΑ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ EARNINGS MANAGEMENT

3.1 Δηζαγσγή
Ζ εθαξκνγή ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ έρεη
αληίθηππν ηφζν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ
ηεο. Αλακθηζβήηεηα, φηαλ κηα εηαηξεία θαηαρξάηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηελ
ινγηζηηθή επειημία πνπ ηεο παξέρνπλ νη θαλφλεο θαη ηα πξφηππα, «πιεγψλεη» ηε
ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα αιιά γεληθφηεξα θαη κε ην
ζχλνιν ηεο θεθαιαηαγνξάο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο παξαπνίεζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

πξέπεη

λα

δηεπθξηλίζνπκε

φηη

θάζε

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιάζε ή παξαιείςεηο θαηά ηε ζχληαμε
ηεο θαη ηε δηαηχπσζε ηεο κε απνηέιεζκα λα δηαζηξεβιψλεηαη ε πξαγκαηηθή ηεο
εηθφλα, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη πεξί παξαπνίεζεο ή απάηεο
(fraud). Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε μαλά ηελ δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο απάηεο
απφ ην ινγηζηηθφ ζθάικα.πσο έρεη νξηζηεί θαη απφ ηα ζρεηηθά Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα ( No 47 θαη No 240) ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο δχν φξνπο είλαη ε
πξφζεζε.

3.2 Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε ηεο Απάηεο
ηνπο νξηζκνχο πνπ ζα παξαζέζνπκε παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
Παξαπνίεζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη
νξηζκνί έρνπλ ην ίδην ππφβαζξν κε απηφ ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο
ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ άκεζε αιιειεμάξηεζε
απηψλ ησλ φξσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία ε Απάηε
έρεη νξηζηεί σο ε εθ πξνζέζεσο δφιηα θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο
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επηρείξεζεο θαη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ε
παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ πξνο φθεινο ηνπ δηαπξάηηνληαο ηελ
απάηε. Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ πξνθχπηνπλ δχν θαηεγνξίεο επηρεηξεζηαθήο απάηεο.
Πξψηνλ ε θαηάρξεζε, θινπή ή ηδηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη
δεχηεξνλ ε παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, θαηαζηάζεσλ ή
αλαθνξψλ ηεο.
Ο φξνο ¨απάηε¨ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 240 αλαθέξεηαη
ζε εζθεκκέλε πξάμε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ηεο Γηνίθεζεο, ππαιιήισλ ή
ηξίησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ζηε παξεξκήλεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ
¨απάηε¨ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζχκθσλα κε ην ίδην ειεγθηηθφ πξφηππν:


Λαζξνρεηξία, λφζεπζε ή παξαπνίεζε ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ.



Καηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.



Απνζηψπεζε ή παξάιεηςε απνηειεζκάησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηεξνχκελα
ζηνηρεία ή έγγξαθα.



Καηαγξαθή ζπλαιιαγψλ άλεπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.



Καηαρξεζηηθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ.
ην ίδην ειεγθηηθφ πξφηππν, ν φξνο ζθάικα αλαθέξεηαη ζε αθνχζηα ιάζε ησλ

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη: καζεκαηηθά ή γξαθεηνθξαηηθά ιάζε ζε
βαζηθέο εγγξαθέο θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία, αβιεςίεο ή παξεξκελείεο γεγνλφησλ θαη
γεγνλφησλ θαη θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ.
Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη ή βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ απάηεο θαη ζθάικαηνο
είλαη ε χπαξμε ή κε πξφζεζεο γηα ηελ αλεηιηθξηλή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ην πην πάλσ δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν ελψ ελλνηνινγηθά
θαιχπηεη ηελ απάηε κφλν ησλ παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάλεη θαη
αλαθνξά ζηε θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απαηειέο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαηεγνξία απηή ηεο
απάηεο πεξηιακβάλεη παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαπάηεζε,
απφθξπςε θαη παξαβίαζε ηεο εκπηζηνζχλεο. Ζ Έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηψλ
Απάηεο (ACFE) ησλ Ζ.Π.Α ραξαθηήξηζε απηή ηελ θαηεγνξία σο επαγγεικαηηθή
απάηε θαη θαηάρξεζε θαη ηελ φξηζε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θάπνηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα πινπηίζεη πξνζσπηθά, θάλνληαο ζθφπηκα θαθή ρξήζε ή θαθή
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εξγνδφηε ηνπ. Ζ
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επαγγεικαηηθή απηή απάηε θαη θαηάρξεζε ηαμηλνκείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε
δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:


Απάηεο εηο βάξνο ηεο εηαηξίαο θαη



Απαηειέο πξάμεηο θαη απάηεο νη νπνίεο σθεινχλ ηελ εηαηξεία.

3.2.1 Απάηε εηο Βάξνο ηεο Δπηρείξεζεο
Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο απάηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη νη αθφινπζεο:
(α) Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εζσηεξηθνχο δξάζηεο:
 Κινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηξνπή θαη ηδηνπνίεζε δηαζεζίκσλ.
 Παξαπνηήζεηο απνζεκάησλ, ραξαθηεξηζκφο πγηνχο απνζέκαηνο σο άρξεζηνπ
ή ειαηησκαηηθνχ.
 Παξαπνηήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ.
(β) Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο:
 Απάηε απφ πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο, ηηκνιφγεζε ρσξίο παξάδνζε, δηπιή
ηηκνιφγεζε.
 Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πξνκεζεπηέο.
 Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πειάηεο.

3.2.2 Απάηε πξνο θεινο ηεο Δπηρείξεζεο
ηε θαηεγνξία απηή ε εηαηξεία είλαη ν νθεηιφκελνο ηεο δφιηαο πξάμεο. Ζ Αλψηαηε
Γηνίθεζε κε πξάμεηο ηεο απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο κε ελέξγεηεο πνπ
ππεξεθηηκνχλ ην απνηέιεζκα, ηηο πσιήζεηο ή ην Δλεξγεηηθφ ή κε ηελ ππνηηκεκέλε
εκθάληζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη πξνθεηκέλνπ λα σθειεζεί ε επηρείξεζε , θαηά
θαλφλα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ελφο αδίθνπ ή αλήζηθνπ
πιενλεθηήκαηνο πνπ κπνξεί λα εμαπαηάεη έλα ηξίην πξφζσπν.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο απάηεο είλαη:
 Πψιεζε ή εθρψξεζε θαληαζηηθψλ ή παξαπιαλεηηθά απεηθνληζκέλσλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
 Αληηθαλνληθέο θαη παξάλνκεο πιεξσκέο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ,
δσξνδνθίεο πάζεο θχζεσο , ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο,
δσξνδνθίεο πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ.
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 Δθνχζηα, εζθαικέλε παξνπζίαζε ή απνηίκεζε ζπλαιιαγψλ , ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηνπ εηζνδήκαηνο.
 Δθνχζηα, εζθαικέλε εζσηεξηθά κεηαθεξφκελε ηηκή ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ
(ηηκή ησλ αγαζψλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ
νκίινπ). Γνκψληαο εθνχζηα εζθαικέλεο ηερληθέο ηηκνιφγεζεο, ε Γηνίθεζε
κπνξεί λα βειηηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ελφο νξγαληζκνχ πνπ
ζπκκεηέρεη ζηε ζπλαιιαγή, ζε βάξνο ελφο άιινπ νξγαληζκνχ ηνπ ίδηνπ
νκίινπ.
 Δθνχζηα απνηπρία λα θαηαγξαθνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο
ζηνπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηξίηνπο.
 Απαγνξεπκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πνπ παξαβηάδνπλ
θπβεξλεηηθά λνκνζεηήκαηα, θαλφλεο, θαλνληζκνχο ή ζπκβφιαηα.
 Φνξνινγηθή απάηε.
Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο νη
επηρεηξήζεηο επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπο θαηαξηίδνληαο
παξαπιαλεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Πίλαθαο 3.1 πλήζεηο Μνξθέο Απαηειψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Δίδνο απάηεο

Παξαδείγκαηα

Παξαπνίεζε, λφζεπζε ή αιινίσζε ησλ Αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ησλ ηηκνινγίσλ
ζηνηρείσλ ή ησλ παξαζηαηηθψλ.

αγνξψλ έηζη, ψζηε ηα έμνδα λα κελ
βαξχλνπλ απηή ηε ρξήζε αιιά ηελ
επφκελε.
Αιιαγή

εκεξνκεληψλ

ζηα

δειηία

απνζηνιήο, έηζη ψζηε νη πσιήζεηο θαη ηα
έμνδα απηψλ θέξδε λα θαηαρσξεζνχλ
πξηλ

ην

ρξφλν

ηεο

πξαγκαηηθήο

απνζηνιήο.
Αιιαγή ησλ πνζψλ ζηα ηηκνιφγηα ησλ
δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ
κεησκέλεο νη δαπάλεο ρξήζεσο.
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Πξνζζήθε

αλεηιηθξηλψλ

δειηίσλ

απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ.
Δηθνληθά

ηηκνιφγηα

πσιήζεσλ

ή

δαπαλψλ.
πγθάιπςε ή παξάιεηςε απεηθφληζεο Παξάιεηςε θαηαρψξηζεο ησλ ηηκνινγίσλ
ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ησλ πξνκεζεπηψλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα παξαζηαηηθά Γεκηνπξγία θαληαζηηθψλ παξαγγειηψλ
θαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.

πειαηψλ.

Καθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ

Παγηνπνίεζε

εμφδσλ

πξψηεο

εγθαηάζηαζεο θαη άιισλ δαπαλψλ πνπ
ζα έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ σο έμνδα
ζχκθσλα κε ηα εζληθά ή ηα δηεζλή
ινγηζηηθά πξφηππα.
Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη θεξδψλ απφ
πσιήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αθφκε
ζεκαληηθφο θίλδπλνο επηζηξνθήο ησλ
πσιεζέλησλ πξντφλησλ.
Γεκηνπξγία
πξνθεηκέλνπ

αλεπαξθψλ
λα

πξνβιέςεσλ

επηηεπρζεί

έλα

πξνθαζνξηζκέλν πνζφ θέξδνπο.
Καηαγξαθή πξνθαηαβνιψλ γηα έμνδα
επφκελεο ρξήζεο σο έμνδν ηεο ηξέρνπζαο
πεξηφδνπ.
Παξάιεηςε
πιεξνθνξηψλ

απνθάιπςεο

ζεκαληηθψλ Απφθξπςε ηεο απνγείσζεο

ηεο αμίαο

νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Απφθξπςε

εθθξεκψλ

νηθνλνκηθψλ

δηεθδηθήζεσλ απφ ηξίηνπο.
Απφθξπςε

εθθξεκψλ

νηθνλνκηθψλ

δηεθδηθήζεσλ απφ ηξίηνπο.
Παξάιεηςε αλαθνξάο κηαο κεηαβνιήο
ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.
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3.3 Ζ επζχλε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Διεγθηή ζηε Γηαπίζησζε Απάηεο ή
Λάζνπο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
α. Δπζχλε Γηνίθεζεο
Ζ επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ απάηεο ή ζθάικαηνο βαξχλεη ηε
Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο απάηεο, ε νπνία πξέπεη λα εθαξκφδεη
θαηάιιεια ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά
κεηψλνπλ, πιελ φκσο δελ εμαιείθνπλ ηελ πηζαλφηεηα απάηεο ή ζθάικαηνο. Ο
ειεγθηήο νθείιεη λα ιάβεη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ηε Γηνίθεζε φηη αλαγλσξίδεη ηελ
επζχλε απηή.
β. Δπζχλε Διεγθηή
χκθσλα κε ηηο βαζηθέο νδεγίεο ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ, ν ειεγθηήο νθείιεη:
 Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα
αμηνινγήζεη

ηνλ

θίλδπλν χπαξμεο

νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ επί

ησλ

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείινληαη ζε απάηε ή ζθάικα.
 Να δηαηεξεί ζηάζε «επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ» ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη
νπζηψδεο αλαθξίβεηα, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο, παξά ηελ ελδερφκελε εκπεηξία
ηνπ, ζρεηηθά κε ηε ηηκηφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ηεο. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο πξέπεη λα
ζπδεηνχλ ηελ επηξξέπεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε νπζηψδε ιάζε
θαη παξαιείςεηο, ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο.
 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη
ηνπ

πεξηβάιινληνο

ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη

ηνπ

ζπζηήκαηνο

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα πξνο ηε Γηνίθεζε, ζρεηηθά
κε:
 Σελ εθηίκεζε ηεο γηα ηνλ θίλδπλν ηεο χπαξμεο ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, σο απνηειέζκαηα ελεξγεηψλ απάηεο
 Σηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ
απηψλ ζε ππφινηπα ινγαξηαζκψλ, θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ ή ζε
γλσζηνπνηήζεηο.
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 Σελ επηθνηλσλία ηεο κε εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζρεηηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ απάηεο, θαη
 Σελ επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο
ηεο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξά
ηνπο.
 Να ππνβάιιεη εξσηήκαηα πξνο ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα λα δηαθξηβψζεη θαηά πφζνλ έρεη γλψζε
νπνηαζδήπνηε πξαγκαηηθήο, πξαγκαηηθήο ή ππνηηζέκελεο απάηεο πνπ λα έρεη
επηπηψζεηο ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.
 Να θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ,εθείλνη πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε
ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εμεηάδνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ απάηεο, θαζψο θαη
ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε Γηνίθεζε έρεη θαζηεξψζεη γηα λα
κεηψζεη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.
 Να ππνβάιεη εξσηήκαηα ζε εθείλνπο , πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα
θξίλεη απαξαίηεην.
 Να εμεηάζεη θαηά ηε δηαδηθαζία γλψζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο:
 Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη δείρλνπλ ηελ εκθάληζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ απάηεο.
 Σπρφλ αζπλήζηζηεο ή απξνζδφθεηεο ζρέζεηο πνπ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ έλδεημε χπαξμεο ηέηνησλ θηλδχλσλ
 Να αμηνινγήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπ θηλδχλνπο παξείζθξεζεο νπζησδψλ
αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο. Δάλ νη
εληνπηζζέληεο θίλδπλνη είλαη ζεκαληηθνί, λα αμηνινγήζεη ηηο ζρεηηθέο
δηθιείδεο αζθαιείαο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα
δηαπηζηψζεη εάλ εθαξκφδνληαη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί.
 Να επηδεηήζεη ηελ εμαζθάιηζε γεληθήο αληαπφθξηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θηλδχλσλ παξείζθξεζεο νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο , ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεη θαη λα
εθηειέζεη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ησλ νπνίσλ ε θχζε , ν ρξφλνο
θαη ε έθηαζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο αμηνινγεζέληεο θηλδχλνπο ζε επίπεδν
ηζρπξηζκψλ ηεο Γηνίθεζεο.
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Μεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, λα εμεηάζεη:
 ηελ θαηαλνκή επζπλψλ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ
 ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή
κνλάδα θαη
 ηνπο πξνβιέςηκνπο παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ηεο θχζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη
ηεο έθηαζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο κε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηθιείδσλ αζθαιείαο, λα ζρεδηάζεη θαη λα εθηειέζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο,
γηα λα:
 αμηνινγήζεη

ηελ θαηαιιειφηεηα

ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ

πνπ

θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ απνηηκήζεσλ
πνπ γίλνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
 επηζθνπήζεη ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ
ζε νπζηψδε αλαθξίβεηα
 θαη θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο επί ζεκαληηθψλ
ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη αζπλήζεηο θαη εθηφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηάο.
 Να εμεηάζεη, εάλ νη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην ηέινο ηνπ
ειέγρνπ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο, σο πξνο ην αλ νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
απνθηεζείζα γλψζε ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη αλ νη θαηαζηάζεηο
απηέο εκθαλίδνπλ πξνεγνπκέλσο έλαλ κε εληνπηζκέλν θίλδπλν ζεκαληηθψλ
αλαθξηβεηψλ πνπ νθείινληαη ζε απάηε.
 ηαλ εληνπίζεη κηα αλαθξίβεηα, λα εμεηάζεη, εάλ απηή κπνξεί λα είλαη έλδεημε
απάηεο. θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαθξίβεηαο ζε ζρέζε κε άιια ζηνηρεία
ηνπ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ έγγξαθσλ δηαβεβαηψζεσλ
ηεο Γηνίθεζεο.
 ηαλ δηαπηζηψζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθά αλαθξηβείο
ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο, λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν.
 Να ιάβεη έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε Γηνίθεζε ε νπνία:
 λα αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη εμαζθάιηζε ηεο
εχξπζκεο

ιεηηνπξγίαο

δηθιείδσλ

αζθαιείαο

ηνπ

πθηζηάκελνπ

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ παξεκπφδηζε
ηεο εκθάληζεο απάηεο ή ιάζνπο
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 λα απνθαιχπηεη ζηνλ ειεγθηή ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεψλ ηεο
σο πξνο ηνλ θίλδπλν λα πεξηέρνληαη νπζηψδε ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ είλαη απφξξνηα δηάπξαμεο ελεξγεηψλ απάηεο
 λα απνθαιχπηεη ζηνλ ειεγθηή ηε γλψζε ηεο γηα ηελ απάηε ή ηελ
πηζαλή απάηε πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή
κνλάδα. πεξηιακβάλνληαο:


ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο



ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη



ινηπνχο ηξίηνπο, φπνπ ε απάηε ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

✓ Δάλ εληνπίζεη απάηε πνπ έγηλε απφ:
 ηε Γηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
 ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
 ινηπνχο, φπνπ ε απάηε απηή νδεγεί ζε κηα ζεκαληηθή αλαθξίβεηα ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, λα θνηλνπνηήζεη ηα ζηνηρεία απηά ζηα πξφζσπα πνπ
είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
Να ελεκεξψζεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηα πξφζσπα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε Γηνίθεζε. γηα ηηο
νπζηψδεηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πξφιεςε ή ηελ απνθάιπςε ιαζψλ θαη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή
ηνπ.
✓ Να εμεηάζεη εάλ

ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε άιια Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε

ελέξγεηεο απάηεο, ψζηε λα ζπδεηεζνχλ κε ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα
ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
✓ Δάλ, ιφγσ ελεξγεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ πξαγκαηνπνηεζείζεο ή
πηζαλνινγνχκελεο πξάμεηο απάηεο, αληηκεησπίδεη εμαηξεηηθέο δπζθνιίεο
ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηνλ έιεγρν, λα εμεηάζεη:
 ηηο επαγγεικαηηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξίζηαζε.
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ελεκεξψζεη θαη ηνλ εληνιέα
ηνπ ή ηνπο εληνιείο ή, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. ηηο επνπηεχνπζεο αξρέο
 ην ελδερφκελν ηεο παξαίηεζήο ηνπ θαη, εθφζνλ παξαηηεζεί:
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λα ζπδεηήζεη κε ηε Γηνίθεζε θαη κε εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη
κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηνπο ιφγνπο
ηεο παξαίηεζήο ηνπ



λα εμεηάζεη εάλ ππάξρεη επαγγεικαηηθή ή λνκηθή επζχλε λα αλαθέξεη
ζηνλ εληνιέα ή ζηνπο εληνιείο ειέγρνπ ή, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζηηο
επνπηεχνπζεο αξρέο ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηνπο
ιφγνπο ηεο παξαίηεζεο.

✓ Να ηεθκεξηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο απάηεο, πνπ
γίλνληαη ζηε Γηνίθεζε, ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, ζηηο επνπηεχνπζεο αξρέο θαη ζε άιινπο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
 Ζ ηεθκεξίσζε ηεο γλψζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηνλ ειεγθηή, θαζψο
θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζεκαληηθψλ αλαθξηβεηψλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ηελ παξάγξαθν 122 18Α 315, πξέπεη λα πεξηιάβεη:


ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπδεηήζεσλ ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο; ζρεηηθά κε ηε δεθηηθφηεηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ιφγσ ελεξγεηψλ
απάηεο



ηνπο

εληνπηζκέλνπο

θαη

αμηνινγεκέλνπο

θηλδχλνπο

νπζησδψλ

αλαθξηβεηψλ, ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ζε επίπεδν ηζρπξηζκψλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ
ηεο παξείζθξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ; πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ παξάγξαθν 73 13Α 330, πξέπεη λα πεξηιάβεη:


ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηνπ εθηηκεζέληνο θηλδχλνπ νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο θαη ηε θχζε, ην ρξφλν
θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ απηψλ κε ηνπο εληνπηζζέληεο θηλδχλνπο, γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο
ζε επίπεδν ηζρπξηζκψλ Γηνίθεζεο



ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αη
εθείλσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν παξακεξηζκνχ
απφ ηε Γηνίθεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο.
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ηαλ ν ειεγθηήο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θίλδπλνο
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο, ιφγσ απάηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε εζφδνπ
πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηέιεμε ζε απηφ ην
ζπκπέξαζκα.
Γεγνλφηα πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν απάηεο ή ζθάικαηνο.
Σα βαζηθφηεξα απφ ηα γεγνλφηα απηά είλαη ηα εμήο:
 Με ξεαιηζηηθέο πξνζεζκίεο απφ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ειέγρνπ.
 Με χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Απξφζπκε παξνρή πιεξνθνξηψλ ή κε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.
 Ζ Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αζθείηαη απφ έλα άηνκν.
 Μεγάιε θαη παξαηεηακέλε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην ηκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο
ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
 πρλέο αιιαγέο λνκηθψλ ζπκβνχισλ ή ειεγθηψλ.
 Πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
 Οηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζπλερείο
πηέζεηο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηήο.
 Αθίλεηα ππφινηπα απαηηήζεσλ.
 Πίεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζε αζχλεζεο ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
 Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηα θέξδε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
 Πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο θαη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί.
 Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε Θπγαηξηθέο
ηεο επηρεηξήζεηο.
 Αθαηαζηαζία ζην Λνγηζηήξην (π.ρ. δηνξζψζεηο ζε βηβιία. αζπκθσλία
ινγαξηαζκψλ κε ηξίηνπο, αθαηάιιειε ηεθκεξίσζε ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ,
κε δηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ θ.ιπ.).
 Με επηβεβαησηηθέο απαληήζεηο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα ηνπ ειέγρνπ.
 Τπεξβνιηθά ζπάηαινο ηξφπνο δσήο δηεπζπληψλ ή εξγαδνκέλσλ
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3.4 Δλδεηθηηθέο πλζήθεο Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Λφγσ Απάηεο
Δκπεηξηθέο εξεπλεηηθέο εγγξαθέο έρνπλ εληνπίζεη ηελ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ
ζπλζεθψλ θαηά ηελ δηάπξαμε απάηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:
1. Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή νη εξγαδφκελνη ζ‟ απηή έρνπλ θίλεηξν ή
βξίζθνληαη θάησ απφ πίεζε γηα δηάπξαμε ηεο απάηεο.
2. Οη πεξηζηάζεηο παξέρνπλ κηα επθαηξία γηα δηάπξαμε ηεο απάηεο.
3. Οη δξάζηεο ηεο απάηεο έρνπλ έλα πλεχκα, έλα ραξαθηήξα, κηα έκθπηε
ηάζε, έλα ζχλνιν αμηψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εζειεκέλε δηάπξαμε κηαο
πξάμεο ρσξίο εζηθφ έξεηζκα. Οη ίδηνη απηνπξγνί ηεο απάηεο κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ λα ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε
λνκηκνπνίεζεο ή νξζνινγηθνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ηνπο.
Οη Γηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηάπξαμεο απάηεο,
επεηδή ιφγσ ηεο ζέζεσο ηνπο κπνξνχλ άκεζα ή έκκεζα λα παξαπνηήζνπλ ηα
ινγηζηηθά δεδνκέλα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη απνηέιεζκα παξαβηάζεσλ ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηελ θαηεχζπλζε ή ηελ αλνρή ηεο
Αλψηαηεο Γηνίθεζεο.

3.4.1 Σν Σξίγσλν ηεο Απάηεο
Σν Διεγθηηθφ πξφηππν 99 ησλ ΖΠΑ πηνζέηεζε ηηο πην πάλσ ηξεηο ζπλζήθεο
δηάπξαμεο απάηεο γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ
εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο. Οη ηξεηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηε δηάπξαμε ηεο απάηεο είλαη:


ε πίεζε πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν



ε επθαηξία λα δηαπξάμεη ηελ απάηε θαη



ε εθινγίθεπζε ηεο.

Καη νη ηξεηο ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηεο γηα λα δηαπξαρζεί απάηε.
Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ελππάξρνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Άιιεο
είλαη έκθπηεο ζηα ίδηα ηα άηνκα ή ηηο πξνζσπηθέο ηνχο θαηαζηάζεηο. Γηα θάζε κία
απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα.
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3.4.1.1 Πίεζε
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απάηε δηαπίζησζαλ φηη, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ απάηεο είραλ σο αθεηεξία αλάγθεο πξνθαινχκελεο απφ νηθνλνκηθέο
θπξίσο δπζθνιίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε πίεζε σζεί ηνλ δξάζηε ζηελ
αλάιεςε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηνχο επηζπκεηνχο πφξνπο.
Ζ πίεζε απνξεί λα κελ είλαη πξαγκαηηθή ή αθφκα θαη νξαηή ππφ έλαλ ηξίην
παξαηεξεηή. Μεξηθέο απφ ηηο πηέζεηο πνπ σζνχλ ζπρλά ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ ηδηνπνίεζε ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνχο είλαη: ε ςχρσζε γηα
επηηπρία, ηα πςειά πξνζσπηθά ρξέε, νη πςειέο ηαηξηθέο δαπάλεο, νη απξνζδφθεηεο
νηθνλνκηθέο αλάγθεο, πξνζσπηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ,νη αθξηβέο ζπλήζεηεο,
πηέζεηο απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο φπσο ρακειή ακνηβή ,ε απνηπρία πξναγσγήο,
άδηθε κεηαρείξηζε, έιιεηςε ζεβαζκνχ ή δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία θαη
νηθνγελεηαθέο ή ζπδπγηθέο πηέζεηο. Απηφο ν θαηάινγνο δελ είλαη πιήξεο, αιιά
ελδεηθηηθφο.

3.4.1.2. Δπθαηξίεο
Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο δηάπξαμεο απάηεο είλαη:
α) Αλαπνηειεζκαηηθνί εζσηεξηθνί έιεγρνη
Ζ έιιεηςε δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ θαη εμνπζηνδφηεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε
έιιεηςε θπζηθψλ ειέγρσλ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή επίβιεςε απνηεινχλ ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα αδπλακηψλ ηνλ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ παξάιεηςε
ελεκέξσζεο ησλ ζηειερψλ γηα ηνπο θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο θαη ε ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο ππφ ζπλζήθεο θξίζεο γηα κεγάια ρξνληθφ δηάζηεκα επηηείλνπλ ην
πξφβιεκα.
β) Αλαπνηειεζκαηηθφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο επηρείξεζεο είλαη αδχλακν ή ππνηνληθφ ή
ζηεξείηαη αλεμαξηεζίαο, ηφηε είλαη δπλαηφλ ε Αλψηαηε Γηνίθεζε λα αηζζάλεηαη φηη
δελ ππάξρεη ηζρπξφο θαη αληηθεηκεληθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ζπλέπεηα λα αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη επθαηξία γηα
παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο.
γ) Πξαθηηθέο αηηκσξεζίαο
Οη εξγαδφκελνη κπνξεί λα επηρεηξήζνπλ ηελ δηάπξαμε απάηεο, φηαλ αηζζάλνληαη φηη ε
ηηκσξία ηνπο ζα είλαη αζήκαληε ζε πεξίπησζε απνθάιπςεο ηεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο
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δελ ηηκσξνχλ ηνπο παξαβάηεο κε απζηεξέο πνηλέο αιιά κε πνηλέο πξνθνξηθήο
επίπιεμεο.
δ) Έιιεηςε εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο
Αξθεηά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ δηέπξαμαλ απάηε, είηε δελ γλψξηδαλ πσο απηφ πνπ
έθαλαλ ήηαλ ιάζνο είηε πίζηεπαλ ιαλζαζκέλα φηη ελεξγνχζαλ πξνο φθεινο ηεο
επηρείξεζεο. Απηή ε άγλνηα πξνθαιείηαη, θπξίσο, απφ θησρή εζηθή θαζνδήγεζε θαη
ελεκέξσζε. Μεξηθέο θνξέο, ε Αλψηαηε Γηνίθεζε είλαη απξφζπκε λα παξάζρεη
θαζνδήγεζε γηα ην πσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη δχζθνιεο απνθάζεηο. Ζζηθή
θαζνδήγεζε κπνξεί, επίζεο λα ρξεηάδεηαη φηαλ νη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο θαη
πνιηηηθέο δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ ην άηνκα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη.
Απηή ε έιιεηςε θαηαλφεζεο απνηειεί απφ κφλε ηεο ζεκαληηθφ θίλδπλν θαηάξηηζεο
παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηαηί πνιινί ινγηζηηθνί θαλφλεο είλαη
πνιχπινθνη, ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθή γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ.
πλεπψο, είλαη αλάγθε ηα θαζ' χιελ αξκφδηα άηνκα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο
ζσζηήο ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζην ινγηζηηθφ θχθισκα.
Πέξα απφ ηελ παξνρή εζηθήο θαζνδήγεζεο κε ηελ κνξθή μεθάζαξσλ γξαπηψλ
θαλνληζκψλ, ε Αλψηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα ελεξγεί θαη σο πξφηππν εζηθήο
ζπκπεξηθνξάο.

3.4.1.3 Δθινγίθεπζε
Σα άηνκα δε δηαπξάηηνπλ απάηε, εθηφο αλ κπνξνχλ λα ηελ δηθαηνινγήζνπλ ζχκθσλα
κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνχο θψδηθα εζηθήο (Hollinger θαη Clark, 1953). Γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, ε πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα κπνξεί λα είλαη

βαζηθφο

πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ηνχο απνηξέπεη απφ ηελ ηδηνπνίεζε/ππεμαίξεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Γειαδή πνιινί ππάιιεινη δε ζα δηέπξαηηαλ
κηα απάηε αθφκα θη αλ πξνέθππηε κηα αλάγθε ή κηα επθαηξία. Μεξηθνί εξεπλεηέο
ζεσξνχλ φηη έλαο ηζρπξφο εζηθφο θψδηθαο επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο κπνξεί λα
απνηξέςεη ηα άηνκα ππφ ηε ρξήζε εθινγηθεχζεσλ ηνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ παξάλνκε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ή εθινγηθεχζεηο ππαιιήισλ πνπ
ζπλδένληαη ζπρλά κε πξάμεηο απάηεο είλαη: αίζζεζε φηη θάπνηνο θαθνπιεξψλεηαη,
πεπνίζεζε φηη θάπνηνο δνπιεχεη ππεξβνιηθά, αίζζεζε φηη θαη φινη νη άιινη θάλνπλ ην
ίδην, πεπνίζεζε φηη ε αλψηεξε ηεξαξρηθή ζέζε πνχ θαηέρεη θάπνηνο έρεη ην
πιενλεθηήκαηά ηεο, ρακειφο απηνζεβαζκφο ή εζηθή, επηζπκία γηα εθδίθεζε. άπνςε
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φ-ηη πξφθεηηαη κφλν γηα έλα δάλεην ην νπνίν ζα μεπιεξσζεί, πεπνίζεζε φηη θαλείο δελ
Θα πάζεη θαθφ, αίζζεζε φηη είλαη γηα θαιφ ζθνπφ θαη ππφζεζε φηη είλαη κηα
πξνζσξηλή πξάμε, έσο φηνπ βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο.

3.4.2 Κίλεηξα θαη Παξάγνληεο πνπ Δλζαξξχλνπλ ηελ Απάηε
Πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη δεκνζίεπζεο απαηειψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ επηρεηξήζεηο έρνπλ εληνπίζεη πέξαλ ησλ σο άλσ
ζπλζεθψλ θαη αξθεηνχο αθφκε γελεζηνπξγνχο ηεο απάηεο παξάγνληεο, νη νπνίνη
παξαθηλνχλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηάπξαμή ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνχο
παξάγνληεο απηνχο είλαη νη πην θάησ:

3.4.3

Κίλεηξα

πνπ

Απνξξένπλ

απφ

ηε

Λεηηνπξγία

ηεο

Κεθαιαηαγνξάο
3.4.3.1. Ζ Πίεζε απφ ηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχο Αλαιπηέο
Έλα απφ ηα πην ηζρπξά θίλεηξα ηεο Γηνίθεζεο γηα λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επηζπκία ηεο λα πεηχρεη ή θαη λα μεπεξάζεη ηηο
πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ζπγθεθξηκέλσλ
νκάδσλ επελδπηψλ ή θαη ηεο ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο. Οη αλαιπηέο ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο θπξίσο ησλ Θεζκηθψλ
επελδπηψλ θαη βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ απηνί γηα ηελ
εμεηαδφκελε θάζε θνξά επηρείξεζε θαη ζηα κνληέια πνχ δεκηνπξγνχλ θαη ιηγφηεξν
ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο
θαηαξηίδνπλ πξνυπνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πηέδνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ έηζη ψζηε νη απνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο λα
πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ. Δίλαη πξνο
ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν πα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο. Χο εθ ηνχηνλ ε
Γηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο έρεη θίλεηξν λα παξαπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη επηηπγράλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνχο
αλαιπηέο απνηειέζκαηα αθνχ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε αληίδξαζε ηεο αγνξάο Θα
είλαη αξλεηηθή. Αλ θαη απφ απηή ηελ ελέξγεηα επσθεινχληαη πη κέηνρνη, πνιινί
ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ε ίδηα ε Γηνίθεζε επσθειείηαη αθνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
έλα κέξνο ηεο ακνηβήο ηεο Πξνέξρεηαη απφ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ.
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Δκπεηξηθέο έξεπλεο (Skinner θαη Sloan 2001) έρνπλ δηαπηζηψζεη ζεκαληηθά
ρακειέο απνδφζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο παλ δελ θαηαθέξλνπλ λα
παξνπζηάζνπλ νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αληίζηνηρα ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ.
Δλψ πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε Γηνίθεζε εθαξκφδεη
πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ή
θαη λα μεπεξάζεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ (Payne θαη Robb 2000, Burgstahler
θαη Δames 2001)

3.4.3.2. Ζ Άληιεζε Κεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Μηα επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ην Υξεκαηηζηήξην κε
επλντθνχο γη' απηήλ φξνπο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη δηαρξνληθά θέξδε θαη κηα
αλνδηθή ηάζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ (θχθινο εξγαζηψλ, θεξδνθνξία
θ.ά.). Έηζη φηαλ πξφθεηηαη. λα εθδνζνχλ κεηνρέο θαη λα δηαηεζνχλ ζην θνηλφ κε
δεκφζηα εγγξαθή ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη θίλεηξα λα επεξεάζεη ηα
νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζα δηαηεζνχλ νη κεηνρέο ηεο, απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν γηα ηελ ίδηα, ηε
Γηνίθεζε φζν θαη γηα ηελ επηρείξεζε. Δκπεηξηθέο εξγαζίεο έρνπλ δηαπηζηψζεη επίζεο
φηη δελ ππάξρεη ίζσο θαιχηεξε ζηηγκή γηα κηα επηρείξεζε λα παξαπνηήζεη ηα
νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα απφ απηήλ ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ. Δπεηδή ηφηε ηεο
δίλεηαη ε επθαηξία λα δηα-ζέζεη ηηο κεηνρέο ηεο κε πςειφ ηίκεκα.

3.4.3.3. Ο Αληαγσληζκφο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ
Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εκθαληζηνχλ ηζρπξέο ζηε αγνξά πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηαθεχγνπλ ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο, κε
ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηζρπξφηεξε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Άιιεο επηρεηξήζεηο επεηδή ζέινπλ λα
απνζαξξχλνπλ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ ίδην θιάδν,
πξνζπαζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο λα ππνβαζκίζνπλ ηελ
θεξδνθνξία ηνπο θαη ηηο ππάξρνπζεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θιάδνπ.
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3.4.3.4 Ο Γαλεηζκφο απφ Σξάπεδεο θαη άιια Πηζησηηθά Ηδξχκαηα
Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνχλ ηα απαηηνχκελα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη
ηελ αλάπηπμή ηνπο μέλα θεθάιαηα απφ ηα θάζε είδνπο πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξέπεη λα
εκθαλίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Έηζη επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα παξαπνηήζνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα
εκθαλίζνπλ παξαπνηεκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ καδί
κε ηα νηθνλνκηθά ηνχο απνηειέζκαηα θαη ηε δαλεηνιεπηηθή ηνχο ηθαλφηεηα. Σν
θίλεηξν ηεο παξαπνίεζεο είλαη ηζρπξφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνχο κφριεπζε ηελ βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ ηνχο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ηεο επηρείξεζεο νη αμηνινγεηέο
ηνλ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ εμεηάδνπλ ηε κφριεπζε ηεο επηρείξεζεο,
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί
αλαιπηέο. Μηα κηθξή κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ή νη αξλεηηθέο
πξνζδνθίεο γηα ηελ πνξεία ηνπο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ρεηξνηέξεπζε ζηνλ
δείθηε πνπ εθθξάδεη ηε κφριεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη, ζπλεπψο, ζηελ πηζηνιεπηηθή
ηεο ηθαλφηεηα απμάλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη κεηψλνληαο ηηο πξννπηηθέο ηε;
γηα άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ.

3.4.3.5 Οη πγρσλεχζεηο θαη νη Δμαγνξέο Δπηρεηξήζεσλ
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ή θαη ησλ εμαγνξψλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ε
εθαξκνγή πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απνβιέπεη,
θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ,
κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά
αληίζηνηρα. Γεληθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ
πξνζπάζεηεο λα βειηηψζνπλ ηελ πξνο ηα έμσ εηθφλα ηνχο, έηζη ψζηε λα απνθνκίζνπλ
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηελ θάζε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί.

3.4.3.6 Γηαηήξεζε Οκαιήο Σάζεο ησλ Απνηειεζκάησλ
Οη επηρεηξήζεηο θαηά θνηλή πξαθηηθή πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αζηάζεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο κε ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνχο. Δπεηδή ηα
ηδηαίηεξα αζηαζή θαη επκεηάβιεηα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε θηλδχλνπ
ε ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα κεησζεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή
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κεηνρψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηε
δηαρξνληθή πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνχο. πλεπψο, κία επηρείξεζε έρεη θίλεηξα
λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε λα
πεηχρεη κηα νκαινπνηεκέλε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ.

3.4.3.7 Ζ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή ηεο Δπηρείξεζεο
Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ κηα ζηαζεξά
απμαλφκελε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη
λα κελ νδεγεζνχλ νη ηειεπηαίνη ζηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνχο, θάηη ην ν-πνίν ζα
ζπλεπαγφηαλ θαη ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Έηζη ηηο ρξνληέο πνπ ε νηθνλνκηθή
κνλάδα παξνπζηάδεη πςειά θέξδε, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ηα θέξδε απηά λα
εκθαληζηνχλ κεησκέλα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ. νχησο ψζηε λα
δνζεί έλα κέξηζκα ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη φκνην κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αληηζέησο,
φηαλ ηα θέξδε κηαο ρξνληάο είλαη ζρεηηθά ρακειά, ε Γηνίθεζε ηα εκθαλίδεη
κεγαιχηεξα απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Βαζηθή επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο
είλαη ινηπφλ, ε νκαινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνχο
απαηηείηαη είηε ε ππνβάζκηζε είηε ν ππεξηνληζκφο ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο παλ
επηθξαηνχλ ζε θάζε ρξήζε, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ
πνπ δηαηίζεηαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.

3.4.4 Κίλεηξα πνπ Πξνέξρνληαη απφ πκβαηηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο
Δπηρείξεζεο
3.4.4.1 Γαλεηαθέο πκβάζεηο
Πνιιέο απφ ηηο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηεη κηα επηρείξεζε γηα ηε ιήςε δαλείσλ
πεξηέρνπλ φξνπο πνπ ηε δεζκεχνπλ λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα επίπεδα
απνηειεζκάησλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα φζν θαηξφ δηαξθεί ε εμππεξέηεζε θαη
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δάλ νη φξνη απηνί αζεηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
επηρείξεζεο, νη δαλεηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ή
λα δεηήζνπλ ηελ άκεζε απνπιεξσκή. πλεπψο, θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνχο λα κελ παξαβηάζνπλ ηνπο φξνπο δαλείνπ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί,
ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο επεξεαζκνχ, έηζη ψζηε λα εκθαλίζνπλ απμεκέλα ηα
απνηειέζκαηα ηνχο θαη ελαξκνληζκέλα κε ηνπο φξνπο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
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Δκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ δείγκαηα επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είραλ
αζεηήζεη ηνχο φξνπο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ, βξήθαλ φηη νη επηρεηξήζεηο
απηέο είραλ εκθαλίζεη απμεκέλα ηα νηθνλνκηθά ηνχο απνηειέζκαηα έλα ρξφλν πξηλ
ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο. Οη αληίζηνηρνη εξεπλεηέο εξκήλεπζαλ ην
απνηέιεζκα απηφ σο κηα απφδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο πνχ είλαη πνιχ θνληά ζηελ
αζέηεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Ο Sweeney (1994) επίζεο, βξήθε φηη νη
επηρεηξήζεηο πνχ παξαβηάδνπλ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ
ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε
λα εκθαλίζνπλ απμεκέλα ην απνηειέζκαηα ηνχο, αθνχ

φκσο έρεη

ήδε

πξαγκαηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ παξαβίαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δειαδή, νη
επηρεηξήζεηο ηνλ δείγκαηνο δελ θαηέθπγαλ απαξαίηεηα ζε πξαθηηθέο επεξεαζκνχ γηα
λα απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ αιιά πηζαλφηαηα γηα λα
απνηξέςνπλ κειινληηθή παξαβίαζε ησλ φξσλ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ.

3.4.4.2 Οη Ακνηβέο ηεο Γηνίθεζεο
Οη επηρεηξήζεηο, ζπρλά, ζπλδένπλ ηελ ακνηβή ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ νηθνλνκηθή
επίδνζε ηεο επηρείξεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα πα επζπγξακκηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο
Γηνίθεζεο κε απηνχο ησλ κεηφρσλ. Ζ πξαθηηθή απηή φκσο δεκηνπξγεί ηζρπξά
θίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα πεηχρεη κεγαιχηεξεο ακνηβέο.
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο, ππφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη
φηη νη δηνηθήζεηο επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ
κεγηζηνπνηεί ηελ ακνηβή ηνπο (Ζolthausen,Larcker θαη Sloan,1995, Guidry,Leone and
Rock,1999). χκθσλα κε ηνλ Healy (1985), φηαλ ηα θέξδε είλαη ρακειφηεξα ηνλ
θαηψηαηνχ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηπιένλ ακνηβήο, ηφηε ηα
απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαηψηαην φξην,
άξα θαη ε επηπιένλ ακνηβή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ ηα θέξδε είλαη
κεγαιχηεξα απφ ην αλψηαην φξην, πάλσ απφ ην νπνίν δελ δίλεηαη επηπιένλ ακνηβή,
ηφηε ηα θέξδε επεξεάδνληαη πξνο ηα θάησ. Σα «επηπιένλ» θέξδε, ηα νπνία δελ
παξέρνπλ ζηε Γηνίθεζε πξφζζεηε ακνηβή ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δελ απεηθνλίδνληαη
ινγηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επφκελε πεξίνδν. ηαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη
κεηαμχ ηνλ θαηψηαηνχ θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκθσλίαο
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πξφζζεησλ θηλήηξσλ κε βάζε ηα θέξδε, ηφηε ηα θέξδε επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ,
έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ακνηβή ηεο Γηνίθεζεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.

3.4.5 Κίλεηξα πνπ ρεηίδνληαη κε ηε πκπεξηθνξά ησλ Μειψλ ηεο
Γηνίθεζεο
3.4.5.1 Ζ Γηαηήξεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Θέζεο ελφο Μάλαηδεξ
Κάζε κέινο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, φπσο είλαη θπζηθφ, ελεξγεί κε
ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνλ ζηελ Αλψηαηε
Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο κπνξεί λα απνηειέζεη γηα απηφλ
ζεκαληηθφ θίλεηξα παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απηφ γηαηί ε
κε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο, νδεγεί ζε
αληηθαηαζηάζεηο ή θαη ζε απνιχζεηο.

3.4.5.2 Πξναγσγέο ζηελ Ηεξαξρηθή Ππξακίδα
Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο λα θαηαθεχγνπλ ζε
πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φρη γηα λα δηαηεξήζνπλ
ηε ζέζε πνπ ήδε έρνπλ, αιιά γηα λα πξναρζνχλ ζε θάπνηα πςειφηεξε ζέζε ζηε
δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ ηνπο κε ηελ
θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο λα επηβξαβεχεη φζνπο πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρνπλ ηεζεί απνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία είλαη πηζαλφλ
θάπνηνη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ νηηδήπνηε πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ ζε κηα
θαιχηεξε Θέζε.

3.4.6 Κίλεηξα πνπ ρεηίδνληαη κε ην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην
Λεηηνπξγίαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ
3.4.6.1 Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ηνπ Κιάδνπ πνπ Αλήθεη ε Δπηρείξεζε
ε πνιιέο ρψξεο, θαη. ηδηαίηεξα ζηηο Ζ.Π.Α., ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα ζεκαληηθνχο
θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε κεξηθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη ν
ηξαπεδηθφο, ν αζθαιηζηηθφο θαη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ν
αζθνχκελνο ξπζκηζηηθφο παξεκβαηηζκφο θαιχπηεη θαη ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ησλ
51

επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνλ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ νξίδνπλ
φηη νη ηξάπεδεο πξέπεη. λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο. Οη ξπζκίζεηο παλ αθνξνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απαηηνχλ απφ ηηο
αζθαιηζηηθέο λα είλαη νηθνλνκηθά πγηείο, ελψ νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
επηηξέπεηαη λα θεξδίδνπλ έλα εχινγν πνζνζηφ απφδνζεο επί ησλ επελδπκέλσλ
θεθαιαίσλ ηνπο. Οη ξπζκίζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.
Έλαο

ζεκαληηθφο

αξηζκφο

εκπεηξηθψλ

εξγαζηψλ

απνθαιχπηνπλ

φηη

επηρεηξήζεηο πνχ ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ παξεκβαηηζκφ επεξεάζνπλ ην νηθνλνκηθά
ηνχο απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη εξεπλεηηθά θαηαδεηρζεί φηη νη ηξάπεδεο
πνπ είλαη θνληά ζην θαηψηαην φξην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επεξεάδνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο ηνχο θαηαζηάζεηο (Mnyer, 1990, Schnles, Wilson θαη Wnlfson, 1990,
Collins, Shackelford θαη Wahlen, 1995). Δλψ θαη αληίζηνηρεο κειέηεο πνχ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν ππνζηεξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθά αδχλακεο
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνρσξνχλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνχο απνηειεζκάησλ γηα ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνχο Θέζεο
(Petrχni, 1992, Adiel, 1995).

3.4.6.2 Αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο Ρπζκίζεηο
Ζ πξαγκαηνπνίεζε πνιχ πςειψλ θεξδψλ ππφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο είλαη δπλαηφλ λα
πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε χπαξμε ή
κε κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο. ε παγθφζκην επίπεδν ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί
θαηά ησλ κνλνπσιίσλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα ηέηνηα επηρείξεζε πνπ παξνπζηάδεη
πςειά θέξδε έρεη ζπκθέξνλ λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζή ηνχο απφ ην
θξάηνο (Watts θαη Zimmeηxnan, 1978). Κίλεηξν, ηέινο, γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο έρνπλ θαη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνλ
επηδηψθνπλ ηελ είζπξαμε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ή ηελ αηηηνιφγεζε ησλ
επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη ζην παξειζφλ.

52

3.4.6.3 Ζ Πξνζπάζεηα Φνξνδηαθπγήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Σν θίλεηξν απηφ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνχο λα κεηψζνπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ηε θνξνινγηθή ηνχο επηβάξπλζε,
κεηψλνπλ ηα θέξδε ηνχο θαηαθεχγνληαο ζε δηάθνξεο πξαθηηθέο επεξεαζκνχ.
Δμαζθαιίδνπλ, κάιηζηα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη αξθεηά θεθάιαηα γηα ηελ
απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνχο πξνγξακκάησλ

3.4.7 Κίλεηξα πνπ Απνξξένπλ απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή Κνπιηνχξα
3.4.7.1 Βξαρππξφζεζκνο Πξνζαλαηνιηζκφο
Μεξηθέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίηεπμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ
ζηφρσλ ηνπο αδηαθνξψληαο γηα ην απψηεξν κέιινλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
επηηχρνπλ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο απηνχο ζηφρνπο ηεο θεξδνθνξίαο πηνζεηνχλ
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε καθξνρξφληα απφδνζε ηεο
επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ απμεκέλα θέξδε απηή
ηε ρξήζε θεθαιαηνπνηνχλ έμνδα πνχ Θα έπξεπε θαλνληθά λα εκθαληζηνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο
ζπκπεξηθνξάο παξαπνίεζεο ηνλ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο απνηέιεζε εηαηξία
ηειεπηθνηλσληψλ, ε νπνία είρε παγηνπνηήζεη κηα δαπάλε δηαθήκηζεο χςνπο 385
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.

3.4.7.2 Με Ρεαιηζηηθνί Πξνυπνινγηζκνί θαη ρέδηα Γξάζεο
Οη

επηρεηξήζεηο,

κεξηθέο

θνξέο,

θαηαξηίδνπλ

κε

ξεαιηζηηθνχο

εηήζηνχο

πξνυπνινγηζκνχο θαη ζρέδηα δξάζεο κε κνλαδηθφ θίλεηξν λα δψζνπλ ψζεζε ζηνπο
managers λα πεηχρνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ νη
επηρεηξήζεηο πνπ θάζε ρξφλν απμάλνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπο θαηά έλα
ζηαζεξφ πνζνζηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ. Ζ θεληξηθή ηδέα απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη φηαλ ν πήρεο είλαη ςειά
ηα ζηειέρε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ μεπεξάζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θάησ απφ
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ππάξρεη ν θίλδπλνο νη δηνηθνχληεο λα θαηαθχγνπλ ζε
πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
πεηχρνπλ ηνχο έζησ θαη κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο.
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3.4.7.3 Αιιειεπίδξαζε ησλ Πξνεθηεζέλησλ Κηλήηξσλ Παξαπνίεζεο
Σν θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα
ζεσξεζεί θαη σο πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ θηλήηξσλ πνπ εμεηάζζεθαλ
παξαπάλσ. Σα θίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη απηά πνπ αθνξνχλ ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη απηά πνπ
επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχλησλ, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα
θαη κεηά πξνζσπηθά ηνχο θίλεηξα. πλεπψο, ζε κηα επηρείξεζε πνπ ελζαξξχλεηαη ε
αιεζηλή θαη εηιηθξηλήο παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, νη πηζαλφηεηεο
ε Γηνίθεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο κε κε απνδεθηέο πξαθηηθέο είλαη
πεξηνξηζκέλεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί φινπο ηνπο
πηζαλνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη πηέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ
πηνζέηεζε πξαθηηθψλ επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.
ε γεληθέο γξακκέο θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, ηα
ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Γηνίθεζεο είλαη απηά
πνπ πξνέξρνληαη θαη πεγάδνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Οη δηνηθήζεηο
ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην ,
έρνπλ ηζρπξφηαηα θίλεηξα λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη λα απνθχγνπλ
πηζαλέο κεηψζεηο ζηε ηηκή ησλ κεηνρψλ

ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κε

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο.

3.5 Πξφδξνκα Γεγνλφηα Πηζαλήο Απάηεο
Ζ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία ησλ ειέγρσλ απάηεο έρεη παξνπζηάζεη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ

αξηζκφ

πξφδξνκσλ

γεγνλφησλ

ή

ζεκείσλ

θηλδχλνπ

πνπ

παξαηεξήζεθαλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο επηρεηξεζηαθήο απάηεο. Ο εζσηεξηθφο
ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ζε επηθπιαθή εληνπηζκνχ , θαηαγξαθήο θαη ζπλεθηίκεζεο
απηψλ ησλ πξφδξνκσλ γεγνλφησλ. Σα γεγνλφηα απηά δελ ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξή
ηεθκεξίσζε παξά κφλν φηαλ ν ειεγθηήο απνθαζίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιπηηθήο
έξεπλαο γηα ηελ αλίρλεπζε απάηεο.
Έλαο ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ πξφδξνκσλ απηψλ γεγνλφησλ είλαη ν
αθφινπζνο:
1. Γαλεηζκφο κηθξψλ πνζψλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο
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2. Σνπνζέηεζε πξνζσπηθψλ επηηαγψλ γηα ηε ζπκθσλία ησλ δηαρεηξηδφκελσλ
θεθαιαίσλ
3. Παξνπζία πηζησηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε παξάπνλα γηα θαζπζηέξεζε
εμφθιεζεο θαη ππεξβνιηθή ρξήζε ηειεθψλνπ κε ζηφρν ηνλ θαζεζπραζκφ
ησλ πηζησηψλ γηα θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ηνπο.
4. Άζθεζε έληνλεο θξηηηθήο ζηνπο άιινπο, έηζη ψζηε λα εθηξαπεί ε ηπρφλ
ππνςία ζηνλ ίδην.
5. Απαληήζεηο έληνλεο θξηηηθήο ζηνπο άιινπο , έηζη ψζηε λα εθηξαπεί ε ηπρφλ
ππνςία ζηνλ ίδην.
6. Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ζπρλέο λπρηεξηλέο
έμνδνη ή ζπλαλαζηξνθέο κε άηνκα ακθηζβεηήζηκνπ ραξαθηήξα.
7. Αγνξά ή απφθηεζε πνιπηειψλ απηνθηλήησλ θαη νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ.
8. Γηθαηνιφγεζε ηνπ δαπαλεξνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο κε ρξήκαηα απνθηεζέληα
απφ παηξηθή πεξηνπζία.
9. Αδηθαηνιφγεηε ελφριεζε απφ ινγηθέο εξσηήζεηο.
10. Άξλεζε λα αθήζεη ηελ πξνζσπηθή επηηήξεζε ησλ αξρείσλ ηνπ γξαθείνπ
θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε πξφζζεηε απαζρφιεζε πνιιέο θνξέο
ρσξίο ακνηβή
11. Άξλεζε λα θάλεη ρξήζε ησλ αδεηψλ γηα δηαθνπέο
12. Μφληκε ζπλαλαζηξνθή θαη ςπραγσγία κε έλα ζηέιερνο ελφο κεγάινπ
πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο.

3.6 Σερληθέο Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
3.6.1 Λνγηζηηθή Κάζαξζε
Ζ πξαθηηθή ηεο Λνγηζηηθήο Κάζαξζεο ή Λνγηζηηθήο Απνγξαθήο (Big Bath
Accounting) απνηειεί κηα κνξθή επεξεαζκνχ ή παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε πξσηνβνπιία θαη παξέκβαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο.
Ζ πξφζθαηε απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα δηελέξγεηα απνγξαθήο ηνπ ζεκνζίνπ
ρξένπο θαη ελ ζπλερεία αλαθνίλσζε ηνπ κεγέζνπο ζε δηπιάζην πεξίπνπ επίπεδν απφ
ην αληίζηνηρν επίπεδν ηνπ ρξένπο φπσο απηφ είρε εθηηκεζεί απφ ηε πξνεγνχκελε
Κπβέξλεζε, απνηειεί κηα πεξίπησζε Λνγηζηηθήο Κάζαξζεο ή Απνγξαθήο.
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Δκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ απνθαιχςεη φηη θάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηνλ
θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. ηαλ έλαο Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαιάβεη ηε Γηνίθεζε
κηαο επηρείξεζεο επηρεηξεί λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα εκθαληζηνχλ κεησκέλα ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα , ε εχζπλε ησλ
νπνίσλ αλήθεη ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ θαη λα εκθαλίζεη ηδηαίηεξα απμεκέλα απηά ησλ
επφκελσλ ρξήζεσλ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη γλσζηή σο Λνγηζηηθή Κάζαξζε θαη
επλνεί ηε λέα Γηνίθεζε αθνχ ε θαιή ινγηζηηθή απφδνζε ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ ζα
απνδνζεί ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο, έζησ θη αλ απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηε πξαγκαηηθή
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ αδχλακε ζπλήζσο αληίζηαζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ
θαη θπξίσο ε αλχπαξθηε αληίδξαζε ησλ ππεπζχλσλ ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ ππνζάιπνπλ θαη επλννχλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ αηηηνινγηθή βάζε
κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο, ησλ λέσλ θπξίσο δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε γεληθφηεξεο αηηηάζεηο πεξί αδηαθάλεηαο θαη
ζπγθάιπςεο

θηλδχλσλ απφ ηηο

πξνεγνχκελεο

δηνηθήζεηο. Ζ κείσζε ησλ

απνηειεζκάησλ γίλεηαη, ζπλήζσο, κέζσ ηεο αλαβνιήο αλαγλψξηζεο εζφδσλ θαη
θπξίσο κέζσ εκθάληζεο ππνινγηζηηθψλ δαπαλψλ, φπσο είλαη νη πξνβιέςεηο.
Μηα αληίζηνηρε πξαθηηθή Λνγηζηηθήο Κάζαξζεο έρεη παξαηεξεζεί επίζεο ζε
πνιιέο

επηρεηξήζεηο

ζηηο

νπνίεο

πινπνηνχληαη

ζεκαληηθά

πξνγξάκκαηα

αλαδηνξγάλσζεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα
ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ελέξγεηεο, κε ζθνπφ λα «θαζαξίζνπλ» ζα
ιέγακε, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπλ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο
πξνζδνθνχλ φηη νη επελδπηέο θαη νη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο δε ζα εζηηάζνπλ
ηε πξνζνρή ηνπο ζηηο ηπρφλ δεκίεο πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρξήζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο αιιά ζα δψζνπλ έκθαζε ζηηο θαιέο πξννπηηθέο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ γηα ηελ επηρείξεζε ζην κέιινλ. ηαλ ινηπφλ ε Γηνίθεζε εκθαλίδεη
αξθεηέο απμεκέλεο ηηο δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε
αλαδηνξγάλσζε ηφηε νη πηζαλφηεηεο ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα λα έρνπλ αλνδηθή
πνξεία είλαη απμεκέλεο.

3.6.2 Λνγηζηηθά Σερλάζκαηα
Σα πξφζθαηα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ζθάλδαια πνπ είζαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο
ζηηο Ζ.Π.Α πξνθάιεζαλ ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνχο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε
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εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
πνιχπινθεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαζηξέβισζε ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη λνκηθά
επηιήςηκε αιιά λα νθείιεηαη ζε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο επειημίαο πνπ απηά
παξέρνπλ. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο
είλαη ζθφπηκε θαη νη απηνπξγνί ηεο πνπ πξνέξρνληαη , θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο
Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, αλαιψλνληαη ζηελ επίηεπμε ινγηζηηθψλ θαη φρη
επηρεηξεκαηηθψλ ζθνπψλ. Ζ αδπλακία απηή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ σο ζπλφινπ
αξρψλ θαη θαλφλσλ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξφηππα απνηεινχλ
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γεληθήο εθαξκνγήο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα
επηδέρνληαη δηάθνξεο εξκελείεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο

δνκήο

ησλ

εηαηξηψλ

αθήλνληαο

πνιιά

πεξηζψξηα

αληηθεηκεληθφηεηαο σο πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθά
ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο.

3.6.2.1 Γηαρείξηζε θαη Αλαγλψξηζε ησλ Δζφδσλ (Earnings Management
and Revenue Recognition)
Ζ πην ζπλήζεο κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παξαπνίεζε είλαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε
θαη αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Δηδηθφηεξα ν Rezaee (2002) αλαθέξεη φηη ε αλαγλψξηζε
ησλ εζφδσλ απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα θαηαγξαθήο ησλ εζφδσλ πξηλ απηά
απνθηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, δειαδή πξηλ νινθιεξσζεί ε πψιεζε ή πξηλ ην
πξντφλ παξαδνζεί ή ελψ ν πειάηεο έρεη αθπξψζεη ή θαζπζηεξήζεη ηε ζπλαιιαγή. Σν
ηέρλαζκα απηφ κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο κνξθέο :
•

Υξφλνο αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ

χκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αξρή πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ (The Revenue
realization principle) , ε δεκηνπξγία ησλ εζφδσλ δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα:
1. χλαςε ζχκβαζεο πξνθνξηθά ε εγγξάθσο
2. Μεηαβίβαζε ηε θπξηφηεηαο ηνπ αγαζνχ, νπφηε γελλάηαη θαη ε απαίηεζε ηνπ
κεηαβηβάδνληνο
3. Δίζπξαμε ή εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ
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Απηφ πνπ είλαη γεληθά παξαδεθηφ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζφδσλ
ζπληειείηαη θαηά ην 2ν ζηάδην φπνπ ε θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ πσινχληαη
κεηαβηβάδνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή θαη πθίζηαηαη ε απαίηεζε ηνπ
πσιεηή γηα θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο. Σα έζνδα, δειαδή, ινγίδνληαη
θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο θαη φρη θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηνπο.
Ωζηφζν, δελ είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξαβαίλνπλ ηελ αξρή απηή θαη
πξνβαίλνπλ ζε θαηαγξαθή ηνπ εζφδνπ πξηλ αθφκα απηφ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν
(Μπαξαιέμεο , 1998).

3.6.2.2 H Σαθηηθή “Bill and Hold Sales Transaction”
χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, ε πσιήηξηα εηαηξεία δηαηεξεί ζηηο απνζήθεο ηεο ην
εκπφξεπκα πνπ πνχιεζε ζε θάπνηνλ πειάηεο έηζη ψζηε λα ηνλ δηεπθνιχλεη
πξνζσξηλά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πειάηεο δέρεηαη λα αγνξάζεη ηα αγαζά
ππνγξάθνληαο θάπνην ζπκβφιαην, αιιά ν ηδηνθηήηεο δηαηεξεί ηελ θαηνρή θαη
ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεπκάησλ, κέρξη ν αγνξαζηήο δεηήζεη ηελ παξάδνζε ηνπο. Ζ
παξαβίαζε ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή – αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ
απφ ηελ πσιήηξηα εηαηξεία πξηλ αθφκα γίλεη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπο ζηνλ
αγνξαζηή.

3.6.2.3 πκθσλίεο Μεηαμχ ησλ Μεξψλ (Side Agreements)
Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ θαη
έρνπλ σο ζθνπφ ηελ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ρξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ εζφδσλ κε
ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα φπσο εθπηψζεηο, δσξεάλ
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη εγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζνπλ ηνλ
αγνξαζηή λα δερηεί ηνπο φξνπο θαηαγξαθήο πνπ ζέηεη ε πσιήηξηα εηαηξεία
(Thompson, 2005).

3.6.2.4 H Σερληθή Channel Stuffing
Καηά ηελ πξαθηηθή απηή, ε εηαηξεία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα πείζεη θαη λα
παξαθηλήζεη ηνπο πειάηεο ηεο λα αγνξάζεη εκπνξεχκαηα πνιχ κεγαιχηεξνπ χςνπο
απφ απηνχ πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζε ζέζε λα πνπιήζεη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο
εθπηψζεηο θαη, γεληθφηεξα, επλντθφηεξνπο φξνπο αγνξάο. Σν φθεινο πνπ
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απνθνκίδνπλ

νη

εηαηξείεο

απφ

απηή

εζφδσλ

ζε

ηζρλέο

ζηαζεξνπνηεκέλσλ

ηελ

δηαδηθαζία

πεξηφδνπο,

είλαη

ε

εκθάληζε

εθκεηαιιεπφκελεο

ηελ

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο (Sauer , 2002).

3.6.2.5 Δηθνληθέο Πσιήζεηο (Illegitimate Sales Transactions)
Οη εηθνληθέο πσιήζεηο απνηεινχλ κηα άιιε κνξθή παξαπνίεζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη
ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε θαηαγξαθή
πιαζκαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο άιιεο ζπγγεληθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη
ε πεξίπησζε, κάιηζηα, νη εηθνληθέο πσιήζεηο λα είλαη πξνο αλχπαξθηεο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο κε πιαζηά ηηκνιφγηα πνπ θαηαγξάθνληαη ηελ κηα ρξνληά θαη αθπξψλνληαη
ηελ επφκελε.
Οη εηθνληθέο πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο κεηαμχ ζπγγεληθψλ ή
ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε κεηξηθή εηαηξεία αγνξάδεη εκπνξεχκαηα ή χιεο
απφ ηηο ππφινηπεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα απμήζεη ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ, λα
εκθαλίζεη κηθξφηεξα θέξδε θαη θαηά ζπλέπεηα λα πεηχρεη ρακειφηεξε θνξνινγία.

3.6.2.6 Δηθνληθέο πλαιιαγέο Μεηαμχ πλεξγαδφκελσλ Δπηρεηξήζεσλ
(Improper Related – Party Sales Transactions)
Ζ ηερληθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη
αληαιιάζνπλ, ζε ηαθηηθή βάζε, ρξήκαηα, επηηαγέο θαη ηηκνιφγηα. Οη εηθνληθέο
ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο εμήο δχν κνξθέο : (α) εηθνληθή αγνξαπσιεζία
ηνπ

ηειηθνχ

απνζέκαηνο

κεηαμχ

επηρεηξήζεσλ

κε

νκνεηδέο

αληηθείκελν

δξαζηεξηφηεηαο θαη (β) ε παξνπζίαζε πξνθαηαβνιψλ πσιήζεσλ ζηα ινγηζηηθά ηνπο
βηβιία κε ηε κνξθή πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη απηή ε ηερληθή πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξα θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ
ησλ εηαηξεηψλ.

3.6.2.7 Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο κε Άκεζεο Δπηπηψζεηο ζηνλ
Κχθιν Δξγαζηψλ
ην ζεκείν ζα πεξηγξάςνπκε θάπνηα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην
ζχλνιν ησλ Πσιήζεσλ θαη θαη' επέθηαζε ηα έζνδα θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο
επηρείξεζεο.


Τπεξηηκνιφγεζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ πσιήζεσλ
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Υξήζε ή κε ηνπ ινγηζκνχ δαπαλψλ χςνπο 1% ή 2% άλεπ παξαζηαηηθψλ επί ησλ
πσιήζεσλ εμαγσγηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ


θφπηκε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πνπ πιεζηάδνπλ ην ηέινο ηεο εθάζηνηε
ρξήζεο



Ζ κε έθδνζε ηηκνινγίσλ πψιεζεο θπξίσο απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα κελ απνδνζεί ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο αιιά θαη λα κελ
κεηαβνχλ ζε πςειφηεξν επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο.

3.6.2.8 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή εθαξκφδεηαη θαη ζε ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ κηαο
επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Πάγην Δλεξγεηηθφ ηεο. Οη ηερληθέο πνπ παξαπνηνχλ
ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα εληνπίδνληαη ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ζηηο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο, ζηηο ζπκκεηνρέο θαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο.


Τιηθά ή Δλζψκαηα Πάγηα

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηελέξγεηα ή κε απνζβέζεσλ (ή πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο
αμίαο αλ πξφθεηηαη γηα γήπεδα, νηθφπεδα θαη αγξνηεκάρηα πνπ νπζηαζηηθά δελ
απνζβέλνληαη) απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα ηελ ππνθεηκεληθή δηαρείξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο, εθηφο απφ ηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, κεηαβάιιεηαη θαη ε αμία ηνπ Δλεξγεηηθνχ αθνχ δελ
εκθαλίδνληαη νη απνζβέζεηο πνπ ζεσξνχληαη έμνδν (παξαιείπνληαη κάιηζηα θαη νη
αληίζεηνη ινγαξηαζκνί ησλ απνζβεζκέλσλ παγίσλ). Απηή ε κνξθή παξαπνίεζεο είλαη
ζε ζέζε λα επεξεάζεη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο ν ROI (Retutn on
Investment) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο
επηρείξεζεο.
ηαλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζέιεη λα πξνβεί ζε σξαηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ,ζπγθεθξηκέλα, ζέιεη λα εκθαλίζεη απμεκέλα θέξδε, ηφηε δελ
δηελεξγεί απνζβέζεηο ή ρξεζηκνπνηεί κεησκέλνπο ζπληειεζηέο. ηελ σξαηνπνίεζε ,
απηή, βνεζάεη θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ειεπζεξία θξίζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη
επηινγψλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ησλ
εηψλ αιιά θαη ησλ κεζφδσλ απφζβεζεο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαδηθαζία ησλ
απνζβέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη είλαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ
επηρείξεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απνζβέζεηο δελ
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θνξνινγνχληαη θαη κέλνπλ ζηελ επηρείξεζε κε ηε κνξθή απνζεκαηηθψλ
(Μπαξαιέμεο, 1998).
Οη

απνζβέζεηο

Παγίσλ

απνηεινχλ

πξνζδηνξηζηηθφ

παξάγνληα

ησλ

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, κε ηδηαίηεξε ζεκαληηθφηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο
θεθαιαίνπ. Απφ ηα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία ζπλάγεηαη φηη νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, επεξεάδνπλ ηα Απνηειέζκαηα
Υξήζεσο θαη ηε δηαρξνληθή ηνπο ζπγθξηζηκφηεηα, παξαβηάδνληαο ην ζεζκνζεηεκέλν
θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο θαη ηε ινγηζηηθή ηνπο κεηαρείξηζε. Ο
ιαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ηνπο χςνπο ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε
ησλ απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γίλεηαη:


Με ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξσλ ε κεγαιχηεξσλ ζπληειεζηψλ απφ ηνπο
θαλνληθνχο ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ 88/73



Με κεηαβνιή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ



Με θαηαινγηζκφ κεηαβαιιφκελνπ ηηκήκαηνο ησλ ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ζην
θφζηνο παξαρζέλησλ



Με ην κε ππνινγηζκφ απνζβέζεσλ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, γηα
θάπνην ζηνηρείν ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ (π.ρ έμνδα πξψηεο εγθαηαζηάζεσο
πνιπεηνχο απνζβέζεσο)



Με ηνλ ππνινγηζκφ ή κε πξφζζεησλ απνζβέζεσλ ηνπ Ν.Γ 1078/81 ηνπ
Ν1115/1 θαη άιισλ Νφκσλ ή Γηαηαγκάησλ



Με ηε ρξεζηκνπνίεζε σο βάζεσο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, άιινηε ηεο
ηηκήο

θηήζεσο

θαη

άιινηε

ηεο

αλαπξνζαξκνζκέλεο

αμίαο

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ.

3.6.3 Πάγηα ππφ Καηαζθεπή
ε απηφ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηδηνθαηαζθεπή ελφο Πάγηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ελψ δελ έρεη νινθιεξσζεί , ε Γηνίθεζε δελ κεηαθέξεη ην
ινγαξηαζκφ “Πάγηα ππφ θαηαζθεπή” ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ παγίνπ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν, απνθεχγεηαη ε ππνρξέσζε λα δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο. Οπφηε,
πξνθαιείηαη αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ θεξδψλ.
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
Ζ κεηαθνξά δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Πάγηνπ
Δλεξγεηηθνχ “Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο ζχκβαζεο θαη έμνδα
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πνιπεηνχο ζχκβαζεο”, παξαβηάδεη ηηο αξρέο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ αιιά θαη ηεο
απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη αχμεζε ησλ
δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ.
Μεηαθνξά ηφθσλ ζην θφζηνο πξντφληνο αληί ηνπ θφζηνπο πεξηφδνπ
Ζ πξαθηηθή απηή εμαζθαιίδεη φηη ηα θέξδε ζα απμεζνχλ αθνχ ην θφζηνο πξντφληνο
ελζσκαηψλεηαη ζην πξντφλ θαη απνζεκαηνπνηείηαη, επηβαξχλνληαο ηα Απνηειέζκαηα
ρξήζεο φηαλ απηφ πνπιεζεί. Αληηζέησο, ην θφζηνο πεξηφδνπ επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά
ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο.
Άπια ή Αζψκαηα Πάγηα (ππεξαμία, θήκε θαη πειαηεία, δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο,
ζήκαηα, copyright)
Ζ λνκνζεζία νξίδεη φηη ηα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνζβέλνληαη εθάπαμ ζε κηα
ρξήζε ή ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα εληφο πεληαεηίαο. Οη εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα
σξαηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, αιιάδνπλ ην δηελεξγνχκελν ρξφλν
απφζβεζεο. Με άιια ιφγηα, εάλ ε απφζβεζε γίλεη φρη ζε 5 έηε αιιά ζε κηα κφλν
ρξήζε, ηφηε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζα παξνπζηάζνπλ ζαθή βειηίσζε.
πκκεηνρέο
Οη managers ησλ εηαηξεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψζνπλ ηνλ δείθηε
ξεπζηφηεηαο, κεηαθέξνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ζηα ρξεφγξαθα πνπ απνηεινχλ φκσο
ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή
ηνπ δείθηε ROI, αθνχ ηα ρξεφγξαθα δελ απνηεινχλ ζηνηρείν ησλ πσιήζεσλ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ ελεξγεηηθφ φπσο νη ζπκκεηνρέο. Έηζη, ν δείθηεο
ROI εκθαλίδεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα.
Μαθξνπξφζεζκεο

Απαηηήζεηο

(Μαθξνπξφζεζκα

Γξακκάηηα

Δηζπξαθηέα,

νθεηιφκελεο δφζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ)
Ζ κέζνδνο απηή επηβάιιεη ηελ κεηαθνξά ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ
ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη άλνδνο ηνπ δείθηε άκεζεο
ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Δλεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ωζηφζν, ην ζχλνιν ησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξακέλεη ακεηάβιεην ζε απηή ηελ
πεξίπησζε.
Κεθαιαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ
χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, ηειείηαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ
φπσο έμνδα δηαθήκηζεο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, επηζθεπψλ θαη δηαηήξεζεο.
χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ εμφδσλ θαη εζφδσλ, ηα έμνδα κηαο
εηαηξηθήο ρξήζεο πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κφλν κε ηα έζνδα ηεο ίδηαο εηαηξηθήο
62

ρξήζεο. Βέβαηα, νη εηαηξείεο εκθαλίδνπλ ηελ εμήο ηάζε: δελ πξνβαίλνπλ ζε
θαηαγξαθή ησλ εμφδσλ κε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα, αιιά σο ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
(δειαδή λα θεθαιαηνπνηεζνχλ) , νπφηε ππάξρεη ππεξεθηίκεζε ησλ θεξδψλ ηεο
ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαζψο ην θεθαιαηνπνηεζέλ ελεξγεηηθφ εμνθιείηαη.

3.6.4. Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ
Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Τπελζπκίδνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία
αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ κνξθή θαη ππφζηαζε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν ηελ
παξαπνίεζε.
Πεπαιαησκέλα εκπνξεχκαηα
Μηα ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα παξαπνηήζνπλ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, είλαη ε απνηίκεζε ησλ πεπαιαησκέλσλ
εκπνξεπκάησλ ηνπο ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη φρη ζηελ ηηκή πψιεζεο ηνπο. Με απηφ
ηνλ ηξφπν, δελ εκθαλίδνληαη νη αξρηθά πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο θάηη πνπ
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ θεξδψλ . Καη‟ επέθηαζε, ηα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ
Ηζνινγηζκφ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θχκα απηήο
ηεο ηερληθήο πέθηεη θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ROI θαη ν δείθηεο γεληθήο
ξεπζηφηεηαο.
Αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ
Ζ αιιαγή ζηε κέζνδν πνπ απνηηκψληαη ηα απνζέκαηα κηαο επηρείξεζεο, είλαη απφ ηηο
πην ζπρλέο κνξθέο εθδήισζεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Ζ αιιαγή, απηή, έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη
ζηαζεξφηεηα θαη νκνηνκνξθία. Έηζη, ελψ ζηελ κηα ρξήζε ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί
ηελ κέζνδν LIFO (last in – first out), ηελ επφκελε ρξήζε ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν
FIFO (first in – first out), κε ζηφρν λα επεξεαζηεί ε αμία ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο θαη
ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ, φπσο επίζεο ν Ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο.
Απνηίκεζε φισλ ησλ απνζεκάησλ ζηελ ηειεπηαία ηηκή αγνξάο ηνπο
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Ζ πξαθηηθή απηή πξνυπνζέηεη ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο
ζηελ ηειεπηαία ηηκή αγνξάο απηψλ έηζη ψζηε λα εκθαληζηεί ην ηειηθφ απφζεκα
αξθεηά πςειφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ.
Με εκθάληζε δεκηψλ απφ αλαζθάιηζηα εκπνξεχκαηα
Οη εηαηξείεο απνθξχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπο δεκίεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ
θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο εμαηηίαο ρξνληθήο απαμίσζεο, θαθήο
ζπληήξεζεο, θσηηάο ή πιεκκχξαο θαη δελ ήηαλ αζθαιηζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ
λα δηεθδηθήζνπλ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε.
Με δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο
Μηα άιιε κέζνδνο γηα ηελ σξαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε κε
δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ή ε ρξήζε κεησκέλσλ
ζπληειεζηψλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο.
Με κεηαθνξά ησλ πειαηψλ ζηε θαηεγνξία ησλ επηζθαιψλ
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ελψ ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο έρεη γίλεη ζρεηηθή
πξφβιεςε γηα νξηζκέλνπο πειάηεο, απηνί δελ κεηαθέξνληαη ζηνπο επηζθαιείο κε
ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε ν δείθηεο
ξεπζηφηεηαο.
Δπίδηθεο απαηηήζεηο
χκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (ινγαξηαζκφο 33.98), ζε
πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
αλαθαιχςεη κε θαηαρσξεκέλεο πσιήζεηο γηα κηα εηαηξεία, ηφηε ηεο επηβάιιεηαη
πξφζηηκν. ηε ζπλέρεηα, θαη ελψ ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ πξνζηίκνπ,
ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 33.98 “επίδηθεο απαηηήζεηο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ”
αληί λα ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηακείνπ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
πιαζκαηηθή αχμεζε ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ
4.1 Γεληθά
Με αθνξκή ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε απάηε ζε φια ηα εκπιεθφκελα
κέξε, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη κέηνρνη, νη επελδπηέο θαη νη ίδηεο νη εηαηξείεο δελ
είλαη απξνζηάηεπηεο έλαληη ηεο απάηεο, αιιά δηαζέηνπλ αξθεηνχο κεραληζκνχο
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ
(financial reporting), ν κεραληζκφο απηφο απνηειείηαη απφ κηα άκεζε ιεηηνπξγία
επνπηείαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee)
θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.
Μηα ππεχζπλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, πνπ απνηειείηαη απφ έλα άγξππλν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κηα Δπηηξνπή Διέγρνπ, δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πνπ
απαηηεί πςειήο πνηφηεηαο financial reporting θαη έρεη κεδεληθή αλνρή ζην FSF. Χο
ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, επηβιέπνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ financial reporting θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οη επηρεηξήζεηο, σζηφζν, πνπ αζρνινχληαη κε ην FSF εμνπδεηεξψλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (1) έρνληαο εληαία εγεζία γηα ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ν CEO ιεηηνπξγεί θαη σο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ) (2)
θαζηεξψλνληαο αλαπνηειεζκαηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ απνηεινχληαη απφ
εζσηεξηθνχο δηεπζπληέο, νη νπνίνη δε ζπλεδξηάδνπλ ζπρλά θαη (3) δηαηεξψληαο
αλαπνηειεζκαηηθέο ειεγθηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Ο δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο δπλακηθφο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ είλαη ε παξνπζία κηαο επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δνκήο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ο κεραληζκφο απηφο έρεη σο
ζηφρν, πεξηζζφηεξν, ηελ απνηξνπή θαη αλίρλεπζε ησλ απαηψλ πνπ δηελεξγνχληαη
ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο ππαιιήινπο.
Δλψ ε Γηνίθεζε είλαη, πξσηίζησο, ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε
δηαηήξεζε επαξθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, νη εζσηεξηθνί θαη
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εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη επαξθείο
θαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ παξεκπφδηζε, αλίρλεπζε θαη δηφξζσζε ηεο απάηεο, ρσξίο
λα επηηξέπνπλ ζηε Γηνίθεζε λα θαηαπαηά ηηο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (NCFFR,
1987).
Αο εμεηάζνπκε, φκσο, ηνπο δχν παξαπάλσ κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ ρσξηζηά.

4.2 Ο Ρφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ Απάηε
4.2.1 Γεληθά
ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε παξνπζία κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ
ζηελ απάηε, ε βηβιηνγξαθία έρεη παξαγάγεη κηθηά απνηειέζκαηα. Ο Beasley (1995)
εμέηαζε έλα δείγκα εηαηξηψλ πνπ ηηκσξήζεθαλ απφ ην SEC γηα απάηε θαη ζπκπέξαλε
φηη ε παξνπζία κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ δε ζπλδέεηαη κε κηα ρακειφηεξε πηζαλφηεηα
απάηεο. Οκνίσο, νη Abbott, Park θαη Parker (2000) δε βξίζθνπλ θακία ζεκαληηθή
ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνπζίαο κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο απάηεο.
Αληίζεηα, ν McMullen (1995), ν νπνίνο εμέηαζε έλα παξφκνην δείγκα κε
εθείλν

ηνπ

Beasly,

ρξεζηκνπνηψληαο

ηπραία

δεηγκαηνιεςία,

θαηέιεμε

ζε

ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ ήηαλ ζπκβαηά κε φζα αλέθεξε ν Beasley (1995).
Σέινο, νη Dechow θαη ινηπνί (1995) δηαπίζησζαλ φηη ε επηηξνπή ειέγρνπ ήηαλ
έλα ζηνηρείν ζε επηρεηξήζεηο πνπ είραλ γεληθά έλα πςειφ επίπεδν δηνηθεηηθήο
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ρσξίο λα εμεηάζνπλ, σζηφζν, άκεζα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηξνπήο.
εκεηψλνπκε φηη νη παξαπάλσ κειέηεο εμέηαζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ
παξνπζία κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηελ εκθάληζε FSF. Οη εξεπλεηέο δελ είραλ
εμεηάζεη άκεζα ην εξψηεκα εάλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηξνπήο
ειέγρνπ, πνπ ηελ θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, ζπλδένληαη κε κηα
ρακειφηεξε εκθάληζε ηνπ FSF.
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4.2.2 Παξάγνληεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
4.2.2.1 Ζ Αλεμαξηεζία ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Σν

ραξαθηεξηζηηθφ

πνπ

αλαθέξεηαη

πνιχ

ζπρλά

σο

πξνυπφζεζε

κηαο

απνηειεζκαηηθήο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη ε αλεμαξηεζία. Ζ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ εμσηεξηθψλ
δηεπζπληψλ. Δμσηεξηθνί ζεσξνχληαη νη δηεπζπληέο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο
εηαηξείαο θαη πνπ, επηπιένλ, δελ έρνπλ άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο δεζκνχο, θαλεξνχο
ηνπιάρηζηνλ, κε ηελ εηαηξεία ή ηε Γηνίθεζή ηεο.
χκθσλα κε ηε Blue Ribbon Committee (BRC), νη επηηξνπέο ειέγρνπ πξέπεη
λα απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ άηνκα κε-ππαιιήινπο, ππνζέηνληαο φηη ηα
εμσηεξηθά αλεμάξηεηα κέιε κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ, είλαη θαιχηεξα φξγαλα
παξαθνινχζεζεο ηεο Γηνίθεζεο (BRC, 1999).
Οη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ κπνξεί λα ζεσξήζνπλ ηε
ζεηεία ηνπο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ σο έλα κέζν ελίζρπζεο ηεο θήκεο ηνπο (Fama θαη
Jensen, 1983). Έηζη, ελψ ε ζεηεία ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε θήκε
ηνπ αλεμάξηεηνπ δηεπζπληή σο νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο, παξάιιεια κπνξεί λα
επηδεηλψζεη ηελ πηζαλή δεκία ζηε θήκε, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο FSF θαηά ηε
δηάξθεηα πνπ ν δηεπζπληήο εθηειεί θαζήθνληα ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ. πλεπψο, νη
εμσηεξηθνί, αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο έρνπλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα πςειφηεξν
πνηνηηθφ έιεγρν-ηε δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηνπο.
Έλα δεχηεξν, ζπκπιεξσκαηηθφ θίλεηξν πνπ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ αθνξά ην βαζκφ επζχλεο ησλ εμσηεξηθψλ δηεπζπληψλ. Σα
ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ κπνξνχλ λα
επηδεηθλχνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηζρπξηδφκελνη φηη βαζίδνληαη
ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ γηα δεηήκαηα, φπσο ε επάξθεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή
(Reinstein θαη ινηπνί, 1984). ε πεξίπησζε κήλπζεο εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ γηα FSF,
απηή ε ζηξαηεγηθή κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ επζχλε ησλ
ζηειερψλ κε απηή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. πλεπψο, ε απνθπγή ηεο
λνκηθήο επζχλεο παξέρεη έλα πξφζζεην θίλεηξν γηα απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα
κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο δηεπζπληέο.
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4.2.2.2 Ζ Δλεξγεηηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Οη Menon θαη Williams (1994) ζεκείσζαλ φηη ε αλεμαξηεζία ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ
είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα, εθηφο αλ ε επηηξνπή είλαη επίζεο
ελεξγή. Ζ ελεξγεηηθφηεηα κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ νξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο.
χκθσλα κε ηελ American Bar Association (ABA 1978), κηα επηηξνπή πνπ
πξαγκαηνπνηεί ιηγφηεξεο ζπλεδξηάζεηο απφ δχν εηεζίσο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα
εθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο επηκειψο. Οη Kalbers θαη Fogarty (1993) εληζρχνπλ ηε
ζέζε ησλ Menon θαη Williams επηβεβαηψλνληαο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επηηξνπήο

ειέγρνπ

είλαη

ζπλάξηεζε

ηεο

επηζπκίαο

ησλ

κειψλ

ηεο

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ επηζπκία λα εθπιεξσζνχλ απνηειεζκαηηθά
νη επζχλεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη
ζπλάξηεζε, ηφζν ηεο επηζπκίαο φζν θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα εθηειεί ηα
θαζήθνληα ηεο. Ζ επηζπκία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ,
ελψ ε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά ε Γηνίθεζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ δηεπζπληψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ.

4.2.3 Ο Ρφινο κηαο Αλεμάξηεηεο θαη Γξαζηήξηαο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ζηελ Απάηε
Τπάξρνπλ έκκεζεο απνδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αληίιεςε φηη κηα αλεμάξηεηε
θαη δξαζηήξηα επηηξνπή ειέγρνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επηζεηηθή ινγηζηηθή θαη ην
FSF.
Οη επηηξνπέο ειέγρνπ έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, δχν κέζα δηαζέζηκα γηα ηελ
επνπηεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ – ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Δπηηξνπέο ειέγρνπ πνπ απνηεινχληαη, κφλν, απφ
άηνκα κε-ππαιιήινπο είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: (α) ζπγθαιψληαο ζπρλέο ζπλεδξηάζεηο κε ηνλ θχξην εζσηεξηθφ
ειεγθηή θαη (β) αλαζεσξψληαο ην πξφγξακκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ (Scarbrough θαη ινηπνί, 1998). Ο Strawser θαη ινηπνί (1995) θαη ε
Treadway Commission (1987) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληζρχεηαη, φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
αλαθέξεηαη άκεζα ζε κηα ελεξγή θαη αλεμάξηεηε επηηξνπή ειέγρνπ.
ζνλ αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, ε επηηξνπή ειέγρνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηεο γηα λα εληζρχζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο (Carcello θαη
Neal, 1999) ή γηα λα πξνζιάβεη έλαλ ειεγθηή πςειφηεξεο πνηφηεηαο. Οη Abbott θαη
Parker (1999a, 1999b) δηαπηζηψλνπλ φηη νη επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ εθπιεξψλνπλ ηα
θαηψηαηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο είλαη πηζαλφηεξν λα
απαζρνιήζνπλ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πςειφηεξεο πνηφηεηαο.
πλεπψο, νη δξαζηήξηεο θαη αλεμάξηεηεο επηηξνπέο ειέγρνπ ζπλδένληαη κε
έλαλ πνηνηηθφηεξν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ έιεγρν, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη
κε κηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απνηξνπήο θαη αλίρλεπζεο ηεο απάηεο. Καη‟
επέθηαζε,

δξαζηήξηεο

θαη

αλεμάξηεηεο

επηηξνπέο

ειέγρνπ

ζπλδένληαη

κε

πνηνηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο financial reporting.
Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Abbott, Park θαη
Parker (2000), νη νπνίνη εμέηαζαλ έλα δείγκα 155 εηαηξεηψλ. ηηο κηζέο απφ απηέο ηηο
εηαηξείεο είραλ επηβιεζεί θπξψζεηο κε βάζε ηηο Accounting and Auditing
Enforcement Releases ηνπ SEC. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη εηαηξείεο
αληηζηνηρίζηεθαλ κε άιιεο πνπ είραλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ζην
κέγεζνο, ηε βηνκεραλία θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ππνδειψλνπλ φηη ε παξνπζία κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηα ειάρηζηα
φξηα δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλεδξηάζεηο ην
ρξφλν, θαη αλεμαξηεζίαο, ζπλδέεηαη κε κεησκέλε πηζαλφηεηα απάηεο.

4.3 Ο Ρφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Απάηε
4.3.1 Γεληθά
Ζ εθαξκνγή ηεο SAS αξηζκφο 82 δίλεη λέα δηάζηαζε ζην ξφιν θαη ηελ επζχλε ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ απνηξνπή, αλίρλεπζε θαη αλαθνξά ηεο απάηεο, φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη ζηε Statement on Internal Auditing Standard (SIAS) αξηζκφο 3,
πνπ εθδφζεθε απφ ην Internal Auditing Standards Board (IASB), ην αλψηεξν ηερληθφ
ζψκα ηνπ Institute of Internal Auditors (IIA). Σν IIA είλαη έλα επαγγεικαηηθφ ζψκα
πνπ δηαζέηεη πάλσ απφ 50.000 κέιε, ην νπνίν εηζάγεη ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη
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παξέρεη έλα πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (Ratliff θαη ινηπνί,
1995).
Ζ SIAS αξηζκφο 3 ππνδειψλεη ζαθψο φηη ε απνηξνπή ηεο απάηεο είλαη
επζχλε ηεο Γηνίθεζεο. Παξφια απηά έρεη θαζηεξσζεί νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα είλαη
ππεχζπλνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ. Βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο επζχλεο είλαη ε εμέηαζε θαη ε
αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο.
Οη ζθνπνί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ απνηξνπή ηεο
απάηεο, αιιά είλαη πνιχ επξχηεξνη. Χζηφζν ε απνηξνπή ηεο απάηεο είλαη έλαο απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Flesher, 1995).
Έηζη, φζνλ αθνξά ζηελ απάηε, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη:







λα αμηνινγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ
λα πξνζδηνξίδεη ηνπο δείθηεο ή ηα ζήκαηα ηεο απάηεο
λα πξνζδηνξίδεη ηηο αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα επηηξέςνπλ ζηελ απάηε λα
εκθαληζηεί
λα εηζεγείηαη έξεπλεο, φπνπ απαηηείηαη
λα επηθνηλσλεί κε ηε Γηνίθεζε γηα ηα πεξηζηαηηθά ηεο απάηεο θαη
λα βνεζά ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ δξαζηψλ ηεο απάηεο (Ratliff θαη
ινηπνί, 1995).

4.3.2 Βήκαηα γηα ηελ Απνηξνπή, Αλίρλεπζε θαη Αλαθνξά ηεο
Απάηεο
Μηα απμεκέλε έκθαζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ παξεκπφδηζε ηεο απάηεο
απνηξέπεη ηνπο ππαιιήινπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δφιηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε, πξέπεη λα θαηαδηψθνπλ
επηζεηηθά πηζαλέο δφιηεο ζπκπεξηθνξέο, αληί λα πεξηκέλνπλ λα εκθαληζηνχλ κπξνζηά
ηνπο. Μηα δπλακηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξεκπφδηζε θαη αλίρλεπζε ηεο απάηεο,
απμάλεη ηελ αληίιεςε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη πξψηα απ‟ φια λα γλσξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξν
ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο απάηεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζήκαηά ηεο. Δθηφο απηνχ,
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. Σα κέηξα απηά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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4.3.2.1 Αλαζθφπεζε ησλ πκβάζεσλ
Ζ αλαζθφπεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα
παξάζρεη κηα έλδεημε πηζαλήο απάηεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο. Ζ απάηε
ζπκβνιαίσλ πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ έλαο πξνκεζεπηήο εθκεηαιιεχεηαη δνιίσο έλα
ζπκβφιαην γηα λα απνθνκίζεη παξάλνκα θέξδε. Ζ απάηε ζπκβνιαίσλ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη κηα ζπλσκνζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ελφο
πξνκεζεπηή ή ζπλσκνζία κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνκεζεπηψλ.
Απηφο ν ηχπνο απάηεο κπνξεί λα αληρλεπζεί, αλαιχνληαο ηα αξρεία ησλ
ζπκβάζεσλ γηα ηνπο αλαδφρνπο πνπ πιεηνδνηνχλ, ζπλήζσο ηειεπηαίνη, ρακειφηεξα ή
θεξδίδνπλ ηειηθά ηε ζχκβαζε. Οη αλαηεζεηκέλεο ζπκβάζεηο εμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ
λα βξεζνχλ ζηνηρεία γηα πξνκεζεπηέο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη ηαθηηθά ζπκβάζεηο
ρσξίο έλδεημε λφκηκνπ ιφγνπ γηα ηε ζηαζεξή απηή αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ. Μηα
ηέηνηα αλαζθφπεζε κπνξεί λα απνθαιχςεη φηη ε δσξνδνθία ή νη αληαπνδφζεηο είλαη ν
ιφγνο ησλ αλαζέζεσλ.

4.3.2.2 Αλάιπζε Απεηιψλ «Threat analysis»
Μία threat analysis (αλάιπζε απεηιψλ) εξεπλά ηελ έθζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
νληφηεηαο ζηελ απάηε θαη πεξηιακβάλεη κηα αμηνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πψο απηά ζα κπνξνχζαλ λα ηδηνπνηεζνχλ. Γηα ηηο εηαηξείεο
πνπ αζρνινχληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, κηα αλάιπζε απεηιψλ πεξηιακβάλεη κηα
αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαηάρξεζεο ή θαηαζηξνθήο ζηνηρείσλ πνπ δελ
εκθαλίδνληαη

ζηνλ

ηζνινγηζκφ,

φπσο

εκπηζηεπηηθά

ζηνηρεία

πειαηψλ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.
Ο ζθνπφο κηαο ηέηνηαο έξεπλαο είλαη λα «μεπεξάζεη ζηελ εμππλάδα ηνπο
απαηεψλεο». Μηα αλάιπζε απεηιψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο
λα θαηεπζχλνπλ ην ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δίδνληαο έκθαζε ζηα πην
επάισηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ εθηίκεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζηελ θαηάρξεζε, βνεζά ηνλ εζσηεξηθφ
ειεγθηή λα δεη ηη βιέπεη ν θιέθηεο. ηε ζπλέρεηα νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα
ιάβνπλ κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ή λα ειέγμνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηελ έθζεζε.
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4.3.2.3 Γεκηνπξγία Καη Γηαηήξεζε Μηαο Πνιηηηθήο Απάηεο
Ζ ACFE παξνηξχλεη θάζε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα
πνιηηηθή απάηεο πνπ ζα θαζνδεγεί ηνπο ππαιιήινπο ηεο (ACFE, 1995). Μηα εηαηξηθή
πνιηηηθή απάηεο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή θαη επδηάθξηηε απφ ηνλ εηαηξηθφ θψδηθα
δενληνινγίαο ή εζηθήο. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή απάηεο πξέπεη λα δηαβηβάδεηαη ζαθψο
ζηνπο ππαιιήινπο. Σα εηήζηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, νη εηήζηεο αμηνινγήζεηο
απφδνζεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ απνηεινχλ δηάθνξνπο
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο.
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα απαηηεί γξαπηή αλαγλψξηζε απφ θάζε
ππάιιειν φηη ε πνιηηηθή έρεη δηαβαζηεί θαη έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Έλα
πεξίγξακκα κηαο πνιηηηθήο απάηεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δεκηνπξγία
κηαο ιεπηνκεξνχο πνιηηηθήο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.
Πίλαθαο 2 : Πεξίγξακκα πνιηηηθήο απάηεο (Πεγή: Association of Certified Fraud
Examiners (1995).
Πεξίγξακκα πνιηηηθήο απάηεο
Τπόβαθπο
Απηφ ην ηκήκα δηαηππψλεη ηε ζεκαζία κηαο πνιηηηθήο απάηεο ζηελ απνηξνπή θαη
αλίρλεπζε ηεο απάηεο.
Ανηικείμενο ηηρ πολιηικήρ
Απηφ ην ηκήκα δειψλεη φηη, ε πνιηηηθή απεπζχλεηαη ζηνπο ππαιιήινπο, κεηφρνπο,
ζπκβνχινπο, πσιεηέο, ζπκβαιιφκελνπο θαη θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ.
Πολιηική
ην ηκήκα απηφ, ε Γηνίθεζε αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη
απνηξνπή ηεο απάηεο. Γηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ηεο απάηεο θαη πψο έρνπλ
αληηκεησπηζηεί πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί.
Δνέπγειερ πος αποηελούν απάηη
Απηφ ην ηκήκα πεξηέρεη ηα θχξηα ζεκεία ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ελεξγεηψλ πνπ ζεσξνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε σο απάηε. Ζ ιίζηα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη

πξάμεηο,

φπσο

πιαζηνγξαθία

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

εγγξάθσλ,

θαηάρξεζε πφξσλ, ρξενγξάθσλ, πξνκεζεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
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θεξδνζθνπία απφ παξνρή πιεξνθνξηψλ, δσξνδνθία θαη άιιεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Ανακπιηική εςθύνη
Πξνζδηνξίδεηαη ην νξγαλσηηθφ ηκήκα πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έξεπλα πηζαλψλ
πεξηζηαηηθψλ απάηεο θαη πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο επζχλεο ηνπ.
Δμπιζηεςηικόηηηα
ε απηφ ην ηκήκα δηαηππψλεηαη ε ζεκαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηε δηεμαγσγή ησλ
εξεπλψλ γηα ηελ απάηε.
Δξοςζιοδόηηζη για ηην εξέηαζη ύποπηηρ απάηηρ
Πεξηγξάθνληαη ε εμνπζία δηεμαγσγήο εζσηεξηθψλ εξεπλψλ απάηεο θαη νη ελέξγεηεο
πνπ επηηξέπεηαη λα δηαπξαρζνχλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ εξεπλψλ.
Γιαδικαζίερ αναθοπάρ
Σν ηκήκα απηφ δειψλεη φηη ν ππάιιεινο πνπ ππνπηεχεηαη απαηειή δξαζηεξηφηεηα
πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα
δηαηεξείηαη ε αλσλπκία ηνπ ππαιιήινπ. Ζ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δειψλεη φηη ν
ππάιιεινο δε ζα πξέπεη λα ζπδεηά ηελ ππνηηζέκελε απάηε κε άιια άηνκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ χπνπησλ ππαιιήισλ.
Κςπώζειρ
Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηαηππψλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, αλ κηα
έξεπλα θαηαιήμεη ζε ζχζηαζε απφιπζεο ή δηθαζηηθήο δίσμεο ελφο ππαιιήινπ
Γιασείπιζη και έγκπιζη
Ζ έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ Αλψηεξε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα ππνδειψλεηαη
ζηελ πνιηηηθή. Δπίζεο, ε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δηαηππψλεη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα
ηε δηαρείξηζε, εξκελεία θαη αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο.

4.3.2.4 Τινπνίεζε Καη Λεηηνπξγία Μηαο Σειεθσληθήο Γξακκήο
Δπηθνηλσλίαο
χκθσλα κε ηελ ACFE (1995) κηα άκεζε γξακκή επηθνηλσλίαο είλαη ην πην
νηθνλνκηθφ θαη απνδνηηθφ κέζν γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ππαιιειηθήο απάηεο. Μηα
άκεζε γξακκή επηθνηλσλίαο είλαη απιά έλαο εηδηθφο ηειεθσληθφο αξηζκφο πνπ έλα
άηνκν κπνξεί λα θαιέζεη θαη λα δψζεη κηα εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε κηα
απάηε. Σν GAO θαζηέξσζε κηα άκεζε γξακκή επηθνηλσλίαο σο κέζν θαηαπνιέκεζεο
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ηεο απάηεο θαη ηεο θαηάρξεζεο (Flesher, 1995). ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο
δέρηεθε πεξίπνπ 53.000 θιήζεηο (Flesher θαη Buttross, 1992).
Οη έληηκνη ππάιιεινη παξαηεξνχλ ζπρλά πεξηζηαηηθά απάηεο, αιιά δελ έρνπλ
ηξφπν λα ηα αλαθέξνπλ αλψλπκα. Ζ ρξήζε κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο πξνζθέξεη
ζηνλ ππάιιειν ηελ επθαηξία λα αλαθέξεη ηελ πηζαλή απάηε, ρσξίο ην θφβν ησλ
αληίπνηλσλ.
Οη άκεζεο γξακκέο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ, είηε ζην εζσηεξηθφ
ηεο επηρείξεζεο είηε λα παξέρνληαη απφ έλαλ ηξίην. Ζ ACFE εθηηκά φηη έλα
εζσηεξηθφ πξφγξακκα ζα θφζηηδε πεξίπνπ $100,000 (ACFE, 1995). Έλα παξάδεηγκα
παξνρήο ηειεθσληθήο γξακκήο επηθνηλσλίαο απφ έλα ηξίην φξγαλν είλαη ε
ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ ACFE θαη νλνκάδεηαη «Γξακκή
εζηθήο». Γηα κεξηθέο νξγαλψζεηο, ην εηήζην πνζφ ζπλδξνκήο κπνξεί λα είλαη ηφζν
κηθξφ φζν $0.75 αλά ππάιιειν. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ θιήζεσλ παξέρνληαη
ζηνλ πειάηε κέζα ζε κηα εκέξα.

4.3.2.5 Δπηβνιή ππνρξεσηηθψλ δηαθνπψλ θαη πεξηζηξνθή εξγαζία
Ζ έξεπλα KPMG Peat Marwick (1998) αλέθεξε φηη νη αλεπαξθείο εζσηεξηθνί έιεγρνη
πξνθάιεζαλ πεξίπνπ ην 50% ησλ απαηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ. Ζ έθζεζε απηή δίλεη
έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη
ζηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη επηβνιή ελφο ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Γχν κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα
λα εληζρπζεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε επηβνιή ππνρξεσηηθψλ δηαθνπψλ θαη ε
πεξηνδηθή πεξηζηξνθή εξγαζίαο.
Ζ πξψηε πνιηηηθή απαηηεί φινη νη αλψηεξνη ππάιιεινη λα ιακβάλνπλ άδεηα
εηεζίσο γηα δχν δηαδνρηθέο εβδνκάδεο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη δηαθνπέο λα
πεξηιακβάλνπλ θαη θαζήθνληα «πςεινχ θηλδχλνπ». Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα
είλαη επηηαθηηθφ έλαο ππάιιεινο λα είλαη παξψλ γηα λα δηελεξγεί ζην ηέινο θάζε
κήλα θάπνηνπ είδνπο ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε. Έλαο ππάιιεινο κε κηα ηέηνηα επζχλε
πξέπεη λα απαηηεζεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ ηνπ ην ηέινο ηνπ
κήλα.
Σα πξνγξάκκαηα πεξηζηξνθήο εξγαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, έηζη ψζηε ν
ππάιιεινο λα έρεη ειάρηζηε ή θαη θακία πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, αξρεία,
πξνγξάκκαηα θαη άιια ζηνηρεία κε ηα νπνία εξρφηαλ ζε επαθή ζηελ πξνεγνχκελε
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εξγαζία ηνπ. Οη ππνρξεσηηθέο δηαθνπέο θαη ηα ζρέδηα πεξηζηξνθήο εξγαζίαο
απνηξέπνπλ ηελ απάηε, θαζψο επίζεο πξνθαινχλ ηελ ππάξρνπζα απάηε λα
εκθαληζηεί.

4.3.2.6 Έιεγρνο Σσλ πζηάζεσλ Σσλ Τπαιιήισλ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηηο ζπζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ. Έλαο
ππάιιεινο πνπ έρεη δηαπξάμεη απάηε κπνξεί λα κεηαθηλεζεί απφ έλαλ νξγαληζκφ ζε
έλαλ άιιν. ηαλ νη ζπζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ δελ ειέγρνληαη, έλα αλέληηκν άηνκν
κπνξεί λα πξνζιεθζεί. Έλαο αλέληηκνο ππάιιεινο κπνξεί λα ππεμαηξέζεη δνιίσο απφ
κηα αλππνςίαζηε επηρείξεζε ρηιηάδεο ρξεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλεζεί
πξνο κηα λέα εξγαζία, πξηλ ε απάηε αλαθαιπθζεί.
Σα βηνγξαθηθά πξέπεη λα δηεξεπλψληαη θαη νη πιεξνθνξίεο λα επαιεζεχνληαη
γηα λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη ππνςήθηνη ππάιιεινη απνθνίηεζαλ απφ ηα αλαθεξφκελα
παλεπηζηήκηα. Δπίζεο, ε επηρείξεζε δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο ηειεθσληθνχο
αξηζκνχο πνπ απαξηζκνχληαη ζην βηνγξαθηθφ φζνλ αθνξά ζηνπο πξνγελέζηεξνπο
εξγνδφηεο, θαζψο απηνί κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλνη. Οη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ
εξγνδνηψλ πξέπεη λα αλαδεηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε αλεμάξηεηα.
Μηα πξφζζεηε ηερληθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη έλαο δεχηεξνο
έιεγρνο ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ππαιιήισλ έμη κήλεο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο. Ο ιφγνο
κηαο πξφζθαηεο απφιπζεο ελφο αλέληηκνπ ππαιιήινπ απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία
ηνπ κπνξεί λα κελ είρε ην ρξφλν λα ελζσκαησζεί ζην αξρείν ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αξρηθήο έξεπλαο.

4.3.2.7 Αηθληδηαζηηθνί Λνγηζηηθνί Έιεγρνη Απάηεο
Οη αηθληδηαζηηθνί ινγηζηηθνί έιεγρνη απάηεο έρνπλ ηε δπλακηθή λα ελεξγήζνπλ σο
έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο απάηεο ππαιιήισλ. Έλαο αηθληδηαζηηθφο
ινγηζηηθφο έιεγρνο, δίλεη ζηνπο δξάζηεο ηεο απάηεο ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα αιιάμνπλ,
λα θαηαζηξέςνπλ ή λα θξχςνπλ αξρεία θαη άιιεο απνδείμεηο. Ηδαληθά, απηνί νη
ινγηζηηθνί έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαζψο ηα ίρλε ηεο απάηεο είλαη ζπρλά κε εκθαλή, ειιηπή ή
δχζθνιν λα αθνινπζεζνχλ.
Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηε ρξήζε πεπεηξακέλσλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη φηη
είλαη πηζαλφ ηα κέιε κηαο νκάδαο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ απάηεο λα πάξνπλ ζπλέληεπμε
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απφ πνιινχο αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
απάηε. Χο εθ ηνχηνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ θαιά αλεπηπγκέλεο ηηο
δεμηφηεηεο αλαθάιπςεο θαη εθηίκεζεο. Δπίζεο, ηα θχιια εξγαζίαο ηνπο είλαη πηζαλφ
λα εηζαρζνχλ σο ζηνηρεία θαη λα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο. Άςνγα θχιια εξγαζίαο
είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξαρζνχλ απφ έλαλ πεπεηξακέλν εζσηεξηθφ ειεγθηή.
Μεξηθέο εηαηξείεο κπνξεί λα είλαη απξφζπκεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
αηθληδηαζηηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο απάηεο, ιφγσ ηεο αληίιεςεο φηη νη ππάιιεινη
κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο αληηδξάζεηο. Οη ηίκηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο.
Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθφ ε Γηνίθεζε λα δηαβηβάδεη πεξηνδηθά ζηνπο
ππαιιήινπο ηελ αλάγθε γηα ηέηνηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα
είλαη απαξαίηεην ε Γηνίθεζε λα δεηήζεη απφ έλαλ ππάιιειν πιεξνθνξίεο γηα ην πψο
λα εηζάγεη έλαλ αηθληδηαζηηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν απάηεο, έηζη ψζηε λα κεηψζεη ηελ
θαρππνςία θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία.

76

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΙΥΝΔΤΗ
ΣΗ ΑΠΑΣΗ

5.1 Ο Ρφινο Σσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γεηθηψλ ηελ Αλίρλεπζεο Σεο
απάηεο
5.1.1 Δηζαγσγή
Ζ απάηε κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηηο ηάζεηο θαη ηηο αλαινγίεο (ιφγνπο) ζηνηρείσλ
πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Λνγαξηαζκνί πνπ
παξαπνηνχληαη γηα λα ζπγθαιχςνπλ κηα απάηε κπνξεί λα θαλεξψζνπλ αζπλήζηζηεο
ζρέζεηο κε άιινπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ παξαπνηνχληαη. Δπίζεο, αζπλήζηζηεο
ζρέζεηο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηα πεξηνδηθά ηζνδχγηα ησλ ινγαξηαζκψλ, ζε
πεξίπησζε πνπ ν απαηεψλαο ζπκκεηέρεη, κφλν, ζπνξαδηθά ζε δφιηεο δξαζηεξηφηεηεο.
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κπνξεί λα απνθαιχςεη ππάξρνπζεο ζρέζεηο πνπ
δελ αλακέλνληαη ή λα απνθαιχςεη ηελ απνπζία ζρέζεσλ πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελεο.
Οη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο (Analytical Procedures) έρνπλ ζεσξεζεί σο έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απάηεο (Thornhill, 1995). Αλαιπηηθέο
δηαδηθαζίεο είλαη ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πνηθίιεο ηερληθέο πνπ ν
ειεγθηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα απνηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλσλ
δηαηππψζεσλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά αξρεία. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ
ηηο εμήο ηερληθέο: αλάιπζε ηεο ηάζεο (νξηδφληηα), ησλ αλαινγηψλ/ιφγσλ (θάζεηε
αλάιπζε ή αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο), ζπγθξίζεηο πξνυπνινγηζκψλ, ζπγθξίζεηο κε
ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο βηνκεραλίαο, αλαζθφπεζε ησλ γεληθψλ θαζνιηθψλ θαη
πεξηνδηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη δνθηκέο ινγηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθά θαη
ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο.

5.1.2 Διεγθηηθά Πξφηππα θαη Αλαιπηηθέο Γηαδηθαζίεο
Ζ Δπηηξνπή Treadway ζπλέζηεζε ζηελ ASB λα απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ζε φινπο ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα βειηησζεί ε αλίρλεπζε ηνπ
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FFR (Wheeler θαη Pany, 1995, ζει. 558). Ζ SAS αξηζκφο 55 (AICPA, 1988) απαηηεί
λα εθηεινχληαη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ
ειέγρνπ, ζηνρεχνληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο χπαξμεο αζπλήζηζησλ γεγνλφησλ,
πνζψλ, αλαινγηψλ θαη ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ δεηήκαηα πνπ επηθέξνπλ
επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
ινγηζηηθνχ ειέγρνπ.
Σν 1997 ε ASB εμέδσζε ηε SAS αξηζκφο 82. Σν πξφηππν παξείρε εθηεηακέλε
ιεηηνπξγηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ ζεψξεζε ηεο απάηεο εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή θαηά ηε
δηεμαγσγή ελφο ειέγρνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χζηφζν, παξείρε ιίγε
θαζνδήγεζε γηα ην ξφιν ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο
(Mancino, 1997). χκθσλα κε ηε SAS αξηζκφο 99, (AICPA, 2002), ην λέν πξφηππν
γηα ηελ απάηε, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ χπαξμεο ιαλζαζκέλσλ δηαηππψζεσλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ απάηε.
Χζηφζν, παξά ηελ έκθαζε ησλ πξνηχπσλ ζηε ρξήζε αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ελψ νη APs είλαη γλσζηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, ππάξρεη κηα γεληθή
έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηεο έθηαζεο ηεο
εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε απηέο.

5.1.3 ρεηηθέο Δκπεηξηθέο Μειέηεο
Ζ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν πνιιψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πεξηιακβάλεη
ηελ αλίρλεπζε, ηφζν αθνχζησλ (δειαδή ιάζε) φζν θαη ζθφπηκσλ (δειαδή
παξαηππίεο/απάηε) ιαλζαζκέλσλ δηαηππψζεσλ. Σν πνζνζηφ ησλ ιαζψλ πνπ
εληνπίζηεθε απφ ηηο APs θπκάλζεθε απφ 15% σο 50% (Blocher θαη Cooper 1988,
Calderon θαη Green 1994, Hylas θαη Ashton 1982, Kreutzfeldt θαη Wallace 1985,
Wright θαη Ashton 1989). Μεξηθέο κειέηεο θαηέιεμαλ φηη νη APs δελ είλαη
απνηειεζκαηηθέο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν (Blocher 1992,
Kinney 1987), ελψ άιιεο ζπκπέξαλαλ φηη νη APs δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο φηαλ
εθαξκφδνληαη ζε ηξηκεληαία ζηνηρεία (Wheeler θαη Pany, 1995).
Μφλν ιίγεο κειέηεο αζρνιήζεθαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο
(Blocher 1992, Calderon θαη Green 1994, Loebbecke θαη ινηπνί 1989, Persons 1995).
Ο Blocher (1992) δηαπίζησζε φηη, κφλν, ηέζζεξηο απφ ηηο εηθνζηηέζζεξηο πεξηπηψζεηο
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απάηεο πνπ κειέηεζε αληρλεχζεθαλ απφ ηηο APs. Οη Calderon θαη Green (1994)
δηαπίζησζαλ φηη νη APs απνηέιεζαλ ην αξρηθφ ζεκάδη ζην 15% ησλ 455
πεξηπηψζεσλ απάηεο πνπ κειέηεζαλ.
Απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηηο APs ειάρηζηεο αζρνιήζεθαλ κε ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ο Persons (1995) πξνζδηφξηζε 103 εηαηξείεο απάηεο,
ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αληηζηνίρηζε κε άιιεο εηαηξείεο, αλάινγα κε ηε βηνκεραλία
φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν. πλνιηθά, δέθα κεηαβιεηέο,
αλάκεζά ηνπο θαη νθηψ ιφγνη, εμεηάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε
δχν πξνβιεπηηθψλ ινγηζηηθψλ (logistic) κνληέισλ. Σν έλα κνληέιν αθνξνχζε ην έηνο
πνπ δηελεξγήζεθε ε απάηε θαη ην άιιν κνληέιν αθνξνχζε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Βεκαηηθά-ινγηζηηθά κνληέια ππνδήισζαλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε
(leverage), ε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ, ε ζχλζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο
πηζαλφηεηαο FFR.
Ο πάζεο, ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ FFR θαη ηελ αλάπηπμε ελφο
αμηφπηζηνπ κνληέινπ αλίρλεπζεο FSF γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο, κειέηεζε 75
εηαηξείεο. Απφ απηέο νη 38 είραλ ραξαθηεξηζηεί κε FFR. πλνιηθά επέιεμε δέθα
κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είραλ παξνπζηαζηεί σο ζεκαληηθέο ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο,
πξνθεηκέλνπ λα ηηο εμεηάζεη σο πηζαλέο ελδείμεηο ηνπ FFR. Οη δείθηεο απηνί είλαη:
Τπνρξεψζεηο/κεηνρηθφ θεθάιαην, πσιήζεηο/ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, θαζαξφ θέξδνο/
πσιήζεηο, ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη/ πσιήζεηο, θαζαξφ θέξδνο/ ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ,
θεθάιαην θίλεζεο/ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, κεηθηφ θέξδνο/ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ,
απνζέκαηα/πσιήζεηο,

ζπλνιηθέο

ππνρξεψζεηο/ζπλνιηθφ

ελεξγεηηθφ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε.
Υξεζηκνπνηψληαο βεκαηηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ν πάζεο αλέπηπμε δχν
κνληέια αλίρλεπζεο FSF ζε έλα δείγκα. Σα κνληέια ήηαλ αθξηβή ζηελ ηαμηλφκεζε
ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ζσζηά, κε πνζνζηά αθξίβεηαο πνπ μεπεξλνχλ ην 84%.
Γεληθά, ν πάζεο θαηέιεμε φηη εηαηξείεο κε πςειά απνζέκαηα ζε ζρέζε κε ηηο
πσιήζεηο, πςειέο ππνρξεψζεηο/ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, ρακειφ θέξδνο/ζπλνιηθφ
ελεξγεηηθφ,

ρακειφ

θεθάιαην

θίλεζεο/ζπλνιηθφ

ελεξγεηηθφ

θαη

ρακειή

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα κεηαπνηήζνπλ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.

79

Σέινο, νη Kaminski, Wetzel θαη Guan δηελήξγεζαλ κηα κειέηε, πξνθεηκέλνπ
λα θαζνξίζνπλ αλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη
απάηε δηαθέξνπλ απφ απηνχο άιισλ εηαηξεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, επέιεμαλ
εηαηξείεο απάηεο, εμεηάδνληαο ηηο SEC‟s Accounting and Auditing Enforcement
Releases πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 1982 κέρξη ην 1999. Οη 79 εηαηξείεο απάηεο
αληηζηνηρήζεθαλ κε άιιεο, κε βάζε ην κέγεζνο, ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηε
βηνκεραλία. ηε ζπλέρεηα δηεμήγαγαλ κηα αλάιπζε ζε 21 δείθηεο, θαιχπηνληαο κηα
πεξίνδν επηά εηψλ.
Γεληθά, 15 δείθηεο βξέζεθαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Απφ απηνχο
κφλν 3 (Fixed Assets/Total Assets, Total Liabilities/Total Assets, Working
Capital/Total Assets) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί γηα ηξία έηε. Δπίζεο, κφλν 5
(Accounts receivable/total assets, Cost of goods sold/sales, Fixed assets/total assets,
Interest

expense/total

liabilities,

Sales/account

receivable)

ήηαλ

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξηλ ηελ απάηε.
Οη εξεπλεηέο, αθφκε, πξνζπάζεζαλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο εηαηξείεο κε βάζε
ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ζε δχν θαηεγνξίεο: εηαηξείεο πνπ δηελήξγεζαλ
απάηε θαη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ δηαπξάμεη απάηε. Οη ιαζεκέλεο ηαμηλνκήζεηο γηα
ηηο εηαηξείεο απάηεο θπκάλζεθαλ απφ 58% έσο 98%. Σα απνηειέζκαηα απηά
παξέρνπλ

εκπεηξηθέο

απνδείμεηο

ηεο

πεξηνξηζκέλεο

δπλαηφηεηαο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ λα αληρλεχζνπλ ή λα πξνβιέςνπλ πεξηπηψζεηο FFR.

5.2 Ο Ρφινο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Απάηε
5.2.1 Έλα Βαζηθφ Δξγαιείν Απνηξνπήο ηεο Απάηεο
Μηα απάηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ή δηαπξάηηεηαη ελαληίνλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο επέκβαζε εηζφδσλ, επέκβαζε εμφδσλ ή
επέκβαζε απφδνζεο. Ζ επέκβαζε εηζφδσλ πεξηιακβάλεη ηελ είζνδν ςεχηηθσλ ή
απαηειψλ ζηνηρείσλ ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ επέκβαζε εμφδσλ
πεξηιακβάλεη ηε κεηαβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ππνινγηζηή ή ησλ θσδηθψλ.
Έλα παξάδεηγκα είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ππνινγηζηή λα ζηξνγγπινπνηεί
ηα πνζά πξνο ηα θάησ θαη λα ζπζζσξεχεη ηηο δηαθνξέο ζε έλα ινγαξηαζκφ, ζηνλ
νπνίν ν απαηεψλαο έρεη πξφζβαζε. Ζ επέκβαζε απφδνζεο είλαη ε θινπή ζηνηρείσλ
απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπσο νη θαηάινγνη πειαηψλ, ζρέδηα ζπγρψλεπζεο,
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εκπνξηθά κπζηηθά, θ.ιπ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ειέγρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ειέγρσλ (θπζηθνί έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ αξρείσλ).

5.2.1.1 Κσδηθνί Πξφζβαζεο
Ζ ηειεξγαζία θαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ νδεγήζεη, γεληθά, ζε
κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζφδσλ ζε απνκαθξπζκέλα δίθηπα ππνινγηζηψλ,
απμάλνληαο ηελ έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ ειεθηξνληθή απάηε.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη κφλν νη λφκηκνη ρξήζηεο
έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν ππνινγηζηψλ θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. Αλ θαη νη
θσδηθνί πξφζβαζεο είλαη ε παιαηφηεξε γξακκή ππεξάζπηζεο ησλ ππνινγηζηψλ,
απνηεινχλ αθφκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε κέζνδν ειέγρνπ ηεο
πξφζβαζεο. Ζ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο, σζηφζν, είλαη πνιχ
ζεκαληηθή.
Μεξηθά θνηλά πξνβιήκαηα ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο είλαη εχθνιν λα
απνθεπρζνχλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα αζθαιείαο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο
αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ «Joes» (Graves θαη Torrence, 1997). Σα Joes είλαη
ινγαξηαζκνί θσδηθψλ πξφζβαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαιιαγέο ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ θαηφρνπ ηνπ θσδηθνχ. Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα, φηαλ
δίλνληαη αξρηθά ζηνπο ρξήζηεο νξηζκέλνη θσδηθνί πξνεπηινγήο, φπσο ην επψλπκφ
ηνπο, θαη έπεηηα νη ππάιιεινη δελ αιιάδνπλ απηφλ ηνλ θσδηθφ. Ηδαληθά, νη θσδηθνί
πξφζβαζεο πξέπεη λα παξάγνληαη ηπραία απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
θαη λα πεξηέρνπλ έλα ζπλδπαζκφ γξακκάησλ, αξηζκψλ θαη εηδηθψλ ραξαθηήξσλ. Ζ
αζθάιεηα ησλ θσδηθψλ απαηηεί νη θσδηθνί λα αιιάδνπλ πεξηνδηθά.
Οη ππάιιεινη δελ πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηνπο θσδηθνχο ηνπο κε άιινπο
ρξήζηεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηθλχνπλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε
ζέζε, φπνπ κπνξεί λα γίλνπλ νξαηνί απφ αλαξκφδηα άηνκα. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
κηαο νξγάλσζεο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο απφθηεζεο
πξφζβαζεο θαη λα ηηο πεξηνξίδεη, πξνηνχ ν ρξήζηεο απνθιεηζηεί απηφκαηα.
Ζ ηερλνινγία πξνσζεί ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ πξνζηαζίαο ησλ θσδηθψλ
πξφζβαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε,
φπσο

θσλεηηθά

απνηππψκαηα,

δαθηπιηθά

απνηππψκαηα,

απνηχπσκα

ησλ

ακθηβιεζηξνεηδψλ θαη ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Σν ηειεπηαίν είλαη έλαο θνηλφο ηχπνο
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ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Νέεο
κνξθέο πξνζηαζίαο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ νηθνλνκηθέο θαη
απνδνηηθέο ζην εγγχο κέιινλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο.

5.2.1.2 Κξππηνγξάθεζε θαη άιια Σερλάζκαηα
Αλαξκφδηνη ππάιιεινη ή ηξίηα άηνκα κπνξνχλ λα «εηζβάιινπλ» ζε ζηνηρεία πνπ
απνζεθεχνληαη ζε αξρεία θαη δηαβηβάδνληαη κέζα απφ γξακκέο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο,
ζε θίλδπλν βξίζθεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ησλ
ηζηνζειίδσλ. Έλαο έιεγρνο πνπ επηδίδεηαη ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε
θξππηνγξάθεζε.
Κάζε

δηαδηθαζία

θξππηνγξάθεζεο

πξνζπαζεί

λα

δεκηνπξγήζεη

έλα

θξππηνγξάθεκα (θσδηθνπνηεκέλε δπζαλάγλσζηε ζεηξά ραξαθηήξσλ) απφ ην κε
θσδηθνπνηεκέλν θείκελν (ηνπο αξρηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ κελχκαηνο) (Garceau θαη
ινηπνί, 1998). Απηή είλαη ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ
αληίζηξνθε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κε θσδηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ απφ ην
θξππηνγξάθεκα θαιείηαη απνθξππηνγξάθεζε ή απνθσδηθνπνίεζε. Σν θιεηδί πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θσδηθνπνηήζεη θαη έπεηηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα
θξππηνγξαθεκέλα ζηνηρεία είλαη κηα αιθαξηζκεηηθή ζεηξά ραξαθηήξσλ. Λνγηζκηθά
αζθαιείαο είλαη δηαζέζηκα γηα λα εθηειέζνπλ απηή ηε ιεηηνπξγία. Σν δεκνθηιέζηεξν
θξππηνγξαθηθφ ζρέδην γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ
είλαη ην Secure Sockets Layer (SSL) (Nagel θαη Smith, 1998).
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ ην
θφζηνο ησλ θπζηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο
έκθπηεο θαζπζηεξήζεηο ζην ρξφλν εθηέιεζεο απφ πξφζζεηεο επεμεξγαζίεο.
Δληνχηνηο, πξφζθαηα ζρεδηαζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθά παθέηα
επηθνηλσλίαο ελζσκαηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα θξππηνγξάθεζεο ζηνηρείσλ θαη πηζαλφλ
λα θαηαζηήζνπλ απηφλ ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθφ θαη απνδνηηθφ. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα
εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ, φπνπ είλαη δηαζέζηκα. Σα
αξρεία δεδνκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θινπή ή/θαη
ηελ θαηαζηξνθή απφ δπζαξεζηεκέλνπο ππαιιήινπο θαη μέλνπο. Ζ θαιχηεξε κέζνδνο
είλαη ε δηαηήξεζε εθεδξηθψλ αξρείσλ. Βαζηθά, απηφ απαηηεί δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο
θαη θαηάιιειεο απνζήθεπζεο ησλ αξρείσλ ζε πεξηνδηθή βάζε. Αλ θαη νη
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πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πηνζεηνχλ ζήκεξα δηαδηθαζίεο ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ, ν
εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη πεξηνδηθά λα ηηο αμηνινγεί.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη, επίζεο, λα εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειε
πξνζηαζία απέλαληη ζηνπο ηνχο. Μφιηο έλαο ππνινγηζηήο κνιπλζεί απφ έλαλ ηφ,
πνιινί ηχπνη θαη επίπεδα δεκίαο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ. Μεξηθνί ηνί κπνξεί λα
θαηαζηξέςνπλ φια ηα αξρεία ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ελφο ππνινγηζηή, θαη αλ θαη απηφ
ερεί σο κηα ζεκαληηθή απψιεηα, εάλ ηεξνχληαη εθεδξηθά αξρεία, αθφκε θαη απηή ε
δεκία κπνξεί λα επηζθεπαζηεί. Γπζθνιφηεξν λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη νη ηνί πνπ
αιινηψλνπλ βαζκηαία ηα ζηνηρεία γηα κία ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο πάληα λα
απνθαιχπηνπλ ηελ παξνπζία ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα εθεδξηθά αξρεία
κπνξεί λα έρνπλ επίζεο αιινησζεί θαη ηφηε κπνξεί λα απαηηεζεί ε αλαδεκηνπξγία
ηνπο. Μεξηθά απιά βήκαηα κπνξνχλ λα απνβάινπλ ηηο βαζηθέο απεηιέο απφ ηνπο
ηνχο: δηαηήξεζε εθεδξηθψλ αξρείσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ,
ηαθηηθή ρξήζε απνηειεζκαηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο θαη ηαθηηθή
αλαβάζκηζε ηεο ζάξσζεο ησλ δηζθεηψλ θαη ησλ CD –ROMS γηα ηνχο, ζάξσζε ησλ
αξρείσλ πνπ «θνξηψλνληαη» απφ ην δηαδίθηπν γηα ηνχο θαη ρξήζε ηεο write-protect
εηηθέηαο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε δηζθεηψλ γηα ηελ απνηξνπή ησλ ηψλ απφ ηελ
αληηγξαθή ησλ ηδίσλ.
Σα νθέιε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο απφθηεζεο ηνπ θαιχηεξνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ, ππεξέρνπλ ησλ δαπαλψλ.
Έλαο έιεγρνο, πνπ αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ελφο
ινγαξίζκνπ ζπλαιιαγψλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα
ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηψλ λα δηαηεξεί έλαλ αζθαιή ινγάξηζκν
θάζε ζπλαιιαγήο ή εηζφδνπ ζην ζχζηεκα. Με ηηο βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία
απνζήθεπζεο ζηνπο ππνινγηζηέο, απηφ έρεη γίλεη έλαο νηθνλνκηθφο θαη απνδνηηθφο
έιεγρνο. Έλαο ινγάξηζκνο απνδεηθλχεηαη ρξήζηκνο ζε έλαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ζπλδπαζκνχο ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ (γηα παξάδεηγκα,
πξνζβάζεηο ζε αξρεία θαη αιιαγέο απφ νξηζκέλν ππάιιειν), θαζψο επίζεο θαη γηα λα
παξέρεη ππνζηήξημε γηα δηαδνρηθνχο ηζρπξηζκνχο απάηεο. Λεηηνπξγεί, επίζεο, θαη ζαλ
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη ππάιιεινη γλσξίδνπλ πσο θξαηείηαη
έλα αξρείν φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Αθφκε, έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ή έλαο εηδηθφο απάηεο κε δεμηφηεηεο ζηελ
αζθάιεηα ππνινγηζηψλ πξέπεη λα εθηειεί κηα πεξηνδηθή αλαζθφπεζε ησλ ειέγρσλ
αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ δηθηχνπ. Πιεξνθνξίεο, σο πξνο ην πνηνη έιεγρνη
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αζθάιεηαο έρνπλ θαζηεξσζεί, ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιέγνληαη κέζσ κηαο
πξνθαηαξθηηθήο

έξεπλαο.

Γηαδηθαζίεο

έξεπλαο

κπνξνχλ

λα

εθαξκνζηνχλ,

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν ιφγνο ελζσκάησζεο ή εμαίξεζεο ηδηαίηεξσλ ειέγρσλ,
θαζψο επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ. Μηα ηέηνηα αλαζθφπεζε ζα
απνθαιχςεη, επίζεο, πνηα πξφζζεηα κέηξα κπνξνχλ λα πάξνπλ, ελδερνκέλσο, νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο γηα λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απάηεο πνπ αθνξά ηνπο
ππνινγηζηέο.

5.2.2 Έλα Βαζηθφ Δξγαιείν Αλίρλεπζεο ηεο Απάηεο
Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή είλαη απαξαίηεηε, φρη κφλν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ
πεξηζηαηηθψλ απάηεο πνπ απνθαιχπηνληαη, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο
πνιππινθφηεηαο ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ηερλνινγηθή
πξφνδνο έρεη θάλεη ηελ απάηε επθνιφηεξν λα δηαπξαρζεί. Δληνχηνηο, ε ίδηα
ηερλνινγηθή πξφνδνο κπνξεί θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηηο
παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ειεγθηηθψλ
ηερληθψλ βνεζνχκελεο απφ ππνινγηζηή (Computer Assisted Audit Techniques CAATs).
Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ θάλεη κηα
επηρείξεζε πεξηζζφηεξν ηξσηή ζηελ απάηε. Γηα παξάδεηγκα, επηηεχγκαηα ζηελ
ηερλνινγία ηεο θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο, ε εμ' απνζηάζεσο πξφζβαζε ζηα
εηαηξηθά ζπζηήκαηα θαη ε παγθφζκηα δηθηχσζε απμάλνπλ ηελ εππάζεηα κηαο
νληφηεηαο ζηηο παξαβηάζεηο θαη δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ειεγθηή
(Coderre, 2000). Ζ ίδηα ηερλνινγία, δειαδή ν ππνινγηζηήο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί
απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, είλαη επίζεο ην θχξην εξγαιείν πνπ έρεη έλαο ειεγθηήο γηα λα
αληρλεχζεη ηελ απάηε.
χκθσλα κε ηνλ David G. Coderre, ε αλίρλεπζε ηεο απάηεο είλαη κηα ηέιεηα
ρξήζε γηα ηηο CAATs (Corderre, 2000). Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν ζηελ απαξαίηεηε ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ινγηζηηθνχ
ειέγρνπ. Μέζσ ηεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη ηηο θφθθηλεο ζεκαίεο-ηα ζήκαηα ηεο απάηεο, λα εθηειέζεη ςεθηαθή
αλάιπζε θαη λα δεκηνπξγήζεη πξφηππα αλίρλεπζεο ηεο απάηεο.

5.2.2.1 Πξνζδηνξηζκφο ησλ Κφθθηλσλ εκαηψλ κε ηηο CAATs
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ηελ πξνζπάζεηα λα αληρλεπζεί ε απάηε θαη νη ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο, ν ειεγθηήο
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεκάδηα ή ηηο «θφθθηλεο ζεκαίεο» πνπ
ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ηεο απάηεο. Μφιηο πξνζδηνξηζηνχλ απηέο νη
«θφθθηλεο ζεκαίεο», ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα «ζθάςεη» βαζχηεξα ζηα ζηνηρεία
γηα λα δεη εάλ ππάξρεη απάηε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε, κφλν, ηεο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ
ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κελ απνθαιχπηεη πάληα θάπνηεο απφ
απηέο ηηο «θφθθηλεο ζεκαίεο», ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Τπάξρνπλ, εληνχηνηο, πξνγξάκκαηα αλάιπζεο ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ εληνιέο, νη
νπνίεο δηαηάζζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ αξρείσλ γηα πξνθαζνξηζκέλεο «θφθθηλεο
ζεκαίεο».
Ο

πίλαθαο

3

πεξηιακβάλεη

παξαδείγκαηα

εθαξκνγψλ

απηψλ

ησλ

πξνγξακκάησλ (Coderre 2000, ACFE 2001, Christensen θαη Byington 2002).
Πίλαθαο 3: Ζιεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ «θφθθηλσλ ζεκαηψλ».
Δθαπμογέρ για ηην ανίσνεςζη ηων «κόκκινων ζημαιών»
1. Αλαδήηεζε δηπιψλ πιεξσκψλ.
2. χγθξηζε δηεπζχλζεσλ πσιεηψλ κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα λα
απνθαιπθζνχλ ππάιιεινη πνπ είλαη θαη πσιεηέο.
3. Αλαδήηεζε δηπιψλ ή ειιηπψλ αξηζκψλ επηηαγψλ.
4. άξσζε πσιεηψλ κε ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο.
5. άξσζε γηα πσιεηέο κε πςειή δξαζηεξηφηεηα.
5. άξσζε γηα πσιεηέο κε ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.
7. Πξνζδηνξηζκφο πσιεηψλ πνπ έρνπλ πάλσ απφ κία ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο.
8. άξσζε γηα κε εγθεθξηκέλνπο πσιεηέο.
9. άξσζε γηα απαηειέο επηηαγέο.
10. άξσζε γηα ηηκνιφγηα ρσξίο αξηζκφ παξαγγειίαο.
11. Αλάιπζε δεηθηψλ, θάζεηε θαη νξηδφληηα
12. Πξνζδηνξηζκφο αζπλήζηζησλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ.
13. άξσζε γηα ππεξβνιηθέο ζπλαιιαγέο κεηξεηψλ.
14. άξσζε γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
15. άξσζε γηα επαλεκθάληζε ίδησλ πνζψλ.
Μηα άιιε παξαδνζηαθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ
ζεκαδηψλ ηεο απάηεο είλαη ε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. Οη CAATs κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ειέγμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο
ειεγθηήο κπνξεί λα ππνζέζεη φηη νη ππάιιεινη κηαο ιηαληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο
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πξέπεη λα επηζηξέθνπλ έλα κέζν φξν κεηξεηψλ ζε κεληαία βάζε. Ο ειεγθηήο ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα CAAT γηα λα ςάμεη φια ηα αξρεία ησλ επηζηξνθψλ
θαη λα εμαθξηβψζεη εάλ ππάξρνπλ ππάιιεινη πσιήζεσλ πνπ επηζηξέθνπλ ρξήκαηα
παξαπάλσ απφ ην κέζν φξν.
Δάλ ε ππφζεζε είλαη ζσζηή, νη ππάιιεινη πσιήζεσλ πνπ επηζηξέθνπλ
κεηξεηά πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν, κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ απάηε ππφ ηε κνξθή
ηεο θαηάρξεζεο. Πεξαηηέξσ εμέηαζε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην φηη κεξηθά ηκήκαηα
έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηζηξνθέο απφ άιια, νπφηε ε ππφζεζε είλαη αλαθξηβήο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ζεκάδηα ηεο απάηεο είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζνχλ,
επεηδή δηαρένληαη ζε πνιιαπιέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Οη CAATs επηηξέπνπλ ζηνλ
ειεγθηή λα ςάμεη φιεο ηηο εθαξκφζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα θξχβνπλ
ελδείμεηο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηά απφ έιεγρν ελφο
αξρείνπ ελφο ινγαξηαζκνχ πιεξσηένπ, πξνζδηνξίδεηαη έλαο λένο πξνκεζεπηήο κε
πςειφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. Μηα ζπλδπαζκέλε εμέηαζε ησλ αξρείσλ ησλ
ινγαξηαζκψλ πιεξσηέσλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ κπνξεί λα
απνθαιχςεη φηη ν λένο πξνκεζεπηήο έρεη ην ίδην ή παξφκνην φλνκα, δηεχζπλζε ή
ΑΦΜ κε έλαλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο αγνξψλ. Απηέο νη νκνηφηεηεο κπνξεί λα είλαη
έλα ζεκάδη απάηεο. Ο ειεγθηήο «ζθάβεη», ηφηε, βαζχηεξα γηα λα θαζνξίζεη εάλ νη
πιεξσκέο ζηνλ πξνκεζεπηή είλαη λφκηκεο.

5.2.2.2 Ζ Φεθηαθή Αλάιπζε σο κηα CAAT
Ζ ςεθηαθή αλάιπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη αζπκβίβαζηεο
αληηγξαθέο (duplicate) κνλνςήθησλ αξηζκψλ θαη ζπλδπαζκνχο ςεθίσλ ή κνηίβα
άιισλ

ζηνηρείσλ.

Ζ

πην

ζπλεζηζκέλε

κνξθή

ςεθηαθήο

αλάιπζεο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη ν λφκνο ηνπ Benford (Corderre, 2000). Σν
1938, ν Frank Benford πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε, φπνπ βξήθε φηη νξηζκέλνη
αξηζκνί θαη ζπλδπαζκνί αξηζκψλ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα απφ άιινπο. Γηαπίζησζε
φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα ην πξψην ςεθίν ζε έλαλ αξηζκφ λα είλαη ην "1" θαη 17%
πηζαλφηεηα λα είλαη ην "2". Ζ πηζαλφηεηα απηή θζίλεη γηα ηνπο επφκελνπο αξηζκνχο,
ελψ ε πηζαλφηεηα ην πξψην ςεθίν ζε έλαλ αξηζκφ λα είλαη ην "9" είλαη 5%. ηε
δεθαεηία ηνπ '90, έλαο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο βξήθε φηη νη ςεπδείο αξηζκνί ζηα
αξρεία ησλ ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζαλ λα αληρλεπζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ
Benford.
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ νη θαηαρξαζηέο εθεπξίζθνπλ αξηζκνχο, ην πξψην
ςεθίν ησλ πιαζηψλ αξηζκψλ ηείλεη λα είλαη ην 7, 8 ή 9 θαη ιηγφηεξν ηα 1, 2 ή 3
(ACFE, 2001). Αλ ε ςεθηαθή αλάιπζε ζπλδπαζηεί κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο ειεγθηή,
κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ αζπλήζηζησλ ηάζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ
κπνξνχλ λα είλαη ζεκάδηα ηεο απάηεο.

5.2.2.3 Πξφηππα Αλίρλεπζεο ηεο Απάηεο κε ηηο CAATs
Ο πεπεηξακέλνο ειεγθηήο απάηεο, ζπλήζσο, ρηίδεη έλα ζψκα γλψζεο πνπ δηεπθνιχλεη
ηελ αλαγλψξηζε κνηίβσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απάηε. Σέηνηα κνηίβα
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ππεξβνιηθέο δηαγξαθέο ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ ζαλ
επηζθαιείο απαηηήζεηο ή αθπξψζεηο εζφδσλ απφ πσιήζεηο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
λα δείμνπλ φηη έλαο ππάιιεινο θαηαρξάηαη ηηο πιεξσκέο ησλ πειαηψλ. Οη ειεγθηέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα κνηίβα θαη ηηο CAATs γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο κειινληηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο.
Βαζηθά, ν ειεγθηήο δεκηνπξγεί έλα πξνθίι ηεο απάηεο. Απηά ηα πξφηππα κπνξνχλ
επίζεο

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

γηα

λα

παξαθνινπζνχλ

νξηζκέλεο

ζπλερείο

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο ν ζπλερήο έιεγρνο θαζηζηά ηθαλφ ηνλ ειεγθηή λα αληηιεθζεί
ηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, πξνηνχ κεηαηξαπεί ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα
(Corderre, 2000).

5.2.2.4 Λνγηζκηθά Αλίρλεπζεο ηεο Απάηεο
Οη πξφνδνη ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ηξνθνδνηήζεη, επίζεο, ηε βηνκεραλία κε
πνιπάξηζκα ινγηζκηθά παθέηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ινγηζηηθφ έιεγρν. Σα παθέηα
απηά κπνξνχλ λα είλαη απιά θαη εχθνια δηαζέζηκα, φπσο ηα ινγηζηηθά θχιια (Lotus
1-2-3 θαη Excel) ή πεξηζζφηεξν εμειηγκέλα φπσο ηα ACL, IDEA 2001 θαη NetMap.
Σν ACL είλαη έλα ινγηζκηθφ παθέην ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, αλάιπζεο ζηνηρείσλ
θαη αλαθνξάο, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα δηαηεξήζεη ηα αξρηθά ζηνηρεία άζηθηα.
Απηφ ην παθέην εμεηάδεη ηα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε κία
πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηάζεηο. Τπάξρνπλ θφξκεο απάηεο πνπ κπνξνχλ λα
αγνξαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε απηή ηελ CAAT.
Σν IDEA 2001 (Interactive Data Extraction and Analysis) γηα ηα Windows
είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ AICPA. Απηφ ην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο,
ινγηζηέο θαη νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο λα δεηγκαηνιεπηνχλ, λα επηζεσξνχλ θαη λα
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αλαιχνπλ ζηνηρεία άιισλ κεραλνγξαθεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε αξρεία δεδνκέλσλ, λα ππνινγίδεη ζχλνια θαη κέζνπο φξνπο
θαη λα εθηειεί ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σν IDEA 2001 εθηειεί αλαδεηήζεηο
πιεξνθνξηψλ

αζπλήζηζησλ

ζηνηρείσλ,

αλαδεηήζεηο

εηδηθψλ

θξηηεξίσλ

θαη

πξνζδηνξίδεη αληηγξαθέο ή θελά ζηηο αθνινπζίεο. Απηφ ην ινγηζκηθφ ππνζέηεη φηη ε
κηζζνδνζία, νη αγνξέο θαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο είλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο πεξηνρέο
απάηεο. Σέινο, ην NetMap, ην νπνίν απαηηεί έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, απνθαιχπηεη
ηάζεηο, κνηίβα θαη ζρέζεηο, θαζψο επεμεξγάδεηαη κεγάιν φγθν ζηνηρείσλ.

5.2.2.5 Υξήζε ηνπ Τπνινγηζηή
Πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ εηαηξηθψλ
ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο, ν ινγηζηηθφο έιεγρνο ήηαλ, ζπλήζσο, ζρεδηαζκέλνο λα
θαηεπζχλεηαη γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή. Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο,
έρεη γίλεη απαξαίηεην ν έιεγρνο λα δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, ιακβάλνληαο
ππφςε φηη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεχζεη ηηο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην ίδην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπξαρζεί ε
απάηε. Αλ θαη πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα
εληζρπζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ, κηα ηέηνηα ελίζρπζε δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζεη ή λα ειαηηψζεη ην έλζηηθην θαη ηελ πείξα ελφο
αλεμάξηεηνπ ειεγθηή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΤΡΧΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ
6.1 Λεηηνπξγία ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
6.1.1 Ζ παξνρή πιεξνθφξεζεο
α) Ζ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηελ Α.Δ.
Ο λφκνο ζηνρεχεη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα λα ππεξεηήζεη νξηζκέλα ζπκθέξνληα
πνπ επηιέγεη σο άμηα πξνζηαζίαο, ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο θαη
απεπζχλεη ηελ εηθφλα. Ζ εηθφλα παξάγεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηαίξσλ θαη ησλ
ηξίησλ. ζνλ αθνξά ηνπο ηξίηνπο απνβιέπεη ζηνπο εηαηξηθνχο δαλεηζηέο θαη εθθηλεί
απφ ηε θχζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ.
Σα κελχκαηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηεπζχλνληαη πξνο
ηνπο κεηφρνπο ηνπο παξφληεο θαη ηνπο κέιινληεο, ησλ νπνίσλ ηηο νηθνλνκίεο ε
εηαηξεία ζπγθεληξψλεη θαη θαζηζηά παξαγσγηθέο. Ο λφκνο γηα ηελ ΑΔ. πξνβιέπεη έλα
ζχζηεκα ελεκεξψζεσο ησλ κεηφρσλ έζησ θαη θεηδσιήο, ηεο ελεκέξσζεο ε νπνία
είλαη αλαγθαία ηδίσο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. Πεγαίλεη πέξα απφ
ηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα λα θαζνξίζεη ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο
ησλ ίδησλ ησλ κεηφρσλ. Σα πξφζσπα απηά εθηηκνχλ ηελ αμία ηεο κεηνρήο ησλ θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο επέλδπζεο πνπ έρνπλ θάλεη ζε απηή. Ο θάζε κέηνρνο δέθα εκέξεο πξηλ
απφ ηελ ηαθηηθή γ.ζ. κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξεία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο εθζέζεηο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζχκθσλα κε ηε ξχζκηζε
ηνπ αξ. 27 §1. Μάιηζηα, κε ην αξ. 39 §4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, εηζάγεηαη αηνκηθφ
δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ κεηφρνπ.
Δπίζεο, θαηεπζχλνληαη πξνο ηνπο εηαηξηθνχο δαλεηζηέο ηνπ νπνίνπο
απνθαιχπηνπλ ηε θεξεγγπφηεηα ηεο εηαηξείαο, ηε κνλαδηθή εγγχεζε γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. ρη κφλν ηνπο παξφληεο αιιά θαη ηνπο κέιινληεο
πνιχ πεξηζζφηεξν, νη νπνίνη ζα απνθαζίζνπλ αλ ζα γίλνπλ ρξεκαηνδφηεο ηεο
εηαηξείαο. Αθφκε, φκσο, απεπζχλνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο θαη
ζηελ θνηλσλία. Ζ πνξεία ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο ελδηαθέξεη ην πξνζσπηθφ θαη ηελ
θνηλσλία δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεη ηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πιεξνθφξεζε
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ησλ ηξίησλ εμαζθαιίδεηαη κε ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο εληζρχεηαη θαη απφ δηαηάμεηο
εηδηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ηνπ λ. 2190/20, φπσο ζα εθηεζεί παξαθάησ αλαιπηηθά.
β) Γηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ησλ εηαίξσλ Δ.Π.Δ.
Κάζε εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο ή κε, δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε ηεο πνξείαο
ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην αξ. 34 ηνπ λ. 3190/55,
θάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη ην πξψην δεθαήκεξν απφ ηε ιήμε θαζελφο εκεξνινγηαθνχ
ηξηκήλνπ λα ιακβάλεη γλψζε απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν ηεο πνξείαο ησλ
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη λα εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο.
Γηθαηνχηαη επίζεο λα ιακβάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ησλ
εηαίξσλ θαη ην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ είλαη άθπξε.
Ζ νξζή έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο δελ είλαη φηη ν εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα
ειέγμεη ηελ πνξεία θαη ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο κφλν γηα ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο
αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηξίκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά φηη ν έιεγρνο αζθείηαη
βάζεη ηεο δηαηάμεσο απηήο ζε ηαθηέο εκεξνρξνλνινγίεο γηα ιφγνπο επξπζκίαο ηεο
εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνηξνπήο άζθνπσλ παξελνριήζεσλ ζε νπνηνδήπνηε
ρξφλν ησλ δηαρεηξηζηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο ελψ είλαη δπλαηφ λα αθνξά
απεξηφξηζην

ρξνληθφ

δηάζηεκα.

Πεξαηηέξσ,

ν

εηαίξνο,

αζθψληαο

ηνλ

πξναλαθεξφκελν έιεγρν έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη απνζπάζκαηα θαη αληίγξαθα φρη
κφλν απφ ην βηβιίν ησλ εηαίξσλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, φπσο
ελδεηθηηθά αλαθέξεη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, αιιά
απφ θάζε βηβιίν θαη έγγξαθν ηεο εηαηξίαο, δηφηη εθφζνλ έρεη δηθαίσκα λα ειέγμεη φια
ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα, κπνξεί θαη λα ηα αληηγξάςεη.
Τπφρξεν ζηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο
εηαηξείαο δηα ηνπ δηαρεηξηζηή. Αλ ε εηαηξία δπζηξνπεί θαη δελ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν, ν
εηαίξνο κπνξεί λα επηηχρεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ θαη λα δεηήζεη ηελ
θαηαδίθε ηεο εηαηξείαο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη κε αζθαιηζηηθά κέηξα,
εθφζνλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα πεξίπησζε ή επηθείκελνο θίλδπλνο.
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6.1.2 Γηθαίσκα ειέγρνπ δηαρεηξίζεσο
Σν ινγηζηηθφ δίθαην πνπ δηέπεη ηηο εηαηξείεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην
ειεγθηηθφ δίθαην. Πξάγκαηη, γηα λα επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Κη
αληίζηξνθα, φκσο, ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ηφζν απφ
κέξνπο ησλ κεηφρσλ, φζν θαη ηνπ θξάηνπο, αζθείηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα.
ηφρνη ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
εηδηθά απηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ αξ. 42α §5 (ζχλνιν ηζνινγηζκφ 1.500.000
Δπξψ, θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ 3.000.000 Δπξψ ή κέζν φξν απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ 50 αηφκσλ) απφ εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη νξθσηνχο ειεγθηέο,
είλαη θαηά θχξην ιφγν ε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ αζθάιεηα πνπ
παξέρνπλ νη έιεγρνη ησλ ινγαξηαζκψλ εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε φισλ ησλ κεξψλ
πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο πνπ είλαη απνηέιεζκα
ηεο ελαξκφληζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ζη
εηαηξίεο θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ιφγσ ηνπ ειέγρνπ
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ αλεμάξηεην θαη εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία.
Πεξαηηέξσ ζθνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ -πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ
ηζνινγηζκφ, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο
απνηειεζκάησλ θαη ην πξνζάξηεκα -είλαη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε δηαθάλεηα ηελ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία αθνξνχλ. Απνηεινχλ ην ηειηθφ
πξντφλ ηεο ζχλζεηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά
πξφηππα θαη ηηο γεληθά παξαδεδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, θαη ζπλίζηαηαη ζηελ
ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη Καηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ελδηαθέξνπλ
άκεζα ηφζν ηα ζηειέρε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηξίηνπο.
ηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ, πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε θαη
γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλνληαη νη κέηνρνη,
νη επελδπηέο, ζη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, Οη ηξάπεδεο, νη θνξνινγηθέο αξρέο,
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θιπ. Ζ παξνρή ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ ησλ νηθνλνκηθψλ
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πιεξνθνξηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αθηηλνγξαθία θαη ηνλ θαζξέπηε ηεο επηρείξεζε;,
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη βνεζά ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ λα αμηνπνηήζνπλ φια ηα
αλαγθαία ινγηζηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νξζνινγηθέο νηθνλνκηθέο
απνθάζεηο. Δηδηθφηεξα νη κέηνρνη πνπ γίλνληαη θη απηνί απνδέθηεο ηεο εθζέζεσο,
πξνζδνθνχλ λα απνθηήζνπλ ζσζηή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην
θνξπθαίν ειεγθηηθφ δηθαίσκα ηεο Γ, ηελ ςήθηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ.
α) Ο ηαθηηθφο έιεγρνο
χκθσλα κε ην αξ. 37 §1 νη ειεγθηέο νθείινπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεσο λα παξαθνινπζνχλ ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο,
ππνρξενχκελνη λα πξνβαίλνπλ ζε ππνδείμεηο πξνο ην δ.ζ., εθφζνλ θξίλνπλ φηη είλαη
αλαγθαίν, θαζψο θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ επνπηηθή αξρή, εθφζνλ θξίλνπλ φηη
ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο νη ειεγθηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
ειέγμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαηαξηίζνπλ έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη πξνο ηε γ.ζ. Απφ ηελ έθζεζε απηή πξνθχπηεη αλ έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν
πνπ δηελεξγήζεθε, ε λνκηκφηεηα ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηήξεζεο.
Ζ λνκηκφηεηα ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηήξεζεο θξίλεηαη κε βάζε
ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ηνλ θ.λ. 2190/20, ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ην θαηαζηαηηθφ
αιιά θαη νη παξαδεδεγκέλεο γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ απνηεινχλ ηα ινγηζηηθά
πξφηππα, απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππνζηεί κφλν αλ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο .
β) Ο έθηαθηνο έιεγρνο
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 40 §1 πεξ.α θαη §2, πξνθχπηεη φηη δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
έιεγρν ηεο ΑΔ. έρνπλ θαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ
ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν
ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εθνχζηα δηθαηνδνζία. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηνλ
έθηαθην έιεγρν εάλ

πηζαλνινγείηαη

φηη

κε ηηο

θαηαγγειιφκελεο

πξάμεηο

παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή ησλ
απνθάζεσλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. Οη πξάμεηο πνπ εμεηάδνληαη απφ ην
δηθαζηήξην πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ή παξάιεηςε
νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο, κε ηελ νπνία παξαβηάδεηαη ν λφκνο, ην
θαηαζηαηηθφ ή απφθαζε ηεο γ.ζ., κε ηελ πξνυπφζεζε λα έγηλαλ ζε ρξφλν πνπ δελ
απέρεη πεξηζζφηεξν απφ κία δηεηία απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο
κέζα ζηελ νπνία απηέο ηειέζζεθαλ. ηηο πξάμεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν
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ηζνινγηζκφο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γεληθφηεξα ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαίσκα
εθηάθηνπ ειέγρνπ πνπ παξέρεηαη ζηε «κηθξή» κεηνςεθία αθνξά κφλν ηνλ έιεγρν
λνκηκφηεηαο, δελ εμεηάδεηαη δειαδή ε ζθνπηκφηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ
αιιά κφλν αλ παξαβηάδνληαη κε απηέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Αληίζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 40 §3 ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο
ειέγρνπ ηεο «κεγάιεο» κεηνςεθίαο, δειαδή ησλ κεηφρσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην
1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηε «κεγάιε» κεηνςεθία επηηξέπεηαη ν έιεγρνο
ζθνπηκφηεηαο, αλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ απφ φιε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ
φηη ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη
ζπλεηή Γηνίθεζε.
θνπφο ηνπ ειέγρνπ, δελ είλαη κφλν ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ έγεξζε
αγσγήο απνδεκίσζεο , αιιά θαη ε επίθξηζε ηνπ δ.ζ. θαη ν δηαθσηηζκφο ηεο γ.ζ. ή ηεο
Γηνίθεζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ.
γ) Κξαηηθή επνπηεία
Σν θξάηνο πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ εκπιέθνληαη θαηά ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο ΑΔ. ζεζπίδεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ εθδειψλεηαη ηφζν θαηά ηε
ζχζηαζε φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΔ., ηφζν σο πξνιεπηηθφο, φζν θαη σο
θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο. Με ην λ.3504/06 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο έρεη κεησζεί
δξαζηηθά θαη αθνξά ΑΔ. κε θεθάιαην πάλσ απφ 3.000.000 επξψ θαη ζε πεξηπηψζεηο
κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο θαη δηάζπαζεο. Αληίζεηα, σο θαηαζηαιηηθφο παξακέλεη
ζηελ ίδηα έθηαζε θαη αθνξά γεληθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Έηζη,
πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο θαη
ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηελ εμέηαζε θαη
επαιήζεπζε ησλ εηαηξηθψλ βηβιίσλ (αξ. 53 §1), ε νπνία καο ελδηαθέξεη ζηελ
παξνχζα. Ο έιεγρνο εθδειψλεηαη επίζεο, κε ηελ ππνβνιή ζηε Γηνίθεζε αληηγξάθσλ
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ δ.ζ. θαη ησλ
ειεγθηψλ είθνζη εκέξεο πξηλ ηε γ.ζ. (αξ. 43β §3). Σέινο, ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο αζθείηαη θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 40 θαη 40α γηα ηνλ έθηαθην
έιεγρν ηεο Α.Δ.. Ζ θξαηηθή επνπηεία αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ηελ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή.
α) Γηαηήξεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεηνρηθφ θεθάιαην είλαη ε ζηαζεξή αθεξεκέλε καζεκαηηθή πνζφηεηα πνπ
αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ κε απφιπην αξηζκφ, πξνζδηνξίδεηαη ζε ρξήκα θαη ζην
νπνίν αληηζηνηρεί ε θαζαξή πεξηνπζία πνπ πξέπεη λα ηεζεί θαη λα παξακείλεη ζηε
93

δηάζεζε ηεο εηαηξείαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην καδί κε ηα ηαθηηθά απνζεκαηηθά
απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο πνπ
παξακέλνπλ δεζκεπκέλα θαη δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ σο θέξδε ζηνπο κεηφρνπο
– εηαίξνπο θαη θαινχληαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. Ζ έλλνηα ηνπ θεθαιαίνπ σο
δεζκεπκέλεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, εθθξάδεηαη ινγηζηηθά κε ηελ εκθάληζε ζην
παζεηηθφ ζθέινο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη κάιηζηα ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ παζεηηθνχ
ζθέινπο. Έηζη, γηα λα ππάξμεη δηαλνκή θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο – εηαίξνπο, πξέπεη ην
ελεξγεηηθφ ζθέινο ηνπ ηζνινγηζκνχ φπνπ αλαγξάθεηαη ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ
εηζθνξψλ ησλ κεηφρσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεψλ λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ζπλ ηα απνζεκαηηθά). Αλ ζε κηα εηαηξηθή ρξήζε ππάξμεη δεκία
πξέπεη πξψηα λα θαιπθζεί ε δεκία απηή ζηηο επφκελεο ρξήζεηο θαη κεηά λα γίλεη ν
ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλίζηαηαη αθελφο ζηελ πξνψζεζε
ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη αθεηέξνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. Ζ
δηαηήξεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
θαη ε δηαλνκή θεξδψλ κφλν απφ ην ηκήκα ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαηά ην νπνίν
απηή ππεξβαίλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξηθψλ
δαλεηζηψλ έηζη ψζηε λα κε δηαλέκνληαη θέξδε κε πξαγκαηηθά θαη λα ππάξρεη ν
θίλδπλνο ε εηαηξηθή πεξηνπζία πνπ απέκεηλε λα κελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζή
ηνπο. Ζ δηαλνκή πξαγκαηηθψλ θεξδψλ πξνυπνζέηεη φηη ε εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ γίλεηαη θάζε εηαηξηθή ρξήζε γηα ηε δηαπίζησζε
θεξδψλ ή δεκηψλ είλαη αθξηβήο, δηφηη αλ ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο
εκθαληζζεί θαιχηεξε ζα εκθαληζζνχλ θέξδε κε πξαγκαηηθά. Ζ ςεπδήο απεηθφληζε
ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο κπνξεί επίζεο λα ππνθξχπηεη παχζε πιεξσκψλ, κε
απνηέιεζκα ηε κεγέζπλζε ηεο δεκίαο ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ.
ην αξ. 44, ινηπφλ, βξίζθεη ηε λνκνζεηηθή θαηαγξαθή ηεο κηα απφ ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε αξρή ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεψξεζε επηβεβιεκέλε
ζέζπηζε δηαηάμεσλ γηα λα δηαηεξεζεί ην θεθάιαην σο εγγχεζε ησλ πηζησηψλ, ηδίσο
απαγνξεχνληαο ηε κείσζή ηνπ κε αδηθαηνιφγεηεο δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ
έιιεηςε επζχλεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζην δίθαην ησλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο ζηνηρεηψδνπο κεραληζκνχ
πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο. Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε
δηαηήξεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζθέξεη ηελ πξνζηαζία απηή.
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Σν κεηνρηθφ θεθάιαην εκθαλίδεηαη ζην παζεηηθφ ζθέινο ηνπ ηζνινγηζκνχ,
είλαη δε έλα θαηαξρήλ ζηαζεξφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο, πνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εθδνζεηζψλ κεηνρψλ θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί κφλν ζηα
πιαίζηα αχμεζεο ή κείσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
λφκν. Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξείαο νη κέηνρνη δελ έρνπλ ιεμηπξφζεζκε
απαίηεζε θαηά ηεο εηαηξείαο γηα ηηο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιαλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ, θαζψο απηέο
έρνπλ ηεζεί γηα ηε δηαξθή εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη ιεηηνπξγνχλ σο
αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο
εηαηξείαο. Αθξηβψο, ε κε επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο
εκθάληζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην παζεηηθφ ζθέινο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηφ
βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν
θπιάζζεηαη θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη, νχηε φηη δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε πεξηνπζίαο γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ, αιιά φηη απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή πεξηνπζίαο ηεο
εηαηξείαο ζηνπο εηαίξνπο, φηαλ κε ηε δηαλνκή απηή ζπξξηθλψλεηαη ε εηαηξηθή
πεξηνπζία σο ινγηζηηθφ κέγεζνο θάησ ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (αξρή
πξνζηαζίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ). Σν κεηνρηθφ θεθάιαην, ινηπφλ, είλαη κηα
ζηαζεξή καζεκαηηθή πνζφηεηα, ελψ ε εηαηξηθή πεξηνπζία απνηειεί κεηαβιεηφ
κέγεζνο πνπ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο απμνκεηψζεηο θαη πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην
θεθάιαην.
Ζ πξνζηαζία ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ινηπφλ είλαη ινγηζηηθή.
β) Σα δηαλεκφκελα θέξδε
Ο λφκνο αλαγλσξίδεη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο αλαθαίξεην θαηαξρήλ δηθαίσκα πάλσ
ζε κέξνο ησλ εηήζησλ θεξδψλ. Ζ δηαλνκή θεξδψλ ηειεί ζε άξξεθηε ζπλάθεηα κε ηελ
αξρή δηαηήξεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο α) ε δηαλνκή θεξδψλ επηηξέπεηαη
κφλν εθφζνλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππεξβαίλνπλ ην θαηαβεβιεκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ, β) ηα
θέξδε πνπ κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη πξνέξρνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ
απνηειεζκάησλ εηο λένλ πιένλ ηα πνζά πνπ αληινχληαη απφ ηα ειεχζεξα
απνζεκαηηθά, κείνλ ηα πνζά πνπ ππνρξεσηηθά απνζεκαηνπνηνχληαη θαη ηηο δεκίεο πνπ
κεηαθέξνληαη εηο λένλ θαη γ) κφλν ηα πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε κπνξνχλ λα
δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηακεηαθέο
ζπλαιιαγέο εζφδσλ ή αθνξνχλ απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα
φηη ζα κεηαηξαπνχλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα. Εήηεκα δεκηνπξγείηαη γηα ηηο εηαηξείεο
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πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, δηφηη
ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη
κε βάζε ηελ εχινγε αμία, θαη φρη ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ δηαλνκή πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ .
Σν δηθαίσκα ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη θάζε ρξφλν, κπνξεί δε λα
αζθεζεί κφλν έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ(αξ.34 §1γ θαη δ).
Ζ δηαλνκή θεξδψλ κπνξεί λα έρεη ζεκαζία θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
θαζψο ε κεηξηθή δελ κπνξεί λα εκθαλίδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θέξδε απφ ζπγαηξηθέο
ηεο πξνηνχ εγθξηζνχλ νη ηζνινγηζκνί ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηνπο
Καη πάιη νπζηψδεο ζηνηρείν αλαθχεηαη ε ππνρξέσζε λα εκθαλίδεηαη ε
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ ηζνινγηζκφ θαζψο ε κεηξηθή αλψλπκε
εηαηξεία ζα κπνξεί λα έρεη ήδε εκθαλίζεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηνπ ακέζσο
πξνεγνχκελνπ έηνπο θέξδε θαη λα έρεη επηηχρεη, βάζεη απηψλ, επλντθά απνηειέζκαηα,
φπσο ηδίσο αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηεο θαη δαλεηνδφηεζή ηεο απφ ηξίηνπο, κε
βάζε ηζνινγηζκφ ηεο πνπ, αλ ηπρφλ ε ελ ιφγσ απφθαζε πεξί δηαλνκήο θεξδψλ δελ
επαθνινπζήζεη, δελ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο
θαηαζηάζεψο ηεο.
i) Γηαλεκεηέα θέξδε
Ζ ΑΔ. έρεη θέξδε φηαλ θαηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ην ελεξγεηηθφ ππεξβαίλεη
ην παζεηηθφ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα
ρξήζεο». Γηα λα δηαλείκεη ε εηαηξεία θέξδε πξέπεη ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ, δειαδή
απηφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεψλ απφ ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα
ππεξβαίλεη ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα απνζεκαηηθά ησλ νπνίσλ ε
δηαλνκή απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ. Γηαλεκεηέα, ηειηθά, είλαη ηα
θέξδε φπσο νξίδνληαη ζην αξ. 45 §1, δειαδή εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα θέξδε θάζε εμφδνπ, θάζε δεκίαο, ησλ θαηά λφκν
απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο. Δθφζνλ ππάξρνπλ αδηαλέκεηα θέξδε
πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη ειεχζεξα απνζεκαηηθά, ε γ.ζ.
κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαλνκή ηνπο, αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ δεκίεο
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ πνζά
γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ (αξ. 44α §2 θαη 43 §3δ). Σα θέξδε δηαλέκνληαη
ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Γ.. πνπ ελέθξηλε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνθάζηζε ηε δηαλνκή.
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Ζ εηαηξεία απαγνξεχεηαη λα δηαλέκεη ζηνπο κεηφρνπο θέξδε αλχπαξθηα θαη
πάληνηε ζην κέηξν πνπ ηέηνηα δηαλνκή κεηψλεη ηελ πεξηνπζία πνπ θαιχπηεη ην
θεθάιαην θαη ην λφκηκν απνζεκαηηθφ. Μφλν ε θαζαξή εηαηξηθή πεξηνπζία, δειαδή
εθείλε πνπ ππεξβαίλεη ην θεθάιαην θαη ην λφκηκν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, είλαη
ειεχζεξε θαη κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο (αξ.44α §1). Ο λφκνο εθηφο απφ
ηα αλχπαξθηα, απαγνξεχεη θαη ηε δηαλνκή παξάλνκσλ θεξδψλ, δειαδή θεξδψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ παξάλνκε δηακφξθσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αιήζεηαο (αξ. 57 πεξ. β θαη γ).
Γηα ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ κπνξεί λα ππάξρεη πξφβιεςε ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ., ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην
ζρεκαηηζκφ λφκηκνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηε δηαλνκή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο.
Δθφζνλ ππάξρεη θαηαζηαηηθή πξφβιεςε, ε Γ.. δε κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε πνπ λα
παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αιιηψο ε απφθαζε ηεο γ.ζ. είλαη άθπξε.
Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ αξ. 45 §3, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε γ.ζ. κπνξεί λα
ιάβεη απφθαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 29 §3 θαη 31 §2 ηα δηαλεκεηέα θαηά ην
θαηαζηαηηθφ θέξδε, έπεηηα απφ ηε δηαλνκή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, λα δηαηεζνχλ γηα
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο
κεηφρνπο ρσξίο αληίηηκν, αληί πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο.
Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, ε ηαθηηθή Γ.. είλαη
αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο, εθηφο αλ
αληηθεηκεληθά ηα θέξδε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
ii) Γηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 45 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαλεκεζνχλ πξνζσξηλά θέξδε
ζηνπο κεηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γ.ζ. Δπηηξέπεηαη, ινηπφλ, ε δηαλνκή πξνζσξηλψλ
κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηε δηαλνκή, ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία α) ζα δεκνζηεπζεί
ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα κε επξεία θπθινθνξία, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ δ.ζ. θαη ζην Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο ΔηΚ θαη β) ζα ππνβιεζεί ζηε
Γηνίθεζε. Σα δηαλεκφκελα πξνζσξηλά κεξίζκαηα δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην
κηζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ ινγηζηηθή θαηάζηαζε
ηεο εηαηξείαο.
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iii) Δπηζηξνθή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ θεξδψλ
Σέινο, ην αξ. 45α ξπζκίδεη ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί θέξδε ζηνπο
κεηφρνπο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 44α, 45 θαη 45. Κάζε πνζφ πνπ
δηαλεκήζεθε ζηνπο κεηφρνπο θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ
επηζηξέθεηαη απφ απηνχο πνπ ην εηζέπξαμαλ, αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη κέηνρνη
γλψξηδαλ ή ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη νη
δηαλνκέο πνπ έγηλαλ ζ` απηνχο δελ ήηαλ ζχλλνκεο.
Γηα ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ παξαλφκσο δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ
δελ έρεη ζεκαζία ε απψιεηα κεηαγελέζηεξα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ. Κξίζηκν είλαη
ην αλ γλψξηδε ή αλ ζα φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε θαηαβνιή ήηαλ παξάλνκε.
Απαιιάζζνληαη ινηπφλ απφ ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο φζνη αλππαίηηα αγλννχζαλ
ην παξάλνκν ηεο θαηαβνιήο, φζνη απέθηεζαλ ηηο κεηνρέο κεηά ηελ παξάλνκε
θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, ελψ ε ειαθξά ακέιεηα ζα θξηζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε
θνξά πεξίπησζε.
Δθηφο απφ ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ κεξηζκάησλ, ππέρνπλ αζηηθή θαη
πνηληθή επζχλε ην δ.ζ. πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξάλνκεο θαηαβνιέο, θαζψο θαη νη
ειεγθηέο πνπ έιεγμαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηα αξ. 22α θαη 57 εδ.γ.
γ) Ζ δηαλνκή θεξδψλ ζηελ Δ.Π.Δ.
Αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ είλαη ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ
αθνχ πξψηα έρεη εγθξίλεη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ ζπλέιεπζε κπνξεί
θαηαξρήλ λα απνθαζίζεη ειεχζεξα κε πεξηνξηζκφ κφλν ηελ ππνρξέσζε θξάηεζεο
εηεζίσλ 1/20 ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ,
σζφηνπ θηάζεη ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί κε εηδηθή
ξήηξα λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ. Ζ ζπλέιεπζε ησλ
εηαίξσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ζηα θέξδε πξνο ζρεκαηηζκφ έθηαθησλ
απνζεκαηηθψλ, απαηηείηαη φκσο νκφθσλε απφθαζε, θαζψο ην αξ. 35 §1 δίλεη ην
δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ή απνθιεηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηα θέξδε κφλν ζην αξρηθφ ή
ην ηξνπνπνηεκέλν νκφθσλα θαηαζηαηηθφ. Έηζη, ε εμνπζία ηεο ζπλέιεπζεο λα
απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θεξδψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Ζ αμίσζε ζηα θέξδε γελληέηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηε ιήςε
απφθαζεο γηα ηε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (αξ. 14 §2). Αλ δηαλεκήζεθαλ θέξδε
κε πξαγκαηηθά νη εηαίξνη πνπ ηα έιαβαλ ππνρξενχληαη λα ηα επηζηξέςνπλ, ε δε
ζρεηηθή αμίσζε παξαγξάθεηαη κεηά πέληε έηε απφ ηελ θαηαβνιή ηνπο. (αξ. 35 §2).
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ηελ πεξίπησζε πνπ δηαλεκήζεθαλ θέξδε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ πξνβιέπνληαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα φπνηνλ ην επηρείξεζε.

6.1.4 Ζ θνξνιφγεζε θαη ε ζρέζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κε ηηο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο
Σν θνξνινγηθφ δίθαην, ηδίσο ν Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πεξηέρεη έλα ηεξάζηην
απφζεκα ξπζκίζεσλ, πνπ πεξηβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ ην ινγηζηηθφ δίθαην. Γελ
απνθιείεηαη κάιηζηα νη ξπζκίζεηο απηέο λα απνθιίλνπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
Ν.2190/20. Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθηίκεζε δηαθφξσλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηθαλφηεηα
έθπησζεο δαπαλψλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ, αιιά θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μνινλφηη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα
ηελ ελαξκφληζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ινγηζηηθνχ δηθαίνπ,
δηαθνξνπνηήζεηο παξακέλνπλ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ην έλα ζχζηεκα δελ απνθιείεη
παξάβαζε ηνπ άιινπ.
Σν πξφβιεκα ινηπφλ έγθεηηαη ζηελ αδπλακία εθαξκνγήο επί ησλ ίδησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αληηθξνπφκελσλ κεηαμχ ηνπο δηαηάμεσλ ηνπ εκπνξηθνχ θαη
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, φηαλ κάιηζηα νη δηαηάμεηο είλαη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ.
Πξηλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, νη εκπνξηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο πάληνηε
ππνρσξνχζαλ έλαληη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ινγηζηηθνχ δηθαίνπ,
αιινηψλνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Έπεηηα απφ ηελ
πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αλέθπςε εθ λένπ ην πξφβιεκα ηεο
ζρέζεο ησλ εκπνξηθνχ δηθαίνπ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ησλ ΓΛΠ, κε ην ηζρχνλ ζηελ
Διιάδα θνξνινγηθφ δίθαην.
Με ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, ε ειιεληθή λνκνζεζία έδσζε ιχζε ζηελ
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ
δηαηάμεσλ πεξί ινγηζηηθήο, κε ην αξ. 1 § 4 ηνπ λ.2992/2002, ην νπνίν νξίδεη φηη νη
εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πξνζαξκφδνπλ κε ηηο πξνζήθνπζεο αλακνξθψζεηο ζηηο
αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο εηζνδήκαηνο, ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα φπσο
εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, πξνο ην θνξνινγεηέν
απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο θαη θνξνινγνχληαη κε βάζε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα απηφ. Ζ δε
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ζπκθσλία ηνπ ινγηζηηθνχ πξνο ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεσο
παξνπζηάδεηαη ζε ηδηαίηεξε ζεκείσζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 7 §7 ηνπ Κ.Β.. θαζνξίδεηαη φηη ν επηηεδεπκαηίαο,
πνπ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ κεγεζψλ θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη πίλαθα
ζπκθσλίαο ινγηζηηθήο – θνξνινγηθήο βάζεο, λα ηεξεί θνξνινγηθφ κεηξψν παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη λα ζπληάζζεη πίλαθα θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο, πίλαθα ζρεκαηηζκνχ θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη αλαθεθαιαησηηθφ
πίλαθα θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ.
Ζ νινθιεξσκέλε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εκπνξηθνχ ινγηζηηθνχ δηθαίνπ
αλακέλεηαη

λα

ζπκβάιεη

θαζνξηζηηθά

ζηελ

αξηηφηεξε

δηαθάλεηα

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ ηξίησλ, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο
επηρείξεζεο, ρσξίο ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ επηβάιινπλ νη θνξνεηζπξαθηηθέο αλάγθεο
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ησλ αιιαγψλ πνπ επηβάιινληαη ψζηε ην ειιεληθφ
ινγηζηηθφ κνληέιν λα πξνζεγγίζεη ην δηεζλψο θπξίαξρν Αγγινζαμνληθφ, φρη κφλν γηα
ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ πιένλ ηα ΓΛΠ, είλαη απαξαίηεην λα
απαιιαγνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο – ινγηζηηθέο -θαηαζηάζεηο απφ ηηο ζηξεβιψζεηο
πνπ δεκηνπξγεί ε αλάκεημε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ κε ινγηζηηθνχο θαλφλεο, ελψ
παξάιιεια πξέπεη λα κεησζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ
θαλφλσλ.
Ζ ινγηζηηθή σο πξνο ην λφεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη ηδίσο ηεο εηαηξηθήο
ινγηζηηθήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα εκπνξηθά -επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα θαη λα
απαιιαγεί απφ ππαγσγέο θαη ππνηέιεηεο ζηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία . Ο θφξνο είλαη
κηα ππνρξέσζε φπσο θαη φιεο νη άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
ζπλεπψο πξέπεη λα κπεη ζηνλ ίδην εληαίν θαη θαη‟ νπζηψλ κνλαδηθφ ηζνινγηζκφ θαη
κνλαδηθά βηβιία ηεο ΑΔ. ή ηεο φπνηαο εηαηξείαο . Ο ηζνινγηζκφο είλαη έλαο θαη κφλνο.
Δίλαη ν εκπνξηθφο ηζνινγηζκφο, ηα εκπνξηθά βηβιία, νη εκπνξηθνί εηδηθφηεξνη
ινγαξηαζκνί. Παξ‟ φια απηά γηα λα απαιιαγεί ν εκπνξηθφο ηζνινγηζκφο απφ ηηο
παξεκβάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, νξζφηεξν ζα ήηαλ ε παξάιιειε ζχληαμε
ελφο θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηνπο ζθνπνχο ηνπ
θνξνινγηθνχ λνκνζέηε. Ο θνξνινγηθφο λνκνζέηεο δελ έρεη ηελ εμνπζία – λνκνζεηηθή
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αιιά θαη πξαγκαηηθή – λα άξεη ηελ ππεξνρή θαη ην πξνβάδηζκα ηνπ εληαίνπ
εκπνξηθνχ ηζνινγηζκνχ.

6.2 Οη Κπξψζεηο απφ ηελ Παξαβίαζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
πσο έρεη αλαπηπρζεί, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη επηηειεί
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ
δηέπνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ, ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ έγηλαλ θαηά
παξάβαζή ηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο, ν ηζνινγηζκφο φζν θαη ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε
ηνλ ηζνινγηζκφ πάζρνπλ.

6.2.1 Άθπξε θαη Αθπξψζηκε Απφθαζε Γ.. θαη πλέιεπζεο
Δηαίξσλ
α) αθπξψζηκε απφθαζε Γ..
Με ηελ αλακφξθσζε πνπ επήιζε κε ην λ.3504/2007, αθπξψζηκε είλαη ε απφθαζε ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην
θαηαζηαηηθφ, φπσο θαη ε απφθαζε πνπ έιαβε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ δελ είρε λφκηκα
ζπγθιεζεί ή ζπγθξνηεζεί, δεηήκαηα δειαδή πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο
δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο (αξ.35α).
Χζηφζν, κε ηε δηάηαμε ηεο §2 αθπξψζηκε είλαη θαη ε απφθαζε πνπ ιήθζεθε
ρσξίο λα παξαζρεζνχλ νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ δεηήζεθαλ θαηά ην άξζξν 39
απφ κεηφρνπο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο,
φπσο θαη ε απφθαζε πνπ ιήθζεθε θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο,
ππφ ηνπο φξνπο ηνπ αξ. 281 ΑΚ.
Οξζφηεξα, αθπξψζηκε είλαη ε απφθαζε πνπ ιήθζεθε γηα ζέκα, γηα ην νπνίν
δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη δελ δφζεθαλ απφ ην δ.ζ., ην νπνίν είλαη αξκφδην.
Μάιηζηα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, φηη αθπξψζηκε είλαη θαη ε απφθαζε φηαλ
παξαζρέζεθαλ νη πιεξνθνξίεο αιιά ήηαλ ειιηπείο ή ςεπδείο, θαζψο θαη επί ειιηπψλ
ή ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα επεξεαζηεί ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. Γηα
λα είλαη αθπξψζηκε ε απφθαζε πξέπεη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ λα είλαη
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ζεκαληηθέο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο απνθάζεσο, ηθαλέο λα
επεξεάζνπλ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ηελ αθχξσζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κφλν νη κέηνρνη
πνπ δήηεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ νη κέηνρνη δελ
ζπγθεληξψλνπλ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ κεηνρψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε
ηελ §4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, λα αμηψζνπλ απφ ηελ εηαηξεία απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο
πνπ ππέζηεζαλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζαλ .
ην ιφγν δε αθπξψζαο ηνπ 281 ΑΚ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε απφθαζε γ.ζ. γηα
ηελ έγθξηζε ηζνινγηζκνχ, κε ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη απνζεκαηηθά ή δηελεξγνχληαη
απνζβέζεηο ζε θιίκαθα κε εκπνξηθψο δηθαηνινγεκέλε.
Ζ αγσγή αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εθδηθάδεηαη απφ ην
πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο θαη
αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ
ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην Μεηξψν. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο αζθείηαη θαη ε αγσγή
απνδεκίσζεο θαηά ηελ § 4.
Ζ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηζρχεη έλαληη πάλησλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ε νπνία πξνέθπςε απφ
ηελ αθχξσζε. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ πνπ
απνθηήζεθαλ κε απφθαζε πνπ αθπξψζεθε ή κε πξάμε πνπ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηελ
απφθαζε απηή, εθηφο αλ ν ηξίηνο γλψξηδε ή αγλννχζε απφ βαξηά ακέιεηα ην
ειάηησκα ηεο απφθαζεο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα θαη
πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο.
Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθπξψλεη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε
δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο ππνβάιινληαη ζηε
δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β.
β) άθπξε απφθαζε Γ..
Άθπξεο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ην αξ.35β, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ.
3504/2007, είλαη απηέο πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη αληίζεην ζην λφκν ή ην
θαηαζηαηηθφ.Ζ αθπξφηεηα πξνβιέπεηαη δειαδή γηα ιφγνπο νπζίαο θαη πεξηερνκέλνπ
ησλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξίησλ.Έηζη, ζχκθσλα κε ην
αξ. 45α, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 3, 174 θαη 180 ΑΚ πξνθχπηεη φηη
ζηελ πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ηζνινγηζκφο, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
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εηαηξείαο επλντθφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κε
πξαγκαηηθψλ (πιαζκαηηθψλ) θεξδψλ, ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο είλαη
απηνδηθαίσο άθπξε σο αληίζεηε ζην λφκν, θαηά ην αξ. 35β §1, πέξα απφ ηελ ηπρφλ
αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ηνπ δ.ζ. θαη ησλ ειεγθηψλ, δηφηη νη πεξί ηζνινγηζκνχ
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αθνξνχλ θαη ζην ζπκθέξνλ ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηήθαλ δε
αθνινπζήζεη δηαλνκή ησλ πιαζκαηηθψλ απηψλ θεξδψλ, νη κέηνρνη πνπ εηζέπξαμαλ
απηά, εθφζνλ είλαη θαθήο πίζηεο, νθείινπλ λα ηα επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξεία.
Χζηφζν δελ ιακβάλνληαη ππφςε απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ψζηε θάζε
παξέθθιηζε απφ απηέο λα νδεγεί ζηελ αθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο, αιιά αληίζεηα ε ζχκθσλε κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηηο ινγηζηηθέο
αξρέο θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ψζηε ε εκθαληδφκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο λα κελ αθίζηαηαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αληίζεηε εθδνρή ην κελ ζα
ππεξαθφληηδε ηνλ εθ ηνπ λφκνπ επηδησθφκελν ζθνπφ, ην δε ζα ελείρε ηνλ θίλδπλν
απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο πεξί εγθξίζεσο ηνπ
ηζνινγηζκνχ αλψλπκεο εηαηξείαο γηα θάζε πιεκκέιεηα ηνπ ηειεπηαίνπ, κε άκεζεο
ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ λνκνινγία είλαη επηθπιαθηηθή ζηελ
αθχξσζε απνθάζεσλ γεληθήο ζπλέιεπζεο.
Άιιε πεξίπησζε άθπξεο απφθαζεο ηεο γ.ζ. είλαη θαη ε απφθαζε ηεο γ.ζ. πνπ
ειήθζε ρσξίο λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη νη πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, δηφηη θαη απηέο εμππεξεηνχλ θαηά
θχξην ιφγν ην ζπκθέξνλ ησλ ηξίγσλνη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα είλαη έγθπξεο
θαη λα παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο δελ απαηηείηαη κφλν λα έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα
κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο είλαη θαη ε
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, δεκνζίεπζήο ηνπο θαη ηέινο ε έγθξηζή ηνπο απφ
έγθπξε απφθαζε ηεο γ.ζ., απφ ηελ νπνία επέξρνληαη θαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιηψο ν ηζνινγηζκφο απφ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα
ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζή ηνπο είλαη ειαηησκαηηθφο. Ζ απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζην ζχλνιφ ηνπο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ην θχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Ζ αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θάζε πξφζσπν, κέηνρν ή ηξίην, πνπ
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ
ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζην Μεηξψν. ηαλ, φκσο, απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη δηαξθήο
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παξαβίαζε δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ε πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο δελ
ππφθεηηαη ζε πξνζεζκία. Ζ αθπξφηεηα κπνξεί λα ιεθζεί ππ` φςηλ θαη απηεπάγγειηα
απφ ην δηθαζηήξην, εληφο ηεο εληαπζίαο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο.
ε πεξίπησζε άθπξεο απφθαζεο Γ.. ή αθπξψζηκεο κεηά ηελ αθχξσζή ηεο,
θαζίζηαηαη αλίζρπξνο θαη ν ηζνινγηζκφο πνπ δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο. Μφλν
ζε πεξίπησζε πνπ ν ηζνινγηζκφο εγθξηζεί εθ λένπ απφ έγθπξε απφθαζε ηεο γ.ζ. ή αλ
ην ειάηησκα ηεο απφθαζεο ζεξαπεπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεη ην
αξ. 35β παξ.4, ζα παξάγεη απνηειέζκαηα ε άθπξε απφθαζε.
γ) άθπξε απφθαζε ζπλέιεπζεο εηαίξσλ
Οη απνθάζεηο ηε ζπλέιεπζεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ
θαηαζηαηηθνχ δελ είλαη απηνδίθαηα άθπξεο αιιά αθπξψζηκεο. Απφ ηε ζεσξία γίλεηαη
δεθηφ140, φηη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ζπλεπάγεηαη θαηά θαλφλα ηελ αθχξσζα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη θαη` εμαίξεζε
ηελ αθπξφηεηα. Δηδηθψο, θαηά ηε ζεσξία, σο άθπξεο ζεσξνχληαη θαη νη απνθάζεηο
ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίεο έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθψο ή θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο απηέο κε ηηο νπνίεο πξνζηαηεχνληαη νη εηαηξηθνί δαλεηζηέο (π.ρ.
πεξί κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ) ή θαζνξίδεηαη ε δνκή θαη ε θχζε ηεο
εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (π.ρ. απηέο πνπ αθνξνχλ ηα φξγαλα ηεο εηαηξείαο
θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο). Έηζη, ε απφθαζε πνπ εγθξίλεη ηζνινγηζκφ πνπ εκθαλίδεη
κε πξαγκαηηθά θέξδε είλαη απηνδίθαηα άθπξε .
Αλ κε ην πεξηερφκελν ηεο απνθάζεσο ηεο ζπλειεχζεσο παξαβηάδνληαη
δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, κε ηηο νπνίεο φκσο πξνζηαηεχνληαη ηδησηηθά
ζπκθέξνληα ησλ εηαίξσλ, φπσο ε απφθαζε πνπ πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ζηα θέξδε, είηε απηέο βξίζθνληαη ζην δίθαην ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είηε ζην θνηλφ
δίθαην -ε απφθαζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αθπξψζηκε θαη φρη σο άθπξε θαη νη εηαίξνη
κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηελ αγσγή αθπξψζεσο. Ζ αγσγή αζθείηαη κέζα ζε
απνζβεζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο ειαηησκαηηθήο απφθαζεο,
άιισο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ε απφθαζε ζεξαπεχεηαη.
Αλ νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί πνπ ελέθξηλε ε ζπλέιεπζε είλαη αλαιεζείο ή
βαζίδνληαη ζε αλαθξηβή ζηνηρεία, ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα
αθπξσζεί κε αίηεζε δηαρεηξηζηή ή εηαίξνπ πξνο ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο
έδξαο ηεο εηαηξείαο, θαηά ην αξ. 15 §1 ηνπ λ. 3190/55, σο απφθαζε πνπ ιήθζεθε
θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
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Αθπξψζηκε απφθαζε είλαη θαη ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ
δελ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ θαη κάιηζηα φρη κφλν ησλ
εκθαληδφκελσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ, αιιά ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ, εθηφο αλ ην
δηθαίσκα πεξηνξίδεηαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ (αξ. 15 §1 λ. 3190/55).
Οη ηξίηνη, πάλησο, δελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε, νχηε λα
επηθαιεζζνχλ ηελ αθπξφηεηα ηεο απφθαζεο, παξά κφλν λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε
απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ ζπλέπξαμαλ ζηε ιήςε ειαηησκαηηθήο απφθαζεο, αλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ.914 ΑΚ, φπσο θαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ
ακέιεζαλ λα επηδηψμνπλ ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο144 .

6.2.2 Οη Αζηηθέο Δπζχλεο απφ ηελ Παξαβίαζε ησλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ
Σα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηξίηα πξφζσπα ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί εμνπζίεο,
θέξνπλ επζχλε έλαληη ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή πιεκκεινχο
εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Μάιηζηα, ελδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε επζχλε
απηή ππάξρεη θαη φηαλ ν ηζνινγηζκφο πεξηέρεη παξαιείςεηο ή ςεπδείο δειψζεηο, ψζηε
λα απνθξχπηεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο (αξ. 22α §1 εδ.2). Καη πάιη,
φηαλ αλαθέξεηαη κφλν ν ηζνινγηζκφο πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ελλννχληαη νη
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο, θαζψο απνηεινχλ έλα εληαίν
ζχλνιν. Δπζχλε ππέρεη θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ν νπνίνο έιθεη ηηο αξκνδηφηεηέο
ηνπ απφ ην Γ.. θαη αζθεί νξγαληθή εμνπζία, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είηε κε ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
α) Ζ εηαηξηθή αγσγή
Ζ αμίσζε θαηά ηνπ ζπκβνχινπ θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ νξγάλσλ, δειαδή ε εηαηξηθή
αγσγή, αζθείηαη θαηαξρήλ απφ ην Γ., σο απνθιεηζηηθφ φξγαλν δηαρείξηζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. Σν Γ.. ππνρξενχηαη πάληνηε ζηελ έγεξζε ηεο εηαηξηθή
αγσγήο αλ θάπνηνο ζχκβνπινο ή ππνθαηάζηαηνο δεκίσζε ηελ εηαηξεία κε δφιν, ελψ
κπνξεί λα θξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο άζθεζήο ηεο αλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα. Πάλησο,
ζε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί λα εμαλαγθαζηεί ζηελ άζθεζε ηεο αγσγήο κε
απφθαζε ηεο γ.ζ. πνπ ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία είηε κε αίηεζε πξνο ην δ.ζ.
κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ
αγσγή αζθείηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκέξα ηεο απφθαζε ηεο γ.ζ. ή ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ Γ.. γελλάηαη ην δηθαίσκα λα δεηεζεί ν
δηνξηζκφο εηδηθψλ εθπξνζψπσλ, εθφζνλ ε απφθαζε ηεο Γ.. ή ε αίηεζε ήηαλ
επαξθψο νξηζκέλεο σο πξνο ηνπο ελαγφκελνπο, ηελ ηζηνξηθή βάζε θαη ην αίηεκα.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο
ηεο εηαηξείαο κε αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο ηνπ 1/10 θαηά ηελ εθνχζηα δηθαηνδνζία
ππνρξενχηαη λα δηνξίζεη εηδηθνχο εθπξνζψπνπο πξνο δηεμαγσγή ηεο, δίρσο λα θξίλεη
ηελ νπζηαζηηθή θαη λνκηθή βαζηκφηεηα ηεο αγσγήο απηήο. Ζ εηαηξεία κπνξεί κέζσ
ηνπ δ.ζ. λα παξαηηεζεί απφ ηηο αμηψζεηο πξνο απνδεκίσζε πνπ πεγάδνπλ απφ ηε
Γηνίθεζε ή λα ζπκβηβαζζεί., κεηά απφ ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηε γέλεζε ηεο αμίσζεο
εθφζνλ ππάξρεη απφθαζε ηεο γ.ζ. θαη δελ αληηηίζεηαη κεηνςεθία πνπ εθπξνζσπεί ην
1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ.
Σέινο, αλ δελ δεηεζεί ν δηνξηζκφο εηδηθψλ εθπξνζψπσλ, θάζε κέηνρνο
λνκηκνπνηείηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πάξνδν ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο λα
δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ην δηνξηζκφ εηδηθψλ εθπξνζψπσλ. Οη αμηψζεηο ηεο
εηαηξείαο παξαγξάθνληαη ηξία έηε απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο θαη κεηά δέθα έηε
εθφζνλ ππάξρεη δφινο.
β) Ζ απαιιαγή ηνπ Γ..
Με ην αξ. 35 §1 ξπζκίδεηαη ε απαιιαγή ηνπ δ.ζ. απφ ηελ επζχλε γηα απνδεκίσζε,
πνπ έρεη ηελ έλλνηα έγθξηζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη φρη ηεο παξαίηεζεο απφ ηηο
αμηψζεηο. Ζ απαιιαγή, ινηπφλ, αθνξά ηε δηαρείξηζε πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ απφθαζε πεξί απαιιαγήο ηνπ δ.ζ. ιακβάλεηαη
κε εηδηθή ςεθνθνξία θαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.
Ζ απαιιαγή ηνπ Γ.. πξνυπνζέηεη έγθπξε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε άθπξεο ή αθπξψζηκεο κεηά ηελ αθχξσζή ηεο
απφθαζεο ηεο Γ.. επεξεάδεηαη θαη ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. απφ ηελ επζχλε.
Ζ απαιιαγή ηνπ δ.ζ. είλαη αλίζρπξε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχληαμε ςεπδνχο
ηζνινγηζκνχ .
γ) Ζ επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Δ.
Ζ αζηηθή επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Δ. ζεκειηψλεηαη ζην αξ. 25 ηνπ
Ν.3190/55, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δηαρεηξηζηέο επζχλνληαη ζε απνδεκίσζε εηο
νιφθιεξσλ, εθφζνλ ελήξγεζαλ απφ θνηλνχ, γηα παξαβάζεηο ηνπ λ. 3190/55, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ή γηα πηαίζκαηα ζηε δηαρείξηζή ηνπο . Ζ αμίσζε πξνο απνδεκίσζε
αλήθεη πξσηίζησο ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη ζε θάζε εηαίξν ή ηξίην εθφζνλ ε
ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ απέξξηςε πξφηαζε γηα έγεξζε αγσγήο απνδεκηψζεσο εθ
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κέξνπο ηεο εηαηξείαο ή εθφζνλ δελ ειήθζε απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο εληφο εχινγνπ
ρξφλνπ, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ δηαρεηξηζηψλ
δεκηψλνληαη αληαλαθιαζηηθά, ιφγσ ηεο κείσζεο ή ηεο αλεπάξθεηαο ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο. Δμάιινπ, ην αξ. 14 §2 δε. δ νξίδεη φηη ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ είλαη ε
κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη ηελ έγεξζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ησλ νξγάλσλ ηεο
εηαηξείαο ή ησλ εηαίξσλ γηα αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά απηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, νπφηε απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πξνθχπηεη φηη, γηα ηελ έγεξζε αγσγήο ελψπηνλ
νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Π.Δ. θαηά ησλ δηαρεηξηζηψλ απηήο γηα ηηο αμηψζεηο
απνδεκίσζεο είλαη απαξαίηεηε ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη κφλν αλ ε
γεληθή ζπλέιεπζε απνξξίςεη ηελ πξφηαζε πεξί εγέξζεσο αγσγήο ή δε ιάβεη απφθαζε
εληφο επιφγνπ ρξφλνπ κπνξεί νπνηνζδήπνηε εηαίξνο, ν ίδηνο, λα εγείξεη ηελ εηαηξηθή
θαηά απηψλ αγσγή επηδηψθνληαο ηελ επαλφξζσζε ηεο δεκίαο ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο απηήο. Ζ αμίσζε απηή
παξαγξάθεηαη κεηά απφ πέληε έηε.
Ζ παξάιεηςε θαηάξηηζεο ηζνινγηζκνχ θαη απνγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο
Δ.Π.Δ., εθηφο απφ ην δηθαίσκα γηα έγεξζε απνδεκίσζεο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα είηε λα
δεηήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο κε αγσγή, είηε λα επηδηψμεη ηελ
αλάθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή αθφκε θαη λα δεηήζεη θαη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. Αθφκε,
ππέρνπλ αζηηθή επζχλε θαη νη δηαρεηξηζηέο πνπ δελ πξνβαίλνπλ ζην ζρεκαηηζκφ
απνζεκαηηθνχ.
Ζ επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ απνθιείεηαη θαηαξρήλ αλ ε ηαθηηθή ζπλέιεπζε
πάξεη ζρεηηθή απφθαζε απαιιαγήο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αμίσζε
απνδεκίσζεο εκπίπηεη ζηελ εκβέιεηα ηεο απαιιαγήο θαη δελ αθπξψζεθε ε απφθαζε
ηεο ζπλέιεπζεο. Μεηά ηελ απαιιαγή δελ κπνξεί λα αζθεζεί εηαηξηθή αγσγή νχηε απφ
ηνπο εηαίξνπο, νχηε απφ ηξίηνπο κε έλλνκν ζπκθέξνλ.

6.2.3 Οη πνηληθέο επζχλεο απφ ηελ παξαβίαζε ησλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ
α) Οη πνηληθέο επζχλεο ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο, ψζηε λα αζθεί ηελ θξαηηθή επνπηεία,
εληζρχεηαη απφ δηαηάμεηο εηδηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην λ.2190/20.
Γηαθξίλνληαη ζε α) παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ
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(αξ. 51 θαη 52α), β) παξάιεηςε παξνρήο ή ςεπδήο παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε (αξ. 51) ή πνπ ε ππνβνιή ηνπο επηβάιιεηαη απφ ην λ.
2190/20 (αξ. 55 θαη 58α) θαη γ) πξνβνιή αξλήζεσλ ή δπζρεξεηψλ ζηνπο ππαιιήινπο
ηεο Γηνίθεζεο (αξ.52).
χκθσλα κε ην αξ. 55 θάζε ηδξπηήο, κέινο ηνπ Γ.. ή Γηεπζπληήο ΑΔ.
δειψλεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ζηνηρεία πξνο ηελ αξρή πνπ αθνξνχλ ηνλ ηζνινγηζκφ
ηεο ΑΔ. ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή θαη‟ ειάρηζηνλ 1.000 επξψ ή
κε κία απφ ηηο δχν πνηλέο. Ζ πνηληθή επζχλε ηνπ αξ. 55 δελ αίξεηαη απφ ηπρφλ
απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε.
Δλψ ην αξ. 55 αλαθέξεηαη ξεηά ζε ςεπδή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ
ηζνινγηζκφ, νξζφηεξν είλαη λα δερζνχκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, φηη αλαθέξεηαη
ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, θαζψο ν ηζνινγηζκφο είλαη έλα
εληαίν ζχλνιν κε ηνπο πίλαθεο απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη δηάζεζεο απνηειεζκάησλ
θαη ην πξνζάξηεκα.
Σν αξ. 55 επηθπιάζζεη ηηο ίδηεο πνηλέο, ζε θάζε ηδξπηή, κέινο ηνπ Γ.. ή
δηεπζπληή ΑΔ., ν νπνίνο είηε θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο είηε έπεηηα απφ απηή,
πξνθαιεί εγγξαθέο κεηνρψλ, ηδξπηηθψλ ηίηισλ ή νκνινγηψλ ηεο εηαηξείαο ή γηα λα
επεξεάζεη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπο, πξνβαίλεη ελ γλψζεη ηνπ ζε ςεπδείο
δειψζεηο πξνο ην θνηλφ κέζσ δεκνζηεπκάησλ, πνπ αθνξνχλ α) …., ηνλ ηζνινγηζκφ ή
ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, … γ) θάζε άιιν γεγνλφο πνπ αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηηο
εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη απνζθνπεί ζηε παγίδεπζε ηνπ θνηλνχ. Οη δειψζεηο απηέο
θαζφινπ δελ απνθιείεηαη λα πεξηέρνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ή γεληθφηεξα ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γ..
Σα άξζξα 57 θαη 58α πεξηέρνπλ ζρεδφλ ηαπηφζεκεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο φκσο
έρνπλ επξχηεξν πεξηερφκελν, θαζψο ππνθείκελφ ηνπο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε
θαη φρη απνθιεηζηηθά ηδξπηήο, κέινο ηνπ Γ.. ή δηεπζπληήο ΑΔ., φπσο ηζρχεη ζηα
αξ.55 θαη 55. Με ηηο ίδηεο πνηλέο απεηιείηαη, θαηά ην αξ. 57, φπνηνο κε πξφζεζε
παξέιεηςε ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ εκπξφζεζκα (πεξ. α), φπνηνο ελ
γλψζεη ηνπ ζπλέηαμε ή ελέθξηλε ηζνινγηζκφ παξαβηάδνληαο ηηο δηαηάμεηο ησλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ηνπ Ν. 2190/20 ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ (πεξ. β), φπνηνο κε δφιν
ρσξίο λα έρεη ζπληαρζεί ηζνινγηζκφο ή ζε αληίζεζε κε ηνλ ηζνινγηζκφ ή βαζηζκέλνο
ζε ςεπδή ή παξάλνκν ηζνινγηζκφ επηρείξεζε ηε δηαλνκή κε πξαγκαηηθψλ θεξδψλ
πξνο ηνπο κεηφρνπο. ηελ πεξίπησζε β, εκπίπηεη θαη ε πνηληθή επζχλε ηνπ δ.ζ. ην
νπνίν ζπλέηαμε ή ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά παξάβαζε ησλ
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δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επρεξνχο άζθεζεο
ηεο θξαηηθήο επνπηείαο ηέινο, ηηκσξείηαη κε ηηο παξαπάλσ πνηλέο θάζε δηεπζπληήο,
κέινο ηνπ Γ.., αληηπξφζσπνο Α.Δ., ν νπνίνο παξαιείπεη λα ππνβάιιεη εκπξφζεζκα
ζηηο θξαηηθέο αξρέο ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ή δελ
παξέρεη ή παξέρεη ςεπδείο πιεξνθνξίεο, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ επνπηηθή αξρή γηα
ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο επνπηείαο (αξ. 51), ή ν νπνίνο ελ γλψζεη ηνπ θαη κε
πξφζεζε εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη λα πξνθαιεί
δπζρέξεηεο ζηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο επνπηείαο (αξ.52), αιιά θαη φπνηνο παξαβαίλεη
ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηφηεηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ην αξ. 52α δε. 2 επηβάιιεη
πνηλή ζε φπνηνλ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.109 πεξί θαηαξηίζεσο θαη
δεκνζηεχζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξάβαζε είλαη ε
παξάλνκε παξάιεηςε θαηάξηηζεο θαη δεκνζίεπζεο ή ε θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε
παξαλφκνπ ελνπνηήζεσο, δεδνκέλνπ φηη ν λφκνο επηβάιιεη ηελ θαηάξηηζε θαη
δεκνζίεπζε λφκηκνπ θαη αιεζνχο ελνπνηήζεσο.
ην αξ. 53β ζεκειηψλεηαη θαη ε πνηληθή επζχλε, πέξα απφ ηελ αζηηθή ηνπο
επζχλε, ησλ ειεγθηψλ πνπ έιεγμαλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ
ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηε Γ.., αλ απφ ακέιεηα ελέθξηλαλ σο αιεζή παξάλνκν
ηζνινγηζκφ, ελψ κε ην αξ. 53γ ζεκειηψλεηαη ε πνηληθή επζχλε θάζε κέινπο,
δηεπζπληή ή ππαιιήινπ πνπ ελ γλψζεη ηνπ θαη κε πξφζεζε εκπνδίδεη ην έξγν ησλ
ειεγθηψλ θαη δελ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.
β) Οη πνηληθέο επζχλεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Δ.
Πνηληθέο επζχλεο απφ ηελ παξαβίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνβιέπνληαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 50 ηνπ λ.
3190/55 γηα ηνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ηεο Δ.Π.Δ. Ζ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηνπ αξ. 50 είλαη απηή ηνπ αξ. 458 ΠΚ, γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Σν αξ. 50 §3 νξίδεη φηη ηηκσξείηαη κε ηηο παξαπάλσ πνηλέο «θάζε εηαίξνο ή
δηαρεηξηζηήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν νπνίνο ζε γλψζε ηνπ θαηαξηίδεη
ςεπδείο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ
ηζνινγηζκφ».
Πνηληθέο επζχλεο πξνβιέπνληαη θαη γηα φπνην κε πξφζεζε παξέιεηςε ηε
ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ πέξαλ ηεο νξηδφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ
πξνζεζκίαο (§4). Έηζη, ν δηαρεηξηζηήο πνπ παξαιείπεη ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππέρεη πνηληθή επζχλε θαηά ην αξ. 35 §4. Άιιεο δηαηάμεηο
ηνπ αξ. 35, πξνβιέπνπλ πνηληθή επζχλε θαη γηα φπνην ζε γλψζε ηνπ ζπλέηαμε ή
ελέθξηλε ηζνινγηζκφ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3190/55 ή ηνπ
θαηαζηαηηθνχ (§5), φπνην ρσξίο ηζνινγηζκφ ή θαηά παξάβαζε απηνχ ή βάζεη ςεπδνχο
ή παξάλνκνπ ηζνινγηζκνχ επηρείξεζε ηε δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηνπο εηαίξνπο (§5).
Σέινο, θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεξήζεσο ησλ εκπνξηθψλ
βηβιίσλ πξνβιέπνληαη νη ίδηεο πνηλέο.

6.2.4 Λχζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απφθαζε
α) Λχζε ηεο Α.Δ. κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ
Ζ λέα δηάηαμε ηνπ αξ. 48 πξνβιέπεη σο ιφγνπο ιχζεο ηεο ΑΔ. εθείλνπο πνπ ίζρπαλ
σο ιφγνη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζήο ηεο.
Δηδηθφηεξα:
i) Ζ ΑΔ. ιχλεηαη αλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη
ζην ππφδεηγκα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξ. 42γ , θαηαζηεί θαηψηεξν
ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Γ.. δε ιακβάλεη απφθαζε είηε γηα ηε ιχζε
ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ εμπγίαλζεο. χκθσλα κε ην αξ.47 ηνπ λ.
2190/20, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε
Γεληθή πλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα
απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. Χο ίδηα θεθάιαηα
λννχληαη ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο
πξέπεη, εθηφο απφ ην θεθάιαην, ην ππφινηπν ζε λέν, ηα θαλεξά απνζεκαηηθά, ηα πνζά
πνπ πξννξίδνληαη γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, λα ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα αθαλή
απνζεκαηηθά.
ii) Ζ ΑΔ. ιχλεηαη αλ δελ έρεη ππνβάιεη πξνο θαηαρψξεζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπλερψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γ.. Ζ
χπαξμε ηνπ ιφγνπ πξνυπνζέηεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε δελ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηε Γ.. είηε δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο θαηαρψξεζε.155
Γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε
νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηφρσλ, εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ ή ηεο αξκφδηαο
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επνπηεχνπζαο αξρήο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ αξ. 7β.
Ρεηά κάιηζηα αλαθέξεηαη φηη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο έρεη θαη ν
Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή, ην νπνίν
έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο
αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αίηεζε εθδηθάδεηαη απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν
ηεο έδξαο ηεο Α.Δ. θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηαδηθαζίαο. Σν δηθαζηήξην έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο.
β) Λχζε ηεο Δ.Π.Δ. κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ
ηελ Δ.Π.Δ., θαηά ην αξ. 45 §1, πθίζηαηαη ιφγνο ιχζεο ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε
κείσζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, δειαδή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο, θάησ
απφ ην κηζφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ηνπ παζεηηθνχ ζα γίλεη κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηνπο, ζα ιεθζνχλ δε ππφςε θαη
ηα αθαλή απνζεκαηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, νη δηαρεηξηζηέο ππνρξενχληαη
λα ζπγθαιέζνπλ ηελ εμαηξεηηθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη
είηε ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, είηε ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, φρη θάησ ηνπ
ειάρηζηνπ χςνπο πνπ αμηψλεη ν λφκνο. Αλ ε ζπλέιεπζε δελ ζπγθιεζεί κέζα ζε
εχινγν ρξφλν ή αλ δελ ιεθζεί απφθαζε, θάζε ελδηαθεξφκελνο, πνπ δηθαηνινγεί
έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο
εηαηξείαο ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο (αξ. 45 §2).
γ) Λχζε ηεο Α.Δ. κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε ησλ κεηφρσλ
Δθηφο ηεο δηθαζηηθήο ιχζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην αξ.48, ην αξ. 48α εηζάγεη ηε ιχζε
ηεο ΑΔ. κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ αγσγή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/3
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο. Σέηνηνο
ιφγνο ππάξρεη φηαλ είλαη αδχλαηε ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία
είλαη ίζεο κεηαμχ δχν πξνζψπσλ ή δχν νκάδσλ πξνζψπσλ νη εηαηξηθέο ζπκκεηνρέο,
κε ζπλέπεηα, εθηφο ησλ άιισλ, ηε κε έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηε Γ..
Ζ αγσγή ιχζεο αζθείηαη ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο ΑΔ. θαη
εθδηθάδεηαη θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία. Σφζν ε αγσγή ιχζεο φζν θαη ε απφθαζε
ηεο ιχζεο δεκνζηεχνληαη ζην Μ.Α.Δ. θαη ζην Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. Σν δηθαζηήξην
έρεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο κε νξηζηηθήο απφθαζεο, κε
ηελ νπνία παξέρεη πξνζεζκία ζηελ εηαηξεία πξνο άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο.
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6.3 Σα Λνγηζηηθά Πξφηππα ζην Γίθαην ηεο Κεθαιαηαγνξάο
6.3.1 Δηζαγσγή
Ζ Α.Δ. απνηειεί ηε λνκηθή κνξθή ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηθαλά θεθάιαηα θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζθνπνχ ηεο, απεπζχλεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ρξεκαηνδφηεο θαη θπξίσο ζην επξχ
απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαη θαζίζηαηαη γηα ην ιφγν απηφ ε θαηάιιειε εηαηξηθή κνξθή
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο. Σν δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο απνζθνπεί ζηε
δηαζθάιηζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ θίλδπλν απνκείσζήο ηεο θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηή.
Ζ εηζεγκέλε εηαηξεία ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ δελ
έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θνηλή αλψλπκε εηαηξεία. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο, δειαδή α) ηελ επηβαιιφκελε δηαζπνξά ηεο
κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο, β) ηελ αλαγθαία ηαρχηεηα ζηηο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ θαη γ)
ηελ νπζηψδνπο ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, θαη ηελ αιιαγή ηεο
δνκήο ηεο απφ κία «ηδησηηθή» ζε κία «δεκφζηα» εηαηξεία, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πεξηιακβάλεη θαλφλεο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, φπσο θαη απμεκέλεο
ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δηαθάλεηαο γηα ηελ νξζή θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε
ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ επελδπηή -κεηφρνπ αλάγεηαη έηζη ζε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ
δηθαίνπ ηεο θεθαιαηαγνξάο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ πξνζπάζεηα γηα έγθαηξε, νξζή θαη
πιήξε πιεξνθφξεζή ηνπ, ψζηε λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ελεκεξσκέλνο,
εηζάγνληαο ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο
γηα γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηελ εηαηξεία φζν θαη ηα
πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηή. Ζ αξρή πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηή, αλεμάξηεηα
απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο κνξθέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, απνηειεί ηελ αξρή, ε νπνία
δηαπεξλά φιν ην δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο, φρη κφλν αλαγνξεχνληαο ηνλ επελδπηή
θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ζε ζεκειηψδε αληηθείκελα πξνζηαζίαο ηνπ, αιιά
ζπλεγνξψληαο πξνο ηελ αληίζηνηρε ηεινινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεζκψλ θαη
ξπζκίζεσλ.
Οη ζχγρξνλεο θεθαιαηαγνξέο είλαη πεξίπινθεο, αζηαζείο θαη θηλδπλψδεηο θαη
παξνπζηάδνπλ κηα αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ πην ζεκαληηθνχ αγαζνχ πνπ δηαθηλείηαη
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ζε απηέο, ηεο πιεξνθνξίαο. Σν θαηλφκελν ηεο πιεξνθνξηαθήο αζπκκεηξίαο είλαη
εγγελέο ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ζπληζηά δηαξθή απεηιή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη επελδχζεσλ. Ο ηδηψηεο επελδπηήο θαη
θαηαλαισηήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απεηιείηαη απφ θάζκα αηειεηψλ πνπ πιήηηνπλ
ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, κε θπξηφηεξε ηελ πιεξνθνξηαθή αζπκκεηξία,
θαζηζηψληαο ηνλ επάισην ζην θίλδπλν εζθαικέλσλ επελδπηηθψλ επηινγψλ.
Ζ πιεξνθφξεζε είλαη παξάγνληαο ζρεκαηηζκνχ ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο
θαη δηαθξίλεηαη ζε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πιεξνθφξεζε. Ζ θεθαιαηαγνξά σο πεδίν
δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ
απνθάζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε αηππνπνίεηεο, ειεχζεξα ζπλαγφκελεο απφ
ηνλ επελδπηή, είηε ηππνπνηεκέλεο απφ ην λφκν, ηελ πξαθηηθή θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο
αγνξάο.
Οπζηψδε ξφιν ζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ νη επηρεηξήζεηο
επελδχζεσλ, πνπ ζπζηεκαηηθά ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο. Κπξίσο φκσο νη ίδηεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο έρνπλ απφ ην λφκν
ππνρξέσζε λα ηξνθνδνηνχλ κε πιεξνθνξίεο ηελ θεθαιαηαγνξά. Ζ δηαζθάιηζε ηεο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο απαγνξεχνληαο θαη απεηιψληαο κε θπξψζεηο ηηο ζπκπεξηθνξέο,
κε ηηο νπνίεο δηαηαξάζζεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο
πξνζθνξάο – δήηεζεο είλαη ην ζεκέιην ηεο χπαξμεο ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ
θεθαιαίνπ.

6.3.2 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζεγκέλε εηαηξεία
Ο ηχπνο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο, αλ θαη ππνηάζζεηαη ζηνπο θαλφλεο παξαδνζηαθήο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ., δηέπεηαη απφ έλα δηαθξηηφ ζχλνιν εηδηθψλ
ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζην Ν.2190/20, αιιά θαη ζε άιινπο εηδηθνχο
λφκνπο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ ΥΑ
θαη κέρξη ηελ ηπρφλ δηαγξαθή ηνπο, ε εηζεγκέλε εηαηξεία ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά απφ
εηδηθέο ξπζκίζεηο.
α) Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
Με ηνλ Καλνληζκφ 1505/2002 ε Δπξσπατθή Έλσζε εηζήγαγε ηα ΓΛΠ ζην επξσπατθφ
ινγηζηηθφ δίθαην θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ νη ηίηινη ηνπο είλαη δεθηνί πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, ελψ δφζεθε ε δπλαηφηεηα
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λα επηηξέπνπλ ή λα ππνρξεψλνπλ ηηο εηαηξείεο απηέο λα θαηαξηίδνπλ θαη ηνπο
εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
παξαπάλσ θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνθιίζεσλ ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Με ην Ν. 3229/2004
εηζήρζεζαλ ζην Ν. 2190/20 ηα άξζξα 134 επ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ
θαζνξίδνληαο σο ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαηά
ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ ή πεξηνδηθψλ, απιψλ θαη ελνπνηεκέλσλ, νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ νη
εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη νη ζπλδεδεκέλεο ζε απηέο, πεξηιακβάλνπλ εθηφο ηνπ
ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ηνπ πίλαθα δηαζέζεσο
απνηειεζκάησλ θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο, θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή
έθζεζε ηνπ αξ.4 ηνπ Ν. 3555/07, ε νπνία πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ελψ
παξάιιεια ην δ.ζ. ηεο εηζεγκέλεο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γ.ζ., ζχκθσλα
κε ην αξ. 43β §5 ηνπ Ν. 2190/20, ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα έληππα πνπ νξίδνληαη ζην
αξ. 25 §2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Ζ δεκνζηνπνίεζή ηνπο δηελεξγείηαη κέζσ: α) ηεο ππνβνιήο ηνπο ζηελ εηαηξεία
«Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.», ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνλ επίζεκα θαζνξηζκέλν
κεραληζκφ απνζήθεπζεο ξπζκηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ, β) ηεο απνζηνιήο ηνπο ζε
ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα ελεκέξσζεο θαη γ) ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπνηεο εηαηξείαο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε. Σέινο, φιεο νη
πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
β) Δπνπηεία
Απφ ηηο δξαζηηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ
επέθεξε ν Ν. 3504/07 πξέπεη λα ζεσξεζεί ε απνκείσζε ηεο θξαηηθήο επνπηείαο ηεο
ΑΔ. ζε φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Δληνχηνηο, σο πξνο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο,
ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ,
δηαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ην ζχζηεκα ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο. Παξάιιεια,
φκσο, επνπηεία αζθεί θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ιφγσ ηνπ επνπηηθνχ ηεο ξφινπ
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ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ δηθαίνπ ηεο θεθαιαηαγνξάο. ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εηαηξηθνχ
δηθαίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ψζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε επνπηεία ζπκκφξθσζεο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο κε ηε γεληθφηεξε
λνκνζεζία.
γ) Σαθηηθφο έιεγρνο
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα
ειέγρνληαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή. Ζ εμακεληαία
νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ αξ.5 λ.3555/07 ππνβάιιεηαη ζε επηζθφπεζε απφ νξθσηνχο
ειεγθηέο – ινγηζηέο, ελψ δελ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε γηα ηηο ηξηκεληαίεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
εγθπξφηεηα ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γ..
Σν αξ.4 §5 ηνπ λ.3555/07 πξνβιέπεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ, ε νπνία παξαπέκπεη ζηηο ξπζκίζεηο αξ. 35 θαη 37
λ.2190/20, φπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ.3504/07, νπφηε θαη δελ
ππήξρε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Σα λέα άξζξα
35 θαη 35α πξνβιέπνπλ φηη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ΑΔ. i) πνπ
ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ αξ. 42α §5,
ειέγρνληαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε
ππνρξέσζε γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή
έρεη ε ΑΔ. πνπ ηδξχεηαη κε κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηξία εθαηνκκχξηα
(3.000.000) επξψ γηα ηελ πξψηε ηεο εηαηξηθή ρξήζε, ii) πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν
εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν
απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ αξ. 42α §5, ειέγρνληαη είηε απφ έλαλ
νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή, είηε απφ δχν πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ είλαη
κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, θαη iii) πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν
απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ αξ. 42α §5 θαη ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην επξψ, δελ ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ
έιεγρν, έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ή
λα απνθαζίδνπλ κε ηε Γ.. ηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ ζε
έιεγρν.
Αθφκε θαη έηζη, φκσο, ην ζχλεζεο κέγεζνο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ε
ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ππνβνιή ζε ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή – ινγηζηή.
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δ) Έθηαθηνο έιεγρνο
Σν αξ. 40 ηνπ λ. 2190/20 παξέρεη ην δηθαίσκα i) ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ii) ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, ησλ
νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην ή έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
δεκφζηαο πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο
πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη iii) ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, ή ηελ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή λα δεηήζνπλ έθηαθην έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην
κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία. Ο έιεγρνο
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ
παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλε εηαηξεία, ε έθζεζε ειέγρνπ
πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ζηελ Δ.Κ.
Ζ Δ.Κ. έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα γηα δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ρσξίο ηηο
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην αξ. 78 §1δ ηνπ λ. 1959/91. Ο έιεγρνο κπνξεί
λα έρεη σο αληηθείκελν θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηα
ζέκαηα λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.
ε) Γηθαζηηθή ιχζε ηεο εηζεγκέλεο
Ζ δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαηά ην αξ. 48α ηνπ λ.2190/20, δελ
ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο, θαζψο ζηηο εηζεγκέλεο ν κέηνρνο
κπνξεί θαηαξρήλ λα εμέιζεη ηεο εηαηξείαο εθπνηψληαο ηηο κεηνρέο ηνπ. Χζηφζν, νη
ππφινηπνη ηξφπνη ιχζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αξ.47α θαη 48 ηνπ λ.2190/20
εθαξκφδνληαη θαη ζηελ εηζεγκέλε. Οη ιφγνη πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο
απφ νπνηνλδήπνηε γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη‟ εθαξκνγή ησλ
ζηνηρείσλ γ θαη δ ηνπ αξ.48 §1, ε κείσζε δειαδή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
εηζεγκέλεο εηαηξείαο θάησ ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε παξάιεηςε
δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθέο
ρξήζεηο, ζα ζπληζηνχλ θαη ιφγν δηαγξαθήο ησλ κεηνρψλ ηεο θαηά ην αξ.17 §3 ηνπ
λ.3371/05 κε απφθαζε ηεο Δ.Κ.
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6.3.2 Ζ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο
α) Δηζαγσγή
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο απνηειεί ε νξζή
θαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε θαη ηελ ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ κε κεηνρέο
εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ λνκνζεζία κεξίκλεζε γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θπξίσο κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ θαη
πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ αξθεί φκσο λα δηαζθαιίδεηαη ε
αμηνπηζηία θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο.
θνπφο ηεο επηβνιήο ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ, ε παξνρή ηζφηηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζηελ αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
Ζ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζπληειεί ζηελ αμηνπηζηία θαη ηε
ζπγθξηζηκφηεηα, θαζψο φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
ηνπο θαηαζηάζεηο κε βάζε ζεκειηψδεηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο, νη νπνίνη
θαζνξίδνπλ ιεπηνκεξψο ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπο. Με ηε ζέζπηζε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ επηηπγράλεηαη ε νκνηφκνξθε, αιεζήο θαη
αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο, άιισζηε, ησλ ΓΛΠ, φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, απνηειεί ε αξρή ηεο αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Άιισζηε, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο, ηνπο πνιπεζληθνχο νκίινπο θαη ηελ είζνδν ησλ εηαηξηψλ ζε αιινδαπά
ρξεκαηηζηήξηα ε απνηίκεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο
ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ηεο εηαηξείαο – θνξέα δελ έδηλε ηα ερέγγπα γηα
αληηθεηκεληθά θαη ζπγθξίζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη έηζη θαηέζηε επηβεβιεκέλε ε
εθαξκνγή θνηλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε κηα νκνηφκνξθε θαη αληηθεηκεληθή απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε ηεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Έηζη, κε ηε ζέζπηζε ησλ
δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπο θαηέζηε δπλαηή
ε νξζή θαη πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ζε κηα δηεζλνπνηεκέλε πιένλ
νηθνλνκία.
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Ζ ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζην επελδπηηθφ
θνηλφ αλαγλσξίδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ λνκνζέηε φπσο ζην πξννίκην ηεο
Οδεγίαο 2004/109/ΔΚ: «Ζ θνηλνιφγεζε αθξηβψλ θαη πεξηεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ,
εγθαίξσο, ζρεηηθά κε ηνπο εθδφηεο θηλεηψλ αμηψλ εκπεδψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
επελδπηψλ θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ έρνληαο ελεκέξσζε γηα ηηο
επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ επελδπηψλ.
Σνχην εληζρχεη ηφζν ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο αγνξάο.»
β) Τπνρξέσζε ηαθηηθήο πιεξνθφξεζεο
Ζ ζεκαληηθφηεξε, πην γλσζηή θαη ηαθηηθή κνξθή πιεξνθφξεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ είλαη ε θαηάξηηζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ εηήζησλ (απιψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ε νπνία απνηειεί
ην βαζηθφ πιηθφ θαη ηελ αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο απφ
ηνλ απνδέθηε -επελδπηή.
Με ην λ. 3555/07, γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ
εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2004/109 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο
Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε
ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο
αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ν νπνίνο
πξνβιέπεη επηπιένλ ππνρξεψζεηο ηαθηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο εηζεγκέλεο
εηαηξείεο.
i) Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε
Ζ εηζεγκέλε εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα δεκνζηνπνηεί εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε
εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ε νπνία πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε. Ζ εηήζηα
νηθνλνκηθή έθζεζε πεξηιακβάλεη α) ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο, β) ηελ έθζεζε ηνπ Γ.. θαη γ) δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ή ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ θαη, ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηα ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ
αλσηέξσ πξνζψπσλ, ελφο κέινπο ηνπ Γ.. πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη ελφο αθφκα
κέινπο ηνπ Γ.., κε ηηο νπνίεο δειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ
θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά
ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα
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απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο (εθδφηξηαο) εηαηξείαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη φηη ε έθζεζε ηνπ δ.ζ. απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν
αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ (αξ. 4 §§1, 2).
ii) Δμακεληαία θαη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο
Ζ εηζεγκέλε εηαηξεία ππνρξενχηαη επηπιένλ ζηε δεκνζηνπνίεζε εμακεληαίαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο πνπ αθνξά ζην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο εληφο
δχν κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ. Καη ε έθζεζε απηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε
δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα πέληε έηε. Ζ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε
πεξηιακβάλεη α) ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β) ηελ εμακεληαία έθζεζε
ηνπ δ.ζ., θαη γ) δειψζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ φηη νη εμακεληαίεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δ.ζ. απεηθνλίδνπλ θαηά
ηξφπν αιεζή ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα θαη κε φζα
πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε (αξ. 5 §§1, 2).
Μαδί κε ηελ εμακεληαία έθζεζε δεκνζηνπνηείηαη θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο
νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (αξ. 7) φπσο θαη ηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ απφθαζε 5/448/11.10.2007 Δ.Κ. γηα ηα ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξηκεληαίεο θαη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, φπσο νξίδνληαη ζην αξ.2.
Σέινο, ε εηζεγκέλε εηαηξεία δεκνζηνπνηεί θαη ηηο ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαηαξηίδεη γηα ην πξψην θαη ηξίην ηξίκελν ηεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο, εληφο δχν κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (αξ. 5 §1). Οη
ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ
θαηάξηηζή ηνπο θαη εγθξίλνληαη απφ ην δ.ζ., ρσξίο λα απαηηείηαη ν έιεγρνο απφ
νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο .
ιεο νη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαξηψληαη ζην θεληξηθφ
κεραληζκφ απνζήθεπζεο ηνπ Υ.Α., ζην δηαδίθηπν θαη ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα
ειεθηξνληθά θαη εγγξάθσο ζηελ Δ.Κ.
iii) Αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Ο λ.3555/2007 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο, εθηφο ησλ
παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα δεκνζηνπνηεί αλαθνίλσζε ηνπ δ.ζ. ηεο
θαηά ην πξψην θαη ην δεχηεξν εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα
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κεηαμχ δέθα εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ θαη έμη εβδνκάδσλ πξηλ απφ
ηε ιήμε ηνπ. Ζ αλαθνίλσζε απηή πεξηιακβάλεη: (α) εμήγεζε ησλ νπζησδψλ
γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο
πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηζεγκέλεο
εηαηξείαο θαη ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεψλ ηεο, θαη (β) γεληθή πεξηγξαθή ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο.
γ) Τπνρξέσζε έθηαθηεο πιεξνθφξεζεο
Ζ έθηαθηε πιεξνθφξεζε ζπλίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε γεγνλφηα κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηηο κεηνρέο ηεο
εηζεγκέλεο εηαηξείαο.
δ) Τπνρξεψζεηο ελεκέξσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Υ.Α.
Οη ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο γηα ηνπο εθδφηεο κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. κεηνρέο
δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεψζεηο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο, έθηαθηεο ελεκέξσζεο θαη
ελεκέξσζεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα § 4.1 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ.
Ο εθδφηεο απνζηέιιεη ζην Υ.Α. ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) ε εηήζηα, εμακεληαία θαη ηξηκεληαία βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 3555/2007 θαη ζηηο απνθάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ. Σν ειάρηζην
πεξηερφκελν ησλ πεξηιακβαλφκελσλ ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθζέζεσλ γηα ηε
δηάζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ζηελ νπνία αθνξά θαζνξίδεηαη κε
Απφθαζε ηνπ Υ.Α.
β) ην Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγηφ ηεο
Ζ ππνβνιή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Ζκεξνινγίνπ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο εθδφηεο, κε
κεηνρέο ηεο Καηεγνξίαο Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο, ηεο Καηεγνξίαο
Δπηηήξεζεο θαη ηεο Καηεγνξίαο Υακειήο Γηαζπνξάο, Δκπνξεπζηκφηεηαο θαη
Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ.
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο απνζηνιήο απφ ηνλ εθδφηε ησλ εηήζησλ θαη
εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ηξηκεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
κέρξηο ζπκκνξθψζεψο ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, νη κεηνρέο ηνπ εθδφηε
εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο. Ζ έληαμε ζηελ θαηεγνξία απηή γίλεηαη
απφ ην Υ.Α. ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο εκέξαο δηαπίζησζεο απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ηεο κε απνζηνιήο.
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6.4 Παξαβίαζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππν ζην Γίθαην ηεο
Κεθαιαηαγνξάο
6.4.1 Κπξψζεηο απφ ηε κε ζχληαμε θαη κε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ
Ζ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο ζην δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο, εθηφο απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
παξαβίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ΓΛΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην δίθαην ηεο
θεθαιαηαγνξάο. Ζ Δ.Κ. είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
πιεξνθφξεζεο, φπσο απηέο εθηέζεθαλ παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ην αξ. 23 λ.
3555/2007. Ζ Δ.Κ. επνπηεχεη θαηά πφζν ν εθδφηεο δεκνζηνπνηεί έγθαηξα
πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε
ηνπ θνηλνχ ζε φια ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία νη θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ
ζπκβαίλεη. Δπίζεο, ε Δ.Κ. έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη θαηά πφζν ε πιεξνθφξεζε
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην λ. 3555/07 θαη ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα θαη
επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ αλαθαιχπηεη παξαβάζεηο.
ηελ αξκνδηφηεηα ηεο πεξίπησζεο απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμέηαζε ηεο εηήζηαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
Δπίζεο, ε Δ.Κ. κπνξεί λα δεηά απφ ηε ζρεηηθή νξγαλσκέλε αγνξά λα
αλαζηείιεη ηε δηαπξαγκάηεπζε θηλεηψλ αμηψλ γηα κέγηζην δηάζηεκα δέθα εκεξψλ,
εθφζνλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη ππνςίαο φηη παξαβηάζζεθαλ απφ ηνλ
εθδφηε νη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη`
εμνπζηνδφηεζε ηνπ (αξ.23 §2). Ο εθδφηεο νθείιεη λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνο
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη λα άξεη ηηο ηπρφλ παξαβάζεηο εληφο πέληε εκεξψλ
απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ε ΔΚ
θξίλεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ή απεηιείηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο
ή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ
νξγαλσκέλε αγνξά ηελ αλαζηνιή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ
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εθδφηε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3371/2005 κέρξη λα
δηαπηζηψζεη ηελ άξζε ησλ παξαβάζεσλ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3555/07, θαζψο θαη ησλ
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ην αξ. 25 §1
πξνβιέπεη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επηβάιιεη επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο
κέρξη 1.000.000 επξψ. Μάιηζηα νη θπξψζεηο απηέο γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο
ππνρξέσζεο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ
θαη πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ κπνξεί λα επηβάιινληαη απηνηειψο ζηελ
εηζεγκέλε εηαηξεία, ζηα κέιε ηνπ Γ.., ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζηνλ εζσηεξηθφ
ειεγθηή θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Πεξαηηέξσ, ε ΔΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα αθφκα
θαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 17 §3 ηνπ
λ.3371/05.
χκθσλα δε κε ην αξ. 25 §4 πεξ. β, ε ΔΚ επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο απφ
3.000 έσο 500.000 επξψ ζε φπνηνλ παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή
απνθξχπηεη αιεζείο πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε απηή εκπίπηεη θαη ε δεκνζίεπζε
αλαιεζψλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ πνπ απνθξχπηνπλ ηελ αιεζή ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

6.4.2 Κπξψζεηο απφ ηελ παξαβίαζε ησλ ΓΛΠ σο ρεηξαγψγεζε ηεο
αγνξάο
α) Δηζαγσγή
Σν Μάξηην ηνπ 2001 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο ελέθξηλε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο νθψλ, ηελ νλνκαδφκελε έθζεζε
Lamfalussy. Ζ έθζεζε απηή επηβεβαίσζε ηα πιενλεθηήκαηα κίαο ελνπνηεκέλεο
επξσπατθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο αλαιχνληαο παξάιιεια ηα εκπφδηα ζηελ
πινπνίεζή ηεο θαη ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Κεληξηθφο άμνλαο ήηαλ ε πξφηαζή ηεο γηα κία λέα θαλνληζηηθή
πξνζέγγηζε ε νπνία απνδείρζεθε φηη πξάγκαηη δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα, επηηάρπλζε
θαη επειημία ζηηο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θεθαιαηαγνξψλ.
ην πιαίζην απηφ θαη ζε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Lamfalussy εθδφζεθε ε
Οδεγία πιαίζην 2003/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
28-1-2003, ε νπνία αθνξά ζηηο πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηηο πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. Χο πξνο ηε ρεηξαγψγεζε ηεο

122

αγνξάο, ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, δελ
ππήξραλ αλαιπηηθέο δηαηάμεηο πνπ λα νξίδνπλ, ηη ζεσξείηαη ρεηξαγψγεζε αγνξάο. Ζ
αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ ρεηξαγψγεζεο έρεη ζηεξηρζεί ζηε γεληθή αξρή φηη ε
δηαζπνξά ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ εηδήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ή ηηο
ζπλαιιαγέο θηλεηψλ αμηψλ δελ κπνξεί παξά λα απνζθνπεί ζηελ απνθφκηζε
πξνζσπηθνχ νθέινπο. Ζ κεγάιε θαηλνηνκία ηεο Οδεγίαο είλαη φηη πιένλ νξίδεη
μεθάζαξα ηε ρεηξαγψγεζε, παξαζέηνληαο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζρεηίδνληαη
είηε κε ζπλαιιαγέο θαη εληνιέο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, είηε κε ηε δηάδνζε
πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο παξαπιαλνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ε παξαπάλσ νδεγία ελζσκαηψζεθε κε ην λ.3340/2005 θαη κε δηάθνξεο
θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (1 -5/347/124-2005 απνθάζεηο).
β) Υεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο κέζσ πιεκκεινχο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ
Ο λ.3340/2005 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ
θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο ξπζκίδεη θαη ηελ πεξίπησζε ρεηξαγψγεζεο ηεο
αγνξάο ζην άξζξν 7, ηελ νπνία απαγνξεχεη ξεηά πιένλ θαζνξίδνληαο ιεπηνκεξψο
πνηεο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη σο ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο. χκθσλα,
ινηπφλ, κε ην άξζξν απηφ σο ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο λνείηαη ε δηάδνζε δηα ησλ
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δίλνπλ ή είλαη πηζαλφλ λα δψζνπλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο
ελδείμεηο ζρεηηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεκψλ ή παξαπιαλεηηθψλ εηδήζεσλ
θαη ελδεηθηηθά ηέηνηα ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζηνηρ. δ θαη ε
δηάδνζε ςεπδψλ, αλαθξηβψλ ή παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εηαηξηψλ, κέζσ ησλ εηήζησλ ή πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ή άιισλ δεκνζηεπκάησλ.
Μέηξν γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ αλαθξηβνχο θαη παξαπιαλεηηθνχ ραξαθηήξα
ηεο πιεξνθνξίαο ζα απνηειέζεη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Με ηελ ππνρξεσηηθή
εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
θαη δεδνκέλνπ φηη ηα ΓΛΠ απνηεινχλ ην κφλν λφκηκν ηξφπν θαηαγξαθήο θαη
απνηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηζεγκέλεο εηαηξείαο, ε παξάιεηςε
ρξήζεο ή ε εζθαικέλε ρξήζε ησλ ΓΛΠ απνηειεί ζηξέβισζε ηεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη πξνθαιεί θαη‟ απνηέιεζκα παξαπιάλεζε ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ. Με ηελ παξαβίαζε ησλ ΓΛΠ είηε αιινηψλεηαη ε πξαγκαηηθή
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εηθφλα ηεο εηαηξείαο είηε ρσξίο λα αιινηψλεηαη απαξαίηεηα, κεηαβάιιεηαη ε
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Μφλε δειαδή ε πιεκκειήο
εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηζεγκέλεο
αξθεί γηα ηελ θαηάθαζε ηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
θαζνξίδνληαη θξηηήξηα θαη ελδείμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ελδέρεηαη λα ζπληζηά ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα εθηειεζηηθά
κέηξα ηεο Οδεγίαο 2003/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
γ) Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη κέηξα
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ αξ. 7 γηα ηελ απαγφξεπζε θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο ην
άξζξν 23 πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο χςνπο
απφ 10.000 κέρξη 2.000.000 επξψ. ε πεξίπησζε δε ππνηξνπήο ην πξνβιεπφκελν
αλψηαην φξην κπνξεί λα ηξηπιαζηαζζεί.
Δπίζεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο
πξνβιέπνληαη θπξψζεηο ζε φπνηνλ παξαθσιχεη ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή αξλείηαη ή παξαθσιχεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή
απνθξχπηεη αιεζείο πιεξνθνξίεο ή αθφκα ζε φπνηνλ αξλείηαη, αλ θαη έρεη θιεζεί
πξνο ην ζθνπφ απηφλ, λα παξάζρεη ζηνηρεία ή απνθξχπηεη ζηνηρεία ή θαηαζέηεη ςεπδή
ζηνηρεία, ή αξλείηαη λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη επηβνιή
πξνζηίκνπ χςνπο απφ 3.000 κέρξη 500.000 επξψ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

7.1 Ζ Πεξίπησζε Σεο Enron Χο Σν Μεγαιχηεξν Δηαηξηθφ θάλδαιν ηνπ
21νπ Αηψλα

Σν θάλδαιν ηεο Enron είλαη νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ αλαδείρζεθε ην 2001 θαη
αθνξνχζε ηελ ελεξγεηαθή εηαηξία Enron θαη ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen. Έπεηηα
απφ κηα ζεηξά απνθαιχςεσλ πνπ αθνξνχζαλ ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο
πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε Enron βξέζεθε ζην ρείινο ηεο
ρξενθνπίαο ην Ννέκβξην ηνπ 2001. Μηα απφπεηξα δηάζσζεο ιεπθνχ ηππφηε απφ κία
παξφκνηα αιιά κηθξφηεξε ελεξγεηαθή εηαηξία, ηελ Dynegy δελ θαηέζηε βηψζηκε. Ζ
Enron θήξπμε πηψρεπζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001.
Καζψο ην ζθάλδαιν απνθαιππηφηαλ, νη κεηνρέο ηεο Enron ζεκείσζαλ
θαηαθφξπθε πηψζε απφ ηα $90.00 αλά κεηνρή ζε ιηγφηεξν απφ 50¢ αλά κεηνρή. Κη
ελψ ε εηαηξία ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ blue chip, απηή ε απξφζκελε εμέιημε είρε
κεγάιν αληίθηππν ζηελ αγνξά. Ζ βνπηηά ηεο Enron ζεκεηψζεθε κεηά απφ ηελ
απνθάιπςε φηη πνιιά απφ ηα θέξδε θαη ηα έζνδα ήηαλ απνηέιεζκα ζπκθσληψλ κε
νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ήιεγρε. Απφξξνηα
ησλ αλσηέξσ ήηαλ πνιιά απφ ηα ρξέε θαη νη απψιεηεο ηεο εηαηξίαο λα κελ
εκθαληζηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηοΔπηπξνζζέησο, ην ζθάλδαιν
πξνθάιεζε ηε δηάιπζε ηεο Arthour Andersen, ε νπνία απνηεινχζε κέρξη εθείλε ηελ
πεξίνδν κία εθ ησλ πέληε θνξπθαίσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Ηδηαίηεξα δεκησκέλα
βγήθαλ ηα κέιε πνηθίισλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο κέηνρνη, θξάηνο, πηζησηέο,
εξγαδφκελνη θ.α.

7.2.1 Ηζηνξηθφ Πιαίζην
ηηο αξρέο ηνπ 2001, ε επηρείξεζε Enron, ε κεγαιχηεξε εηαηξία εθκεηάιιεπζεο
ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν έδεηρλε αζηακάηεηε. Ζ δεθαεηήο πξνζπάζεηά ηεο λα πείζεη
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ηνπο λνκνζέηεο λα απνδεζκεχζνπλ ηελ αγνξά ελέξγεηαο εζηέθζε κε επηηπρία,
αλνίγνληάο ηεο ην δξφκν απφ ηελ Καιηθφξληα ζηε Νέα Τφξθε. Οη δεζκνί ηεο κε ηελ
θπβέξλεζε Bush ηεο εμαζθάιηδαλ επήθνα φηα ζηελ Οπάζηγθηνλ. Οη πσιήζεηο ηεο, ηα
θέξδε ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο εθηνμεχνληαλ ζηελ θνξπθή.
ηηο αξρέο ηνπ 1990, ην Κνγθξέζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πέξαζε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ απειεπζέξσλε ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν ίδην είρε
πξάμεη θαη γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα. H ελεξγεηαθή
αγνξά πνπ δεκηνπξγήζεθε επλφεζε ηελ αλάπηπμε εηαηξηψλ φπσο ε Enron, ελψ ε
ζπλεπαγφκελε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πξνθαινχζε ηελ
αληίδξαζε παξαγσγψλ θαη ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ. Έληνλα θαηλφκελα lobbying εθ
κέξνπο ηεο Enron θαη ινηπψλ εηαηξηψλ φκσο, δηαηήξεζαλ ην ζχζηεκα σο είρε.
Ζ Enron είρε δεκηνπξγήζεη εηαηξίεο offshore, κνλάδεο πνπ κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη θνξναπνθπγή, εθηνμεχνληαο ηελ
θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Οη νλνκαζίεο απηψλ ησλ νληνηήησλ ήηαλ Bob West
Treasure, Jedi θαη Hawaii. Σν γεγνλφο απηφ πξνιείαλε ην έδαθνο γηα πιήξε ειεπζεξία
ζπλαιιαγκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη πιήξε αλσλπκία πνπ κπνξνχζε λα
δηαζθνξπίζεη ηηο απψιεηεο πνπ ε επηρείξεζε εμαθάληδε απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο.
Απηέο νη εηαηξίεο βνεζνχζαλ ηελ Enron λα θαίλεηαη πην θεξδνθφξα απ'φζν
πξαγκαηηθά ήηαλ, ελψ δεκηνπξγήζεθε έλαο ηερλεηφο θχθινο κεηαθνξάο απσιεηψλ
απφ ηα ζηειέρε. Απηή ε πξαθηηθή εθηφμεπζε ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο, θάηη πνπ
έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ηεο λα αμηνπνηνχλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε γηα λα
θεξδνζθνπνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. Οη άλζξσπνη ηεο Enron γλψξηδαλ ηα πάληα γηα
ηνπο offshore ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξίαο, ζηνπο νπνίνπο θξχβνληαλ νη απψιεηέο ηεο'
παξά ηαχηα, νη επελδπηέο δε γλψξηδαλ ηίπνηα απ'φια απηά. Ο Οηθνλνκηθφο
Γηεπζπληήο Andrew Fastow θαζνδεγνχζε ηελ νκάδα πνπ δεκηνχξγεζε ηηο εηαηξίεονρήκαηα θαη αμηνπνίεζε ηηο ζπκθσλίεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ
ίδην, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ εθαηνληάδεο εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
εγγπεκέλσλ εηζνδεκάησλ, εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο ηελ νπνία έπξεπε λα ππεξεηεί
θαη ηνπο ζπκκεηφρνπο ηεο.
To 1999, ε Enron μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο EnronOnline, κηα δηαδηθηπαθή
ππεξεζία ζπλαιιαγψλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείην απφ ζρεδφλ φιεο ηηο ελεξγεηαθέο
επηρεηξήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ο πξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο
Παξαγσγήο Jeffrey Skilling ζπλεγνξνχζε ζηελ εμήο θαηλνθαλή ηδέα, φηη ε εηαηξία δε
ρξεηαδφηαλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία ππφ ηελ θαηνρή ηεο. Δθαξκφδνληαο ζην έπαθξν ηε
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δηεηζδπηηθή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, θαηέζηεζε ηελ Enron ην
κεγαιχηεξν ρνλδξέκπνξν αεξίνπ θαη ελέξγεηαο, κε $27 δηζεθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο
αλά ηξίκελν. Σα λνχκεξα ηεο εηαηξίαο, κνιαηαχηα, έπξεπε λα εκθαλίδνληαη ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Με ηνλ Skilling, ε Enron πηνζέηεζε κηα ινγηζηηθή ηεο
αγνξαίαο αμίαο, κε ηελ νπνία πξνβιεπφκελα κειινληηθά θέξδε απφ νπνηαδήπνηε
ζπκθσλία ινγίδνληαλ επηηφπνπ ζηα βηβιία ηεο. πλεπψο, ε εηαηξία ζεκείσλε θέξδε
απφ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε κε ην ρξφλν λα αλαηξαπεί θαη λα κεηαβιεζεί ζε απψιεηα,
θαζψο ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ππνλνκεχνληαλ απφ ηελ αλάγθε ρεηξαγψγεζεο ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο αμίαο ζηε Wall Street, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηερλνινγηθήο
έθξεμεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. ηαλ φκσο ε επηηπρία κηα εηαηξίαο κεηξάηαη κε
θαζνξηζκέλεο πξαθηηθέο θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, έλαλ φξν πνπ ν Skilling απνδερφηαλ, νη πξαγκαηηθνί
ηζνινγηζκνί δελ ήηαλ θαη ηδηαίηεξα επηζπκεηνί. Πξαγκαηηθά, νη επηηεδεπκέλεο
πξαθηηθέο ηεο Enron απνηεινχζαλ ζπρλά θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνπζαο ηάμεο θαη λα αλεβαίλεη ε ηηκή ηεο εηαηξίαο, πνπ αλαθνηλσλφηαλ
θαζεκεξηλά ζηνλ αλειθπζηήξα ηεο. Οη απμαλφκελνη αξηζκνί ζπλνδεχνληαλ θαη απφ
ρνξεγνχκελα επελδπηηθά θεθάιαηα ηα νπνία ζπληεξνχζε παξά ηα ρξέε ηεο. Μηα
πηζαλή πηψζε ηεο ζα απνηεινχζε έλα θαηλφκελν ληφκηλν. Τπφ ηελ πίεζε λα
δηαηεξήζεη ηε θαηλνκεληθή ηεο εηθφλα, ν Skilling επηηέζεθε θξαζηηθά ζηνλ αλαιπηή
ηεο Wall Street Richard Grubman , ν νπνίνο ακθηζβήηεζε ηηο αζπλήζηζηεο ινγηζηηθέο
πξαθηηθέο ηεο Enron θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ερνγξαθεκέλεο δηάζθεςεο. ηαλ ν
Grubman ηφληζε φηη ε Enron ήηαλ ε κνλαδηθή εηαηξία πνπ δε δεκνζίεπε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο καδί κε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ν Skilling απήληεζε
"Λνηπφλ, ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, εθηηκνχκε απηφ ηνλ....καιάθα." Αλ θαη ην
απξεπέο ζρφιην αληηκεησπίζηεθε κε έθπιεμε θαη ακεραλία απφ ηνλ ηχπν θαη ην
θνηλφ, εμειίρζεθε ζε αζηείν αλάκεζα ζε πνιινχο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο, νη νπνίνη
ριεχαδαλ ηνλ Grubman γηα απηφ πνπ έβιεπαλ σο αλαθάησκα θαη φρη ηφζν γηα ηελ
έιιεηςε ηξφπσλ ηνπ Skelling.
ηα ηέιε ηνπ 1990, ε Enron έθαλε ζπλαιιαγέο $80-90 αλά κεηνρή θαη αξθεηνί
έδεηρλαλ λα αλεζπρνχλ κε ην ζνιφ ηνπίν πνπ δεκηνπξγείην κε ηηο νηθνλνκηθέο
απνθαιχςεηο. ηα κέζα ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2001, ε Enron αλαθνίλσζε θέξδε $50,1
δηζεθαηνκκπξίσλ,

ζρεδφλ

ηα

ηξηπιάζηα

απφ

ηηο

αξρέο

ηνπ

Ηαλνπαξίνπ,

θαηαξξίπηνληαο ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ θαηά 3 ζεληο αλά κεηνρή.[9] Παξά
ηαχηα, ην πεξηζψξην θέξδνπο είρε δηαηεξεζεί ζε έλα ζπληεξεηηθφ κέζν πεξίπνπ 2,1%
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θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο είρε πέζεη πεξηζζφηεξν απφ 30% ζε ζχγθξηζε κε έλα
ρξφλν πξηλ.
Οη πξνβιεκαηηζκνί γίλνληαλ νινέλα θαη πην έληνλνη. Ζ Enron είρε
αληηκεησπίζεη αξθεηά ζνβαξά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, φπσο πξνβιήκαηα
ηξνθνδνζίαο θαηά ην ρεηξηζκφ κηαο κνλάδαο ζπλαιιαγψλ επξείαο δψλεο, ηελ
θαηαζθεπή ηνπ Dabhol Power θαη κηα κνλάδα εγθαηάζεσλ ζηελ Ηλδία, αιιά θαη
θξηηηθή γηα ην ξφιν πνπ ζεσξήζεθε πσο δηαδξακάηηζε ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηεο
Καιηθφξληα ηνπ 2000-2001.

7.2.2 Σν Υξνληθφ ηεο Πηψζεο
ηηο 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2001, ν Jeffrey Skilling, ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Enron,
πξψελ ζχκβνπινο ελέξγεηαο ζηελ McKinsey & Company ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε κε
ηελ Enron ην 1990, αλαθνίλσζε πσο ζα απνρσξνχζε απφ ηε ζέζε ηνπ ζε έμη κήλεο.
"Οη ιφγνη ηεο απνρψξεζήο κνπ είλαη πξνζσπηθνί...", είπε ν Skilling ηφηε,
"...αιιά δελ κπνξψ λα ηνπο γλσζηνπνηήζσ". Παξαηεξεηέο πξφζεμαλ πσο θαηά ηνπο
κήλεο πνπ έκελαλ κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ, ν Skilling είρε πνπιήζεη ηνπιάρηζηνλ
450.000 κεηνρέο ηεο Enron ζε αμία γχξσ ζηα $33 εθαηνκκχξηα (παξά ην γεγνλφο φηη
θαηείρε αθφκε έλα εθαηνκκχξην κεηνρέο θαηά ηελ εκέξα πνπ έθπγε). Παξά ηαχηα, ν
Kenneth Ley, πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαβεβαίσλε ηνπο αλαιπηέο
πσο δελ ππήξραλ ινγηζηηθά, ζπλαιιαθηηθά, απνζεκαηηθά ή γεληθφηεξα άιια
δεηήκαηα ζε εθθξεκφηεηα, αλαθεξφκελνο ζηελ απνρψξεζε. Δπηπξνζζέησο,
δηαβεβαίσζε ηνπο έθπιεθηνπο παξαηεξεηέο ηεο αγνξάο φηη δε ζα ππήξραλ αιιαγέο
ζηελ απφδνζε ηεο εηαηξίαο ή ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ πξφνδν εμαηηίαο ηεο
παξαίηεζεο ηνπ Skilling. Ο Lay αλαθνίλσζε επίζεο φηη ζα αλαιάκβαλε μαλά ν ίδηνο
ηε ζέζε ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή.
Σελ επνκέλε φκσο εκέξα ν Skilling παξαδέρζεθε φηη έλα πνιχ βαζηθφο ιφγνο
ηεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Enron ήηαλ ε αμία ηεο εηαηξίαο πνπ θαηξαθπινχζε ζηελ
αγνξά. Ο αξζξνγξάθνο Paul Crugman, ζε ζρεηηθή ζηήιε ηεο NY Times, ηζρπξίζηεθε
φηη ε θαηάζηαζε ηεο Enron αληηθαηφπηξηδε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο
αγνξάο θαη ηνλ παξαγθσληζκφ ησλ εκπνδίσλ ζε αγνξέο φπσο απηή ηεο ελέξγεηαο.
Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα, ζε γξάκκα πξνο ηνλ αξζξνγξάθν, ν Kenneth Lay
ππεξαζπίζηεθε ηελ εηαηξία ηνπ θαη ηε θηινζνθία πνπ ηε δηέπλεε:
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Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ηειεπηαίαο επίζεζεο ηνπ Crugman γηα ηελ Enron θαίλεηαη
πσο είλαη λα θηβδειέςεη ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, έλα ζχζηεκα πνπ
επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ιάβνπλ άθνβα απνθάζεηο θαη λα απνιαχζνπλ ηνπο
θαξπνχο ηεο εξγαζίαο, ησλ δεμηνηήησλ, ηεο επθπΐαο θαη ηεο θαιήο ηνπο πξφζεζεο.
Πξνθαλψο ζα επηθξνηνχζε έλα κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα θαηεπζχλεηαη ή ζα
επηρνξεγείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα ιάβεη απνθάζεηο. Γηαθσλνχκε θαζέησο κε
ηέηνηεο απφςεηο πνπ αθήλνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ θαιή
πίζηε ηέηνησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηνπο. Σν παξάδεηγκα πνπ πεξηγξάθεη
ν θχξηνο Crugman σο θξελήξε ηξνρηά "ξεκαηνπνίεζεο" (φπσο ε ειεθηξηθή αγνξά
ζηελ Καιηθφξληα) απνηειεί πξντφλ ηεο δηθήο ηνπ αληίιεςεο γηα ην ζχζηεκα, κε
ελεξγέο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζε θάζε βήκα. Πξάγκαηη, νη κφλνη θεξδηζκέλνη
ζην θηάζθν ηεο αγνξάο ηεο Καιηθφξληα ήηαλ νη δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο ζην Λνο
Άληδειεο, ην Pasific Northwest θαη ηελ British Columbia. Ζ θαηαζηξνθή πνπ
ππνλφκεπζε ηελ επεκεξία ηεο Καιηθφξληα πξνέθπςε έπεηηα απφ ηνλ παξεκβαηηζκφ
ησλ ιίγσλ, φρη απφ ηελ αγνξά ησλ πνιιψλ.

7.2.3 Ζ Αλεζπρία ησλ Δπελδπηψλ
ηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ, θη ελψ ε αμία ηεο Enron ζην ρξεκαηηζηήξην θαηξαθπινχζε,
ν Lay φξηζε ηνλ Greg Whalley, πξφεδξν θαη γεληθφ πξντζηάκελν ιεηηνπξγίαο ησλ
Τπεξεζηψλ Υνλδξηθήο θαη ηνλ Mark Frevert, ν νπνίνο ήηαλ παιαηφηεξα
πξντζηάκελνο ηνπ θπξίνπ Whalley ζηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ. Οξηζκέλνη παξαηεξεηέο ππνζηήξημαλ πσο νη επελδπηέο ηεο Enron
βξίζθνληαλ ζε δεηλή ζέζε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηνηθεηηθέο
πξαθηηθέο ηεο εηαηξίαο (ζπρλά ραξαθηεξηδφκελεο θαη σο "αλεμηρλίαζηεο") θαη ηεο
δπζθνιίαο ηεο λα εθθξάζεη ηα κεγέζε ηεο επαθξηβψο ζε κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν γηα ηνπο αλαιπηέο λα
μεθαζαξίζνπλ ζε πνηα ηξίκελα ε εηαηξία ήηαλ θεξδνθφξα θαη πφηε ράλεη ρξήκαηα. Ο
Lay ηζρπξίζηεθε ε Γηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο φπσο ε Enron είλαη έλα ζχλζεην
δήηεκα, αιιά δηαβεβαίσζε ηνπο αλαιπηέο πσο "πνηέ δε ζα εηζρσξνχζαλ ζε φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα δηεηζδχζνπλ, απιά θαη κφλν πξνο ηέξςε ηεο
πεξηέξγεηάο ηνπο." Δπηπξνζζέησο, εμήγεζε πσο ε πνιππινθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο κηαο
ηέηνηαο εηαηξίαο νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζέκαηα θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ.

129

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Lay έδεηρλαλ λα κε ζπγθηλνχλ ηνπο παξαηεξεηέο. ηηο 9
επηεκβξίνπ ηνπ 2001, έλαο δηαθεθξηκέλνο δηαρεηξηζηήο θεθαιαίσλ ζεκείσζε πσο
"Οη κεηνρέο ηεο Enron ζπλαιιάζνληαη ππφ ζε έλα νκηριψδεο ηνπίν". Ζ απξφζκελε
απνρψξεζε ηνπ Skilling ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηαθάλεηα ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ
θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο ζηε Wall Street. Δπηπιένλ, ε
εηαηξία παξαδέρζεθε ζπζηεκαηηθή ρξήζε "δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ" κε ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο, γεγνλφο πνπ έθαλε πνιινχο λα θνβνχληαη πσο ήηαλ πνιχ εχθνιε ε
κεηαθνξά απσιεηψλ πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα εκθαλίδνληαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ
ηεο Enron. Μηα ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθή πηπρή απηήο ηεο πξαθηηθήο ήηαλ φηη πνιιέο
απφ ηηο "ζπγγεληθέο" επηρεηξήζεηο είραλ γίλεη αληηθείκελν ρεηξαγψγεζεο απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηεο Enron, ηνλ Andrew Fastow.
Μεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ην ελδηαθέξνλ
ησλ ΜΜΔ ζηξάθεθε καθξηά απφ ηελ εηαηξία θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο. ε ιηγφηεξν
απφ έλα κήλα αξγφηεξα, ε Enron αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα κπεη ζηε
δηαδηθαζία λα κνηξαζηεί ηα ζηνηρεία πνπ παξείραλ κηθξφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο
πξνο φθεινο ησλ θεληξηθψλ ηεο επηρεηξήζεσλ αεξίνπ θαη πψιεζεο ελέξγεηαο. Απηή ε
ελέξγεηα πεξηειάκβαλε πψιεζε ηεο Portland General Electric ζε κηα άιιε θνηλσθειή
εηαηξία ηνπ Oregon, ηε Northwest Natural Gas ζηελ ηηκή ησλ $1,9 δηζεθαηνκκπξίσλ
ζε κεηξεηά θαη κεηνρέο, θαζψο θαη πηζαλή πψιεζε κεξηδίνπ 55% ζην ζρέδην ηνπ
Dabhol ζηελ Ηλδία.

7.2.4 Σν Ξεηχιηγκα ηεο Τπφζεζεο
Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 2001, ε Enron αλαθνίλσζε φηη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο ήηαλ αξλεηηθά, εμαηηίαο απξφζκελεο ρξέσζεο
πεξηζζνηέξσλ απφ $1 δηζεθαηνκκπξίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ηζρπξίζηεθε φηη νη
απψιεηεο νθείινληαλ θπξίσο ζε επελδπηηθέο δεκηέο, καδί κε ρξεψζεηο χςνπο πεξίπνπ
$170 εθαηνκκπξίσλ ζε ιεθηά πνπ μνδεχηεθαλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο κνλάδαο δηεπξπκέλσλ ζπλαιιαγψλ. "Έπεηηα απφ κηα ελδειερή
επηζθφπεζε ησλ εηαηξηψλ καο, απνθαζίζακε λα αλαιάβνπκε απηέο ηηο ρξεψζεηο ψζηε
λα μεθαζαξίζνπκε δεηήκαηα ηα νπνία επηζθίαδαλ ηελ απφδνζε θαη ηελ θεξδνθφξν
πξννπηηθή ησλ βαζηθψλ ελεξγεηαθψλ καο επηρεηξήζεσλ." είπε ν Kenneth Lay ζε κία
δήισζή ηνπ. Οξηζκέλνη αλαιπηέο βξίζθνληαλ ζε ζχγρπζε. "Σί έπεηαη;", ξψηεζε ν
David Fleischer ηνλ Goldman Sachs, έλα αλαιπηή ηνλ νπνίν είρε απνθαιέζεη
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παιαηφηεξα σο έλα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο εηαηξίαο, δειψλνληαο
πσο ε Γηνίθεζε ηεο Enron έραζε ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη
πξνζπάζεηεο γηα λα ηελ επαλαθηήζεη. "Πξέπεη λα πείζνπλ ηνπο επελδπηέο φηη απηά ηα
θέξδε είλαη πξαγκαηηθά, πσο ε εηαηξία είλαη εηιηθξηλήο θαη φηη ε αλάπηπμε ζα
επηηεπρζεί.
Δπηπξνζζέησο, ε Enron δηαβεβαίσζε πσο ε δηεπξπκέλε κνλάδα απφ κφλε ηεο
άμηδε $34 δηζεθαηνκκχξηα, έλαο ηζρπξηζκφο πνπ επίζεο αληηκεησπηδφηαλ κε
δπζπηζηία. "Γε λνκίδσ πσο γλσξίδεη θαλείο ηί θνζηίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ broadband",
είπε ν Todd Shipman, έλαο αλαιπηήο ηεο Standard & Poor's.
ηηο 22 ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2001, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Enron έπεζε ζηα
$20,55 κε απψιεηα $5,40 ζε κηα κέξα, αθνινπζψληαο ηελ αλαθνίλσζε ηεο SEC πσο
δηεξεπλά πνηθίιεο χπνπηεο ζπκθσλίεο πνπ έθαλε ε Enron, ηνλίδνληαο πσο πξφθεηηαη
γηα κεξηθέο απφ ηηο πην ζνιέο ζπλαιιαγέο εληφο νκίινπ πνπ παξαηεξήζεθαλ πνηέ.
ηνλ αληίπνδα ηεο απφπεηξαο λα αηηηνινγεζνχλ νη ρξεψζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ θαη λα θαζεζπραζηνχλ νη επελδπηέο, νη απνθαιχςεηο γηα ηελ Enron
αλαθέξνληαλ ζε "άλεπ θφζηνπο ζπκθσλίεο κεηνρψλ", "παξάγσγα εξγαιεία πνπ
έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηελ επείγνπζα θχζε ησλ ππαξρφλησλ πεξηνξηζκέλσλ
forwards" θαη "ζηξαηεγηθέο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ζε
ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο επελδχζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία". Απηή ε αηληγκαηηθή
θξαζενινγία θαηαδείθλπε ην ζθνηάδη πνπ επηθξαηνχζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ
αλαιπηψλ σο πξνο ην πψο αθξηβψο ε Enron δηνηθείην.
ζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο ηνπ S.E.C., ν πξφεδξνο θαη γεληθφο δηεπζπληήο Lay
είπε: "Πξνηηζέκεζα λα θαλνχκε απνιχησο ζπλεξγάζηκνη κε ηνλ S.E.C. θαη
αδεκνλνχκε λα εμαιείςνπκε νπνηαδήπνηε αλεζπρία πνπ κπνξεί λα έρεη παξνπζηαζηεί
ζρεηηθά κε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο."

7.2.5 Αλεζπρεηηθέο Δλδείμεηο
Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο Enron αλάγθαζαλ ηνλ Lay λα ζπκκεηάζρεη
ζε κηα ηειεθσληθή δηάζθεςε ζηηο 23 Οθησβξίνπ, θαηά ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα
δηαβεβαηψζεη ηνπο επελδπηέο φηη ηα ρξεκαηηθά απνζέκαηα ηεο εηαηξίαο ήηαλ επαξθή
θαη πσο δελ πξνβιέπνληαλ άιιεο έθηαθηεο ρξεψζεηο. Γεπηεξεπφλησο, ν Lay επέκεηλε
έληνλα πσο δελ ππήξραλ αηαζζαιίεο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Enron κε ηνπο
ζπλεξγάηεο ηεο πνπ δηνηθνχληαλ απφ ηνλ Andrew Fastow, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ
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έδεημε ηελ ακέξηζηε εκπηζηνζχλε ηνπ. Ο David Fleischr, αλαιπηήο ηεο Goldman
εμαθνινπζνχζε λα είλαη ζθεπηηθφο, ιέγνληαο ζηνπο Lay θαη Fastow φηη: "Τπάξρνπλ
ελδείμεηο πσο θξχβεηε θάηη." Μνιαηαχηα, ν Fleischer επέκεηλε ζηελ ηφλσζε ησλ
κεηνρψλ, ηζρπξηδφκελνο πσο δελ πηζηεχεη φηη ινγηζηέο ή ειεγθηέο ζα κπνξνχζαλ πνηέ
λα επηηξέςνπλ κηα ηέηνηα νινθιεξσηηθή αηαμία". O Lay απνπεηξάζεθε επηπιένλ λα
θαζεζπράζεη ηνπο ζπλδηαζθεπηφκελνπο ηνλίδνληαο πσο φιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαη ινγηζηηθέο καλνχβξεο είραλ εμεηαζηεί εμνλπρηζηηθά απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνπο
ειεγθηή, ηελ Arthour Andesen. Μεηά απφ πνιιέο ακθηζβεηήζεηο πνπ ππέζηε ε
εηαηξία, ν Lay δήισζε φηη "ε Γηνίθεζε ηεο Enron πξνηίζεηαη λα εμαζθαιίζεη
πεξηζζφηεξν αλαιπηηθέο δειψζεηο ράξηλ ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο
εηαηξίαο κε ηηο εηδηθέο νληφηεηεο πνπ δηνηθνχληαλ απφ ηνλ Fastow.
Γχν κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 2001, παξά ηηο πξφηεξεο
δηαβεβαηψζεηο ηνπ, ν Kenneth Lay απνκάθξπλε ηνλ Fastow απφ ηε ζέζε ηνπ. Οη
κεηνρέο ηεο Enron πιένλ ζπλαιιάζζνληαλ ζηα $15,41, έρνληαο απνιέζεη ηε κηζή
ηνπο αμία ζε ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα. "Καηά ηηο ζπλερείο ζπλνκηιίεο κνπ κε ηελ
νηθνλνκηθή θνηλφηεηα, κνπ θαηέζηε εκθαλέο πσο γηα λα επαλαθηήζνπκε ηελ
απηνπεπνίζεζε ησλ επελδπηψλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ Andy", δήισζε ν
Lay ζε κηα αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Fastow. Παξφια απηά, κε
ηνλ Skilling θαη ηνλ Fastow απφληεο, νξηζκέλνη αλαιπηέο θνβνχληαλ πσο ην λα ρπζεί
θσο ζηελ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξίαο ζα ήηαλ αθφκε πην δχζθνιν.
ηηο 27 Οθησβξίνπ ε εηαηξία μεθίλεζε ηελ επαλαγνξά φισλ ησλ εκπνξηθψλ
ρξενγξάθσλ πνπ απνηηκψλησλ ζε πεξίπνπ $3,3 δηζεθαηνκκχξηα, ζε κηα πξνζπάζεηα
λα θξαηήζεη ηνπο επελδπηέο καθξηά απφ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην απφζεκα ξεπζηψλ
ηεο εηαηξίαο. Ζ Enron ρξεκαηνδφηεζε ηελ επαλαγνξά εμαληιψληαο φια ηα πεξηζψξηα
πίζησζεο πνπ δηέζεηε ζε πνηθίιεο ηξάπεδεο. Κη ελψ ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα
ραξαθηεξηδφηαλ αθφκε BBB, νη νκνινγίεο ηεο ζπλαιιάζζνληαλ ζε επίπεδα ζρεηηθά
πην ρακειά, θαζηζηψληαο κηα κειινληηθή ηνπο πψιεζε πξνβιεκαηηθή.
Καζψο ν Οθηψβξηνο ηειείσλε, ζνβαξέο αλεζπρίεο αλαδεηθλχνληαλ απφ
αλαιπηέο ζρεηηθά κε πηζαλή θαηαζηξαηήγεζε ησλ γεληθά παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ. Παξά ηαχηα, νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαλ πσο νινθιεξσκέλε αλάιπζε ήηαλ
αδχλαηε βάζεη ησλ αηειψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ε εηαηξία.
Αξθεηνί πιένλ θνβνχληαλ αλνηρηά πσο ε Enron ήηαλ ε λέα Long-Term
Management Capital, ηα θεθάιαηα ηεο νπνίαο θαηέξξεπζαλ ην 1998, απεηιψληαο λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπζηεκέλε απνηπρία ζηηο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Ζ
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ηεξάζηηα παξνπζία ηεο Enron αλεζπρνχζε πνιινχο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο κηαο
πηζαλήο θαηάξξεπζεο.Σα ζηειέρε ηεο Enron παξέκελαλ ζησπειά, δερφκελα
εξσηήζεηο κφλν ζε γξαπηή κνξθή.

7.2.6 Κίλδπλνο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο
Ο θεληξηθφο βξαρππξφζεζκνο θίλδπλνο επηβίσζεο ηεο Enron ζηα ηέιε ηνπ
Οθησβξίνπ θαηλφηαλ πσο ήηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηεο βαζκνιφγεζε. Αλεθέξζε πσο
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε Moody's θαη ε Fitch, δχν απφ ηηο ηξία κεγαιχηεξα rating
agencies είραλ θαιέζεη ηελ Enron γηα επαλεθηίκεζε θαη πηζαλή ππνηίκεζε.Μηα
ηέηνηα κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζα εμαλάγθαδε ηελ Enron λα εθδψζεη
εθαηνκκχξηα κεηνρψλ γηα ηελ θάιπςε δαλείσλ πνπ είρε εγγπεζεί, κηα θίλεζε πνπ ζα
έξηρλε ηελ αμία ησλ δηαηεξνχκελσλ κεηνρψλ αθφκε πεξηζζφηεξν.
Δπηπιένλ, φιεο νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα επαλεμεηάδνπλ ηηο
ππνγεγξακκέλεο ζπκθσλίεο κε ηελ Enron, ηδηαίηεξα φζεο αθνξνχζαλ ην
καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, γηα ην ελδερφκελν πηψζεο ηεο βαζκνινγίαο ηεο θάησ απφ
ην BBB, θάηη πνπ ζα δεκηνπξγνχζε εκπφδηα θαη ζε κειινληηθέο ζπκθσλίεο.
Αλαιπηέο θαη παξαηεξεηέο ζπλέρηζαλ ηε ζπληνληζκέλε ηνπο επίζεζε ζρεηηθά
κε ηε δπζθνιία ηεο εηαηξίαο, ή ηελ αδπλακία ηεο λα γίλεη αληηθείκελν αζθαινχο
αλάιπζεο κε ηφζν αηληγκαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πνιινί θνβνχληαλ πσο
θαλέλαο ζηελ Enron πέξαλ ηνπ Skilling θαη ηνπ Fastow ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη
ρξφληεο κπζηεξηψδεηο ζπλαιιαγέο. "Σέηνηεο εξσηήζεηο κε μεπεξλνχλ." είρε πεη ν Ken
Lay ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 2001, ζε απάληεζε πξνο ηεθκεξησκέλεο εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, κηα αληίδξαζε πνπ είρε πξνβιεκαηίζεη ηνπο
αλαιπηέο.
ηηο 29 Οθησβξίνπ, απαληψληαο ζηηο δηνγθσκέλεο αλεζπρίεο φηη ε Enron ζα
κπνξνχζε ζε ζχληνκν δηάζηεκα λα μεκείλεη απφ κεηξεηά, θπθινθφξεζε ε
πιεξνθνξία πσο ε εηαηξία επεδίσθε κηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε $1-2
δηζεθαηνκκπξίσλ.
Σελ επνκέλε, φπσο θνβνχληαλ πνιινί, ε Moody's έξημε ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο
ηθαλφηεηα ζε Βaa2, δχν επίπεδα θάησ απφ ηε ιεγφκελε junk-status (ζέζε γηα ηα
ζθνππίδηα) ηνπ Baa1. Ζ Standard and Poor's επίζεο έξημε ηε βαζκνινγία ηεο ζην
BBB+, ε αληίζηνηρε βαζκνινγία κε απηή ηεο Moody's, ε νπνία Moody's επηπιένλ
πξνεηδνπνίεζε φηη ήηαλ πηζαλφ λα ξίμεη ηε βαζκνινγία ηεο γηα ηα ρξεφγξαθα ηεο
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Enron, ε ζπλέπεηα ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ εηαηξία απφ ηελ
αλαδήηεζε λέαο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο πιένλ δε ζα ήηαλ θεξέγγπα.
Ο Ννέκβξηνο εγθαηληάζηεθε κε ηελ απνθάιπςε φηη ν SEC πιένλ επεδίσθε κηα
επίζεκε έξεπλα, κεηά απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο
Enron κε ηα ζπγγεληθά ηεο κέιε. To ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο αλαθνίλσζε φηη ζα
εμνπζηνδνηνχζε κηα εηδηθή επηηξνπή γηα αλ δηεξεπλήζεη ηηο ζπλαιιαγέο, κε
επηθεθαιήο ηνλ William C. Powers, ηνλ πξχηαλε ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Σέμαο.
"Γερφκαζηε ηελ έθθιεζε ηνπ SEC γηα ζπλεξγαζία", δήισζε ν Kenneth Lay ζε κηα
αλαθνίλσζή ηνπ. Γεκνζίεπκα ηεο επνκέλεο εκέξαο έθαλε έθθιεζε γηα γηα εηο βάζνο
έξεπλα ην δεηήκαηνο.
ηηο 2 Ννεκβξίνπ, ε Enron θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη αθφκε $2
δηζεθαηνκκχξηα, αιιά ηα λέα απηά δελ βνήζεζαλ ππφ ην βάξνο ελφο λένπ ρξένπο πνπ
πηζαλφο ζα ηεο ζηνίρηδε ηελ πνιχηηκε δεμακελή Northern Natural Gas and
Transwestern Pipeline.

7.2.7 Αλαδήηεζε Βνήζεηαο
Γηα ρξφληα, ε Enron ρξεζηκνπνηνχζε ηελ πνιηηηθή ηεο δχλακε γηα λα εδξαηψζεη ηηο
αγνξέο ζηηο νπνίεο άλζηζε, πηέδνληαο επίκνλα ην Ννκνζεηηθφ ψκα ησλ Ζ.Π.Α. θαη
ηνπο γξαθεηνθξάηεο ηνπ λα απειεπζεξψζνπλ ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη
ειεθηξηζκνχ. Σν θαηφξζσκα απηφ, φπσο είπε έλα ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο ζήκεξα, γηα
ηε δεκηνπξγία κηαο λνκνζεηηθήο "καχξεο ηξχπαο" ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηε "βαζηθή
δηνηθεηηθή θηινζνθία" ηεο Enron, ε νπνία έκειιε λα γίλεη ν πξψηνο παίρηεο ηεο
αγνξάο θαη λα βγάιεη ρξήκαηα κέζα ζην αξρηθφ ράνο θαη ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο.
To Ννέκβξην γλσζηνπνηήζεθε πσο ε Γηνίθεζε ηεο Enron επηδεηνχζε
επηκφλσο λέεο επελδχζεηο ή κηα επί ηφπνπ εμαγνξά. κσο, νη πξνζπάζεηέο ηεο δελ
επνδψζεζαλ. Ο επελδπηήο Warren Buffett πξνζεγγίζηεθε, αιιά απέξξηςε ηελ
πξφηαζε.Κη άιιεο πξνηάζεηο έγηλαλ ζε δηαθεθξηκέλεο εηαηξίεο φπσο Clayton, Dubilier
& Rice, ηνλ φκηιν Blankstone θαη ηελ Kohlberg Kravis Roberts, φκσο φη πξνζπάζεηεο
ήηαλ άθαξπεο.
Πεγέο αλαθέξνπλ πσο ε Enron ζρεδίαδε λα αηηηνινγήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηεο πξαθηηθέο εθηελψο ζηηο επφκελεο εκέξεο, σο κηα θίλεζε θαιήο πίζηεο κεηνρέο ηεο
πιένλ ζπλαιιάζζνληαλ ζηα $7, θαζψο νη επελδπηέο αλεζπρνχζαλ πσο ε εηαηξία δελ
ζα κπνξνχζε λα βξεη αγνξαζηή.
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Μεηά απφ πνιιέο απνξξίςεηο, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θάλεθε λα βξήθε
αγνξαζηή, φηαλ ην ζπκβνχιην ηεο Dynegy, κηαο άιιεο εηαηξίαο εθκεηάιιεπζεο
ελέξγεηαο κε έδξα ζην Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο, ππεξςήθηζε αξγά ηε λχρηα ηεο 7εο
Ννεκβξίνπ γηα αγνξά ηεο Enron ζε "ηηκή επθαηξίαο", ή γηα πεξίπνπ $8
δηζεθαηνκκχξηα κεηνρψλ. Ζ Chevron Texaco, ε νπνία ηφηε θαηείρε ην έλα ηέηαξην
ηεο Dynegy, ζπκθψλεζε λα δψζεη ζηελ Enron $2,5 δηζεθαηνκκχξηα ζε κεηξεηά,
ζπγθεθξηκέλα $1 δηζεθαηνκκχξην επί ηφπνπ θαη ηα ππφινηπα φηαλ ε ζπκθσλία ζα
επηζθξαγηδφηαλ. Δπηπιένλ, ε Dynegy ζα ζπκθσλνχζε λα αλαιάβεη έλα ρξένο χςνπο
$13 δηζεθαηνκκπξίσλ, θαζψο επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ρξένο πνπ ζα πξνέθππηε
κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηηο "κπζηηθνπαζείο" πξαθηηθέο ηεο Γηνίθεζεο ηεο
εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο., πνπ ππνινγηδφηαλ ζε πεξίπνπ $10 δηζεθαηνκκχξηα θξπθφ
ρξένο.Οη Dynegy θαη ε Enron επηβεβαίσζαλ ηε ζπκθσλία ηνπο ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ
2001.
Οη επηθξηηέο ηεο ζρνιίαζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο εηαηξηθέο θνπιηνχξεο ησλ δχν
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ "ληφκπξα" ηδηνζπγθξαζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο Dynegy, ηνλ Charles Watson. Πνιινί αλαξσηηνχληαλ εάλ νη
κπειάδεο ηεο Enron ήηαλ απιά απφξξνηα αζψσλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ ή θάηη
παξαπάλσ. Σν Ννέκβξην ε Enron απνθάιπςε πσο νη έθηαθηεο ρξεψζεηο πνπ είραλ
γλσζηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην, ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ αλέξρνληαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζε $200 δηζεθαηνκκχξηα, κε ην ππφινηπν πνζφ λα απνηειεί απιά
"δηνξζψζεηο" αδξαλψλ ινγηζηψλ. Πνιινί θνβνχληαλ φηη έπνληαλ θη άιια ηέηνηα
"ιαζάθηα" θαη φηη ζα αθνινπζνχζαλ θαη άιιεο "εθξήμεηο εηιηθξίλεηαο".
ηηο 9 Ννεκβξίνπ γλσζηνπνηήζεθε θαη άιιε κία κεγάιε δηφξζσζε ζηα θέξδε
ηεο Enron κε κηα κείσζε πεξίπνπ $591 εθαηνκκπξίσλ ζηα δεισζέληα έζνδα ησλ
εηψλ 1997-2000. Οη αιιαγέο ζεσξείην πσο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ δχν ζπλεξγαζίεο
εηδηθνχ ζθνπνχ, ηηο "Jedi" θαη "Chewco". Οη δηνξζψζεηο είραλ σο απνηέιεζκα
νπζηαζηηθά ζηνλ εθκεδεληζκφ ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 1997, κε ζεκαληηθέο απψιεηεο
ζηα επφκελα ρξφληα. Παξά ηαχηα, ε Dynegy γλσζηνπνηήζεθε πσο δελ έραζε ην
ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αγνξά ηεο Enron, παξά ηηο απνθαιχςεηο. Καη νη δχν εηαηξίεο
πεξίκελαλ λα ιάβνπλ κηα επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πψιεζεο απφ ηε
Moody's θαη ηε S&P (κηα απφθαζε πνπ ζεσξείην απφ πνιινχο θαζνξηζηηθή γηα ηε
βησζηκφηεηα ηεο Enron), θαηαλνψληαο ηελ επίδξαζε κηαο ηέηνηαο πξάμεο ζηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο. Δπηπιένλ, αλεζπρίεο αλεδείρζεζαλ αλαθνξηθά κε
πηζαλνινγνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο αληη-ηξάζη νδεγψληαο ζε κηα πηζαλή
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απνδέζκεπζε ηεο Enron, καδί κε απηφ πνπ ζεσξείην απφ πνιινχο παξαηεξεηέο σο
ξηδηθά απνθιίλνπζεο θνπιηνχξεο.
Παξά ηαχηα θαη νη δχν εηαηξίεο πίεζαλ επίκνλα πξνο ηελ επηζθξάγηζε ηεο
ζπκθσλίαο θαη θάπνηνη παξαηεξεηέο έδεηραλ αηζηφδνμνη γηα ην απνηέιεζκα. Ο
Charles Watson επηδνθηκάζηεθε γηα ην φξακά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε
παξνπζία ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά κε κηα απφηνκε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία.
"Πηζηεχνπκε πσο ε Enron είλαη κηα θαιή ζπκπαγήο επηρείξεζε κε αξθεηή
δπλακηθφηεηα ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζε νπνηαδήπνηε πξφθιεζε ησλ επνκέλσλ
κελψλ", δήισζε ν Watson εθείλε ηελ πεξίνδν.

Έλαο αλαιπηήο απνθάιεζε ηε

ζπκθσλία "πειψξηα", πξνζζέηνληαο φηη "κηα ηέηνηα θαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή
επέλδπζε ζαθψο θαη απνηειεί έμππλε ζηξαηεγηθή θίλεζε θαη παξέρεη θάπνηα άκεζε
ππνζηήξημε ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο Enron.
Εεηήκαηα πηζησηηθήο θχζεσο φκσο, γίλνληαλ φιν θαη πην θξίζηκα. Καηά ηελ
πεξίνδν πνπ γλσζηνπνηήζεθε ε εμαγνξά, ε Moody's θαη ε S&P ακθφηεξεο
πξνζάξκνζαλ ηε βαζκνινγία ηεο Enron έλα βήκα πάλσ απφ ην junk status. Δάλ ε
βαζκνινγία ηεο έπεθηε θάησ απφ ηελ επελδπηηθή θιίκαθα, ε δπλαηφηεηά ηεο λα
ζπλαιιάζζεηαη ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, σο ζπλεπαθφινπζν κηαο
πεξηθνπήο ή απνθνπήο απφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο, έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ. ε κηα ηειεθσληθή δηάζθεςε ε S&P επηβεβαίσζε πσο εάλ ε Enron
δελ εμαγνξαδφηαλ, ζα έθνβε ηε βαζκνινγία ηεο ζε ρακειφ ΒΒ ή πςειφ Β,
"βαζκνινγίεο πνπ δελ αγγίδνπλ νχηε ην πςειφηεξν άθξν ηεο ζέζεο γηα ζθνππίδηα".
Δπηπιένλ, πνιινί έκπνξνη είραλ πεξηνξίζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ εηαηξία ή ηηο
είραλ ζηακαηήζεη ηειείσο, ζην θφβν θη άιισλ θαθψλ λέσλ. κσο ν Watson
πξνζπάζεζε μαλά λα θαζεζπράζεη ηνλ θφζκν, επηβεβαηψλνληαο θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο παξνπζίαζεο ζε επελδπηέο ηεο Νέαο Τφξθεο, πσο "δελ ππήξρε ηίπνηα πιένλ
ζηξαβφ κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Enron". Αλαγλψξηζε επηπξφζζεηα πσο επηθεξδή
βήκαηα (ππφ ηε κνξθή πεξηζζνηέξσλ stock option) ζα έπξεπε λα γίλνπλ ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ε ερζξηθφηεηα πνιιψλ ππαιιήισλ ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο γηα
ηε Γηνίθεζε, κεηά ηελ απνθάιπςε πσο ν Lay θαη άιια αλψηαηα ζηειέρε είραλ
πνπιήζεη κεηνρέο αμίαο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηνπο κήλεο πνπ
θξαηνχζε ε θξίζε. Ζ θαηάζηαζε έγηλε αθφκε ρεηξφηεξε φηαλ γλσζηνπνηήζεθε πσο ν
Lay, κε ηελ "θνπξειηαζκέλε θήκε"πεξίκελε λα ιάβεη $50 εθαηνκκχξηα σο
απνδεκίσζε γηα ηελ απψιεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Enron πνπ ζπλεπαγφηαλ ε
ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ Dynagy θαη κάιηζηα ηε ζηηκή πνπ πνιινί ππάιιεινη ηεο
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Enron είραλ δεη ηνπο ζπληαμηνδνηηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο , νη νπνίνη βαζίδνληαλ ζε
κεγάιν βαζκφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απνδεθαηίζηεθε φηαλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο
ππνρψξεζε θαηά 90% κέζα ζην έηνο. "Δίρακε πνιιά παληξεκέλα δεπγάξηα πνπ
δνχιεπαλ ακθφηεξα θαη ηα νπνία έραζαλ $800.000 ή $900.000" δήισζε έλαο
εθπξφζσπνο κηαο εηαηξίαο πνπ θαηείρε ε Enron. "ρεδφλ γθξέκηζε θάζε
απνηακηεπηηθφ πιάλν ησλ εξγαδνκέλσλ".
Ο Watson δήισζε ζηνπο επελδπηέο πσο ε πξαγκαηηθή θχζε ηεο Γηνίθεζεο
ηεο Enron είρε θαηαζηεί ζαθήο ζε απηφλ, ιέγνληαο πσο "Έρεη μεθαζαξηζηεί πιένλ
πσο δελ ππάξρεη άιινο ζθειεηφο ζηελ ληνπιάπα. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ
εθθξεκφηεηεο, πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνκεληθά θαιή ζπκθσλία".Δπηπξνζζέησο,
δηαβεβαίσζε πσο ν ελεξγεηαθφο θιάδνο ηεο Enron απφ κφλνο ηνπ άμηδε ην ηίκεκα πνπ
πξνζέθεξε ε Dynagy γηα νιφθιεξε ηελ εηαηξία.

7.2.8 Ο θειεηφο πνπ Βγήθε απφ ηελ Νηνπιάπα
ηα κέζα ηνπ Ννεκβξίνπ, ε Enron αλαθνίλσζε πσο ζρεδίαδε λα εθπνηήζεη ζηνηρεία
πνπ ππνιεηηνπξγνχζαλ, αμίαο πεξίπνπ $8 εθαηνκκπξίσλ, καδί κε έλα γεληθφ πιάλν
πεξηνξηζκνχ ησλ κεγεζψλ ηεο πξνο φθεινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.
ηηο 19 Ννεκβξίνπ ηνπ 2001, ε Enron απνθάιπςε ζην θνηλφ πεξαηηέξσ
ζηνηρεία ηεο θαθήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνζέζεψλ ηεο. Πην θξίζηκν ήηαλ ην γεγνλφο
φηη ε εηαηξία αληηκεηψπηδε ππνρξεψζεηο απνπιεξσκήο $9 δηζεθαηνκκπξίσλ, κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2002. Σέηνηα ρξέε ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάια ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαζέζηκά
ηεο. Δπηπιένλ, ε επηηπρία ησλ κέηξσλ δηαηήξεζεο ηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο δελ ήηαλ
ζίγνπξε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο εθπνηήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηελ
επαλαρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξεψλ.
Γχν κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ, ζηε Wall Street δηαηππψλνληαλ
ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην εάλ ηειηθά ε Dynegy ζα πξνρσξνχζε ζηε ζπκθσλία ή φρη,
ή εάλ ζα αλαδεηνχζε κηα ξηδηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε. H ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Enron
βνχηεμε θαηά $2 ζηα $7. Δπηπιένλ, απνθάιπςε ζε κηα θφξκα 10Q φηη ζρεδφλ φια ηα
ρξήκαηα πνπ είρε δαλεηζηεί γηα ζθνπνχο πνπ ζπκπεξηειάκβαλαλ αγνξά ησλ
ρξενγξάθσλ ηεο, ή πεξίπνπ $5 δηζεθαηνκκχξηα είραλ εμαηκηζηεί ζε πεξίπνπ 50
εκέξεο. Αλαιπηέο είραλ παγψζεη κε ηελ απνθάιπςε απηή, εηδηθά κεηά ηελ
πιεξνθνξία πνπ ήζειε ηε Dynegy λα κε γλσξίδεη νχηε απηή ην κεγάιν πνζνζηφ
ρξήζεο ησλ ξεπζηψλ ηεο δηαζεζίκσλ.
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ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνρσξήζεη απφ ηελ πξνηεηλφκελε εμαγνξά, ε
Dynegy ζα έπξεπε λα απνδείμεη λνκηθά κηα "νπζηψδε κεηαβνιή" ζηηο ζπλζήθεο ηεο
ζπλαιιαγήο. ηα ηέιε ηνπ Ννεκβξίνπ, πεγέο θίιηεο πξνο ηε Dynegy ήηαλ ζθεπηηθέο
φζνλ αθνξά ηηο ηειεπηαίεο απνθαιχςεηο, γηα ην εάλ ζπληζηνχζαλ επαξθή λνκηθά
εξείζκαηα.
Ο SEC αλαθνίλσζε πσο είρε ζηνηρεηνζεηήζεη παξάπνλα γηα αζηηθή απάηε εηο
βάξνο ηεο Arthour Andersen LLP, ηνλ ειεγθηή ηεο Enron. Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα,
πεγέο ππνζηήξημαλ πσο ε Enron θαη ε Dynagy δηαπξαγκαηεχνληαλ έληνλα ηνπο φξνπο
ηεο ζπκθσλίαο ηνπο. Ζ Dynegy πιένλ απαηηνχζε λα ζπκθσλήζεη ε Enron λα
εμαγνξαζηεί γηα $4 δηζεθαηνκκχξηα έλαληη ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο ησλ $8
δηζεθαηνκκπξίσλ. Παξαηεξεηέο αλέθεξαλ πσο δπζθνιεχνληαλ λα εμαθξηβψζνπλ εάλ
θακηά απφ ηηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Enron ήηαλ επηθεξδήο θαη αλ λαη, ηφηε πνηά.
Αλαθνξέο δειψλνπλ κηα ζπιιήβδελ ζηξνθή ηεο Γηνίθεζεο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο
Enron, πξνο κείσζε ηεο έθζεζεο ζε ξίζθν. Σειηθά, κηα λέα αλαθνξά απφ ηε Moody's
πξνθάιεζε λεπξηθφηεηα ζηε Wall Street.

7.2.9 H Καηάξξεπζε ηεο πκθσλίαο
ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 2001, νη δχν ρεηξφηεξνη εθηάιηεο ηεο Enron έγηλαλ
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Dynegy Inc. απνδεζκεχεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ πξνηεηλφκελε
ζπγρψλεπζε θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Enron έπεζε ζηε junk status. Ζ
εηαηξία, έρνληαο πνιχ ιίγα κεηξεηά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, βξέζεθε κφλε, πληγκέλε
ζηα ρξέε. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο έπεζε ζηα $0,51 ζην ηέινο ηεο εκέξαο ησλ
ζπλαιιαγψλ. "Ζ Enron απνηειεί πιένλ ζηφρν κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαηγίδαο",
φπσο έγξαςε έλαο δεκνζηνγξάθνο.
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο έγηλαλ αληηιεπηέο, θαζψο νη πηζησηέο ηεο θαη άιιεο
εηαηξίεο εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ππέθεξαλ απφ ηελ απψιεηα αξθεηψλ πνζνζηηαίσλ
κνλάδσλ. Οξηζκέλνη αλαιπηέο αηζζάλνληαλ πσο ε απνηπρία ηεο Enron ππνγξάκκηζε
ηνπο

θηλδχλνπο

ηεο

κεηαζεπηεκβξηαλήο

νηθνλνκίαο

θαη

ελζάξξπλε

ηνπο

ρξεκαηηζηεξηαθνχο παίρηεο λα θιεηδψζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε αζθαιείο
επελδχζεηο, φζν κπνξνχζαλ.
Σν εξψηεκα πιένλ έγηλε θαζνξηζηηθφ σο πξνο ηε ζπλνιηθή έθζεζε ησλ
αγνξψλ θαη άιισλ παηρηψλ ζηελ απνηπρία ηεο Enron. Σα πξψηα κεγέζε ηνπνζεηνχλ
ηε δεκηά απηή ζηα $18 δηζεθαηνκκχξηα. "Γε γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά πνηνο είλαη εθεί
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έμσ εθηεζεηκέλνο ζηελ πηζηνιεπηηθή θαηαζηξνθή ηεο Enron", δήισζε έλαο
ζχκβνπινο. "πκβνπιεχσ ηνπο πειάηεο κνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηα ρεηξφηεξα.
Ζ Enron ππνινγίδεηαη λα έρεη πεξίπνπ $23 δηζεθαηνκκχξηα ππνρξεψζεηο, πνπ
ζπλίζηαληαη ζε αλεμφθιεηα ρξέε θαη εγγπεκέλα δάλεηα. Ζ Citigroup θαη ε JP Morgan
Chase ζπγθεθξηκέλα εκθαλίζηεθαλ λα έρνπλ ζεκαληηθά πνζά λα απνιέζνπλ κε ηελ
θαηάξξεπζε ηεο Enron. Δπηπξνζζέησο, πνιιά απφ ηα κεγάια ζηνηρεία ηεο Enron
είραλ ελερπξηαζηεί ζε πηζησηέο σο εγγχεζε γηα ηα δάλεηα, δπζρεξαίλνληαο ηε ζέζε
ησλ εθηεζεηκέλσλ πηζησηψλ θαη ηειηθψο ησλ θαηφρσλ κεηνρψλ ηεο γηα ην εάλ ζα
έπαηξλαλ ηειηθά ηίπνηα πίζσ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο.
Οη επξσπατθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Enron θήξπμαλ πηψρεπζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ
ηνπ 2001 θαη αλαδήηεζαλ πξνζηαζία ηνπ Κεθαιαίνπ 11 πξνζηαζίαο ζηηο ΖΠΑ, δχν
εκέξεο αξγφηεξα. Δθείλε ηελ πεξίνδν απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε πηψρεπζε ζηελ
ηζηνξία ησλ ΖΠΑ θαη ζηέξεζε ηε δνπιεηά απφ 4.000 ππαιιήινπο.
Σελ εκέξα πνπ ε Enron πηψρεπζε, νη εξγαδφκελνί ηεο ελεκεξψζεθαλ πσο
έπξεπε λα καδέςνπλ ηα ππάξρνληά ηνπο θαη πσο είραλ δηνξία 30 ιεπηψλ λα
εθθελψζνπλ ην θηίξην.

7.2.10 Λνγηζηηθά Θέκαηα
ηελ πνξεία αλαιχνληαη νξηζκέλα βαζηθά ινγηζηηθά ζέκαηα ηα νπνία, φπσο θαίλεηαη
εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, δελ αληηκεησπίζηεθαλ νξζά.
Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε
Γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δεο ην ΓΛΠ 17, θαζψο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ
πξνβιέπνπλ ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα..
Έλα πεδίν ζην νπνίν δελ έγηλαλ νη δένληεο ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί αθνξά ην
εξγαιείν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ρξεκαηνδνηηθφ απηφ εξγαιείν πξνβιέπεη ηε
ρξήζε ελφο παγίνπ απφ ην κηζζσηή, ν νπνίνο, ζε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγηθή
κίζζσζε, δηαθξαηά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε
ζχκβαζε. Παξά ηαχηα, δελ έρεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ, φπσο νξίδεη ν λφκνο.
πλεπψο, θαη' αξρήλ δελ νθείιεη λα ην εκθαλίδεη ζηηο ινγηζηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Δπεηδή φκσο ε επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο δηαπλέεηαη απφ ηελ αξρή ηεο
επηθξάηεζεο ηεο νπζίαο επάλσ ζηνλ ηχπν, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ην πάγην θαη
ιπγίδεη απνζβέζεηο, ζα πξέπεη θαη νη ζπκκέηνρνη λα έρνπλ νξζή πιεξνθφξεζε. Ζ
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Enron δελ ελεκέξσλε θαηάιιεια ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηα πάγηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε θαη απφ πνχ πεγάδνπλ νη απνζβέζεηο, ρεηξαγσγψληαο ηα θέξδε.
πκκεηνρέο
Γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ βιέπε ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28, θαζψο θαη ηα
Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Ζ Enron είρε επελδχζεη θαη ζε πνιιέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, απφ ηηο νπνίεο
εκθάληδε θέξδε απφ εμνξχμεηο θαη αμηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, θνηηαζκάησλ
πεηξειαίνπ θ.ά. Παξά ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα ΑΛΠ έπξεπε λα εκθαλίδεη ηελ
εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε πνζνζηφ 10% θαη λα ηελ πξνζαπμάλεη κε ηα θέξδε,
ε εηαηξία αθνινπζνχζε δεκηνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα δελ
επεζήκαλαλ θαη νη ειεγθηέο ηεο Arthour Andersen. Δπηπιένλ, νη ειεγθηέο δελ
ήιεγραλ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηα λνχκεξα πνπ εκθάληδε ε
Enron. Δθφζνλ ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία εκθάληδε ε εηαηξεία θέξδε, πξνέβαηλε θαη
ζε δηαλνκή θεξδψλ, δηαθπβεχνληαο ηε ζέζε ησλ πηζησηψλ ηεο (βιέπε κεηαθνξά
πινχηνπ θαη πνηφηεηα θεξδψλ).
πληαμηνδνηηθφ Σακείν
Οη ρεηξηζκνί ηεο εηαηξίαο έπιεμαλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο,
θαζψο νη εηζθνξέο ηνπο γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε πήγαηλαλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην,
ην νπνίν θαηέξξεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην, κε απνηέιεζκα λα "ηηλαρζεί" ην
αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ηνπο πξφγξακκα "ζηνλ αέξα". Υηιηάδεο ππαιιήισλ
θαη επελδπηψλ ηεο Enron έραζαλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο, ηα θνλδχιηα γηα ηηο ζπνπδέο
ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπο, φηαλ θαηέξξεπζε ε εηαηξεία. Οη πνηθίιεο
νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ αθνινχζεζαλ ηε δηθαζηηθή νδφ.
Ρεπζηνπνίεζε
Ζ αθεξεγγπφηεηα εθ κέξνπο ηεο Enron πήξε ην δξφκν ηεο ξεπζηνπνίεζεο
ρσξίο λα πξνεγεζεί λένο δνκηθφο ζρεδηαζκφο, φπσο αξρηθά αλακελφηαλ, ελψ ην
γεγνλφο απηφ αλαθνηλψζεθε αθφκε θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξίαο. Πεξηθεξεηαθά
ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο φπσο εηαηξίεο εκπνξίαο ελέξγεηαο θαη εθκεηάιιεπζεο
επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ε ελεξγεηαθή κνλάδα Enron Wind, θαη νη εηαηξίεο παξνρήο
ηερληθψλ

ζπκβνπιψλ

απνκαθξχλζεθαλ.

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

εθπνίεζεο

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη πεηξειατθή εηαηξία Mariner Energy (ζηελ νπνία ε Enron
ζπκκεηείρε ζε πνζνζηφ 98%) θαη ε INSELA, κηα βελεδνπειηθή εηαηξία θαηαζθεπήο
βαιβίδσλ αεξίνπ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο νπνίαο ε Enron θαηείρε ην 50%.
Δπηπιένλ, πνπιήζεθαλ επί ηφπνπ νη εηαηξίεο ραξηηνχ θαη εθκεηάιιεπζεο ινηπψλ
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δαζηθψλ πξντφλησλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά φπσο νη Garden State Paper Company,
Papiers Stadacona θαη St. Aurelie Timberlands.
Ζ Βαζηθή ειεθηξηθή κνλάδα ηεο Enron ζηηο ΖΠΑ, Portland General Electric,
απνθφπεθε σο αλεμάξηεηε επηρείξεζε ην 2005, κε ηηο κεηνρέο ηεο λα δαπαλψληαη γηα
ηνπο πηζησηέο.
Οη ελαπνκείλαζεο ιεηηνπξγίεο ηεο Enron αλαδηνξγαλψζεθαλ ζηα πιαίζηα δχν
κεγάισλ ζπγαηξηθψλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ην 2003: Σελ CrossCountry Energy,
απνηεινχκελε απφ ηηο ηνπηθέο δεμακελέο ζπκθεξφλησλ ηεο Enron θαη ηελ Prisma
Energy International, πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εηαηξηψλ
δηεζλνχο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο, παιαηφηεξα γλσζηή σο Enron
International. H CrossCountry Energy πνπιήζεθε ζηελ CCE Holdings, κηα
θνηλνπξαμία ηεο Southern Union θαη κηαο κνλάδαο ηεο General Electric, ην 2004. Ζ
εθκεηάιιεπζε ππνπξντφλησλ ηεο Portland General Electric ην 2005 θαζηέξσζε ηελ
Prisma Energy σο ην ηειεπηαίν κεγάιν ηνκέα εθκεηάιιεπζεο ηεο Enron. H Prisma
Energy ηειηθψο πνπιήζεθε ζηελ Ashmore Energy Inbternational ην 2005,
θαζηζηψληαο ηελ Enron Corp. έλα άδεην εηαηξηθφ "θνπθάξη", ελψ βξίζθεηαη ζην
ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ξεπζηνπνίεζήο ηεο. Αλάκεζα ζηελ αξρηθή πξφηαζε
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 2002 θαη ηελ επίζεκε δεκηνπξγία ηεο Prisma Energy
International θαη ηεο CrossCountry Energy ην 2003, νη δχν πξνηεηλφκελεο εηαηξίεο
ήηαλ γλσζηέο ζηα πιαίζηα ηεο Enron σο "InternationalCo" θαη "PipeCo" αληίζηνηρα.
ηα πιαίζηα εθπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Enron, ε εηαηξία άιιαμε ην λνκηθφ,
εηαηξηθφ ηεο ηίηιν ζε "Enron Creditors Recovery Corporation", d/b/a Enron
Corporation, ζηηο αξρέο ηνπ 2007.
Ίζσο έλα απφ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία είλαη ην DealBench, κηα δηαδηθηπαθή
ππεξεζία ζπλαιιαγψλ θαη πσιήζεσλ, έλα άιινηε ηκήκα ηνπ ππνιεηηνπξγψληαο
πιένλ EnronOnline.
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7.3 Ζ Πεξίπησζε ηεο WorldCom

Νέα Yφξθε
Ζ απνθάιπςε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο ηεο WorldCom ζα κπνξνχζε, ζχκθσλα κε
νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, λα ζηηγκαηίζεη ηε ιεγφκελε Νέα Οηθνλνκία σο κία επνρή
γξήγνξνπ ρξήκαηνο, ινγηζηηθψλ «ηξηθ» θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εθηφο ειέγρνπ.
Ζ απφθξπςε δαπαλψλ χςνπο 3,9 δηζ. δνιαξίσλ απφ ηα απνηειέζκαηα ελφο
θνινζζνχ πνπ πξσηαγσλίζηεζε ζηελ έθξεμε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ πεδίνπ ηε
δεθαεηία ηνπ 90 θέξλεη ζηελ επηθάλεηα γηα κία αθφκε θνξά ην θαηλφκελν ησλ
ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελσλ εηαηξεηψλ πνπ ε «παξάινγε επθνξία» ησλ επελδπηψλ
απνζεψλεη κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ θαηαδηθάδεη ζηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε.
Σν ζθάλδαιν ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ έξρεηαη ιίγνπο
κήλεο κεηά ηε «βφκβα» ηεο Enron, ε νπνία ζπγθιφληζε ηε Γνπφι ηξηη θαη ην
ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, αλαδεηθλχνληαο κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ φρη κφλν ζηηο ηηκέο ησλ
πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζε επίπεδν δεκνθξαηίαο.
Έηζη, φπσο ζεκεηψλεη ην Reuters ζε αλάιπζή ηνπ, επελδπηέο, πειάηεο θαη
εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο ησλ πάιαη πνηέ «ρατδεκέλσλ» θιάδσλ ηειεπηθνηλσληψλ,
βηνηερλνινγίαο θαη εκπνξίαο ελέξγεηαο αλαξσηνχληαη: Πνηνο είλαη ν επφκελνο;
Σα «αζηέξηα» ηεο ιεγφκελεο Νέαο Οηθνλνκίαο, νη ζεκειησηέο ηεο παγθφζκηαο
επηθνηλσλίαο, ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο λέαο επνρήο ζηελ πγεία,
αληηκεησπίδνληαη ζαλ ηνπο ιεζηέο θαη ηνπο θαηαρξαζηέο ηεο «Παιαηάο Οηθνλνκίαο».
ην επίθεληξν ηεο θαρππνςίαο είλαη νη ινγηζηηθέο κέζνδνη, νη εηαηξείεο νξθσηψλ
ειεγθηψλ θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη, φινη απηνί δειαδή πνπ ηελ πεξαζκέλε
δεθαεηία ζπλέζεζαλ ην πάδι ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο έθξεμεο θαη ηψξα κε ηελ
παξακηθξή αθνξκή βξίζθνληαη ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.
Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο γηα ην αλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο εηνηκάδεηαη
λα εθξαγεί άιιε κία «βφκβα» αλάινγνπ κεγέζνπο ηεο Enron θαη ηεο WorldCom.
πσο επηζεκαίλεη ζην BBC ε νηθνλνκνιφγνο ηεο Nomura Αλίεο Φάξα, ηα ζθάλδαια
142

απηά καο δείρλνπλ φηη ε «Ρηλίηηδα» είλαη έλα ζπζηεκηθφ πξφβιεκα θαη φρη άιιε κία
πεξίπησζε κεκνλσκέλεο απάηεο θαη δηαθζνξάο.
Οη επελδπηέο κπνξνχλ ίζσο λα «πξνθπιαρζνχλ», απέρνληαο απφ ηα
ρξεκαηηζηήξηα θαη αλαδεηψληαο λέεο πεγέο αμηνπνίεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Οη
θπβεξλήζεηο φκσο, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ αμηνπηζηία, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ,
ην «καθξχ ρέξη» ησλ νπνίσλ δελ θαίλεηαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα απνηξέςεη ηελ
εθδήισζε αλάινγσλ θαηλνκέλσλ κε ηεξάζηην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ
θφζηνο.

7.4 Ζ Πεξίπησζε ηεο Parmalat

“Εήησ ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή!» «Εήησ ε εζηθή επηρείξεζε!» Οη θξαπγέο πνπ
αθνχζηεθαλ ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο εθθξάδνπλ κία επρή:
ηελ αλάθακςε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε πγηείο βάζεηο”
Θα είλαη δχζθνιν. Γηαηί ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εδξαδφηαλ ε επρή, ην ζθάλδαιν
Parmalat έβιεπε ην θσο ηεο εκέξαο κε φιε ηνπ ηε κεγαινπξέπεηα. Σν κεγαιχηεξν
νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν ζηελ Δπξψπε απφ ην 1945, αθήλεη λα αηζζαλζνχκε θχκαηα
ζνθ, αληίζηνηρα κε ηα θαηαζηξνθηθά εθείλα πνπ πξνθάιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 ε
δφιηα πηψρεπζε ηνπ ελεξγεηαθνχ γίγαληα Enron.
Ζ Parmalat ήηαλ παξάδεηγκα ηεο επηηπρίαο πνπ πξνψζεζε ε δπλακηθή ηεο
θηιειεχζεξεο

παγθνζκηνπνίεζεο.

Μηθξή,

νηθνγελεηαθή

εηαηξεία

δηαλνκήο

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο, ζηα πεξίρσξα ηεο Πάξκαο, ζηε δεθαεηία ηνπ '50, ε
επηρείξεζε αλαπηχρζεθε ράξε ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ ηδξπηή ηεο, Καιίζην Σάληδη θαη
ζηηο γελλαηφδσξεο επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Απφ ην 1974, ε Parmalat έγηλε πνιπεζληθή θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε Βξαδηιία
θαη θαηφπηλ ζηε Βελεδνπέια θαη ζηνλ Ηζεκεξηλφ. Απέθηεζε ζπγαηξηθέο θαη
δεκηνχξγεζε επηρεηξήζεηο ζε ρψξεο πνπ πξνζέθεξαλ θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο
(Νήζνο ηνπ Μαλ, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Απζηξία, Μάιηα) θαη έπεηηα ζε
θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο (λήζνη Καυκάλ, βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη, νιιαλδηθέο
Αληίιιεο). Σν 1990 εηζήρζε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη θαηέιαβε ηελ έβδνκε ζέζε ζηελ
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θαηάηαμε ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά
γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο παγθνζκίσο.
Ο θνινζζφο απαζρνινχζε πεξίπνπ 37.000 ππαιιήινπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ
ηξηάληα ρψξεο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ην 2002 έθζαζε ηα 7,5 δηζ. επξψ, πνζφ
κεγαιχηεξν απφ ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ρσξψλ φπσο ε Παξαγνπάε, ε
Βνιηβία, ε Αγθφια, ε ελεγάιε θ.ά.
Ζ κεγάιε επηηπρία έθαλε ηνλ Άληδπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Confidustria (ηνπ ηηαιηθνχ ΔΒ), λα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα εκβιεκαηηθά πξφζσπα
ηεο ρψξαο. Καη ηε κεηνρή ηεο Parmalat λα ζεσξείηαη ζίγνπξε αμία ζην ρξεκαηηζηήξην
ηνπ Μηιάλνπ

Πιαζηέο εγγπήζεηο
Μέρξη ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2003. Σε κέξα εθείλνη, νη νξθσηνί ινγηζηέο εμέθξαζαλ
ακθηβνιίεο σο πξνο κηα επέλδπζε 500 εθ. επξψ ζηελ εηαηξεία Epicurum, κε βάζε ηηο
λήζνπο Καυκάλ. Ακέζσο, ε εηαηξεία Standard & Poors ππνβίβαζε ηε βαζκνινγία ησλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο.
Οη κεηνρέο έπεζαλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε επηηξνπή πνπ επηβιέπεη ην
Υξεκαηηζηήξην δήηεζε δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ζθφπεπε
λα εμππεξεηήζεη ηα ρξέε πνπ ιήγνπλ ζην ηέινο ηνπ 2003.Πηζησηέο θαη κέηνρνη
αξρίδνπλ λα αλεζπρνχλ. Με ζθνπφ λα ηνπο θαζεζπράζεη, ε δηεχζπλζε ηεο Parmalat
απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε ελφο απνζέκαηνο 3,95 δηζ. επξψ, πνπ βξίζθεηαη
θαηαηεζεηκέλν ζε έλα ππνθαηάζηεκα ηεο Bank of America ζηηο λήζνπο Καυκάλ. Καη
παξνπζηάδεη έλα έγγξαθν πνπ ππνγξάθεη ε ελ ιφγσ ηξάπεδα, ην νπνίν βεβαηψλεη ηελ
χπαξμε ηνπ πνζνχ. Ζ Γηνίθεζε ηα παίδεη φια ή ηίπνηα. Ή ζα θαζεζπραζηνχλ φινη, ε
κεηνρή ζα αλέβεη θαη ε επηρείξεζε ζα αλαθάκςεη ή ζα παξακείλεη ε ακθηβνιία θαη ζα
επέιζεη ε θαηάξξεπζε.
Σελ απνθαζηζηηθή απηή ζηηγκή, ε Bank of America δηαβεβαηψλεη φηη ην
έγγξαθν πνπ παξνπζίαζε ε Parmalat γηα λα απνδείμεη ηελ χπαξμε ησλ 3,95 δηζ. επξψ
είλαη... πιαζηφ! Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν κε παξαπνηεκέλν ινγφηππν,
ρνληξνθνκκέλα θηηαγκέλν ζην ζθάλεξ! Ζ κεηνρή θαηαξξέεη ιίγεο κέξεο δελ αμίδεη
πηα

ηίπνηα.

Θχκαηα

πέθηνπλ

πεξηζζφηεξνη

απφ

115.000

επελδπηέο

θαη

κηθξναπνηακηεπηέο, θάπνηνη θαηαζηξέθνληαη εληειψο.
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Αξγφηεξα καζεχηεθε φηη ην ρξένο ηεο Parmalat αλέξρεηαη ζηα 11 δηζ. επξψ.
Καη φηη -φπσο θαη ζηα ζθάλδαια ησλ εηαηξεηψλ Enron, Tyco, Worldcom, Ahold θ.ά.ην ρξένο ήηαλ θξπκκέλν επηκειψο, εδψ θαη ρξφληα, πίζσ απφ έλα δφιην ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ινγηζηηθέο θαηαρξήζεηο, ςεπδείο απνινγηζκνχο, παξαπνηεκέλα
έγγξαθα, θαληαζηηθά θέξδε θαη ζχλζεηεο ππξακίδεο εηαηξεηψλ off-shore, νη νπνίεο
ζπκπιήξσλαλ ε κία ηελ άιιε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε αλίρλεπζε
ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ησλ ρξεκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ.

Οη ζπλέλνρνη
Ζ κφληκε απάηε ήηαλ ηφζν θαιά θξπκκέλε πνπ ηελ παξακνλή ηνπ ζθαλδάινπ ε
Deutsche Bank αγφξαζε 5,1% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Parmalat θαη νη αλαιπηέο
ζπλέζηεζαλ ζεξκά («strong buy») ηελ αγνξά κεηνρψλ ηνπ νκίινπ. Δηαηξείεο
νξθσηψλ ινγηζηψλ φπσο ε Grant Thornton Deloitte & Touché θαη ηξάπεδεο φπσο ε
Citigroup θαηεγνξνχληαη γηα ζπλελνρή. Καη φινη ππνγξακκίδνπλ, γηα κηα θνξά
αθφκε, ην πφζν θαθφ πξνθαινχλ νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη (2). Ζ ππφζεζε παίξλεη
πιαλεηηθή δηάζηαζε.
Μεηά

ηελ

πηψρεπζε

ηεο

Enron,

νη

ππέξκαρνη

ηεο

θηιειεχζεξεο

παγθνζκηνπνίεζεο δηαβεβαίσλαλ φηη ε επνρή ησλ αιηηήξησλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ
ςεχηηθσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ηξφκνπ είρε παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Καη
φηη ε ππφζεζε θαηέιεμε ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηαηί επέηξεςε ζην ζχζηεκα λα
δηνξζσζεί. Σν ζθάλδαιν Parmalat απέδεημε φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαζφινπ έηζη.

7.5 Ζ Πεξίπησζε ηεο Xerox

Γηθηπαθφο ηφπνο
“Θπγαηξηθή ηεο Xerox ζηελ Ηλδία έθιεηλε ζπκβφιαηα κε ρξεκαηηζκφ”
ηνλ απφερν ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Enron θαη ελ κέζσ θαηεγνξηψλ φηη αλέρεηαη ηηο
ινγηζηηθέο απάηεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (SEC) άξρηζε ελδειερείο
έξεπλεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ζε αξθεηέο κεγάιεο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. ην
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ζηφραζηξν ησλ εξεπλψλ ηεο κπήθε ε κεγαιχηεξε εηαηξεία θσηνηππηθψλ ζηνλ θφζκν,
ε γλσζηή Xerox.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 ε SEC ππέβαιε αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο,
θαηεγνξψληαο ηελ φηη «θνχζθσζε» ηα θέξδε ηεο ηελ πεξίνδν 1997-2000 θαηά ηξία
δηζ. δνιάξηα πεξίπνπ. Έπεηηα απφ ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ, ε Xerox θιήζεθε λα
πιεξψζεη πξφζηηκν ζπλνιηθνχ χςνπο 10 εθαη. δνιαξίσλ (ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη
επηβάιεη πνηέ ε SEC γηα ινγηζηηθή παξαηππία). Ζ Xerox νχηε παξαδέρηεθε νχηε
δηέςεπζε φηη ρξεζηκνπνίεζε ηε «δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή» γηα λα παξαπνηήζεη ηα
απνηειέζκαηά ηεο. πσο κάιηζηα δήισζε ραξαθηεξηζηηθά αλψηεξν ζηέιερνο ηεο
SEC, «ην πξφζηηκν αληαλαθιά επίζεο κία θχξσζε γηα ηελ απνπζία πιήξνπο
ζπλεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο».
Παξάιιεια, ε Xerox εμαλαγθάζηεθε λα αλαδεκνζηεχζεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Αιιά ε ππφζεζε δελ ζηακάηεζε εδψ. Γχν κήλεο
αξγφηεξα δεκνζίεπκα ηεο Wall Street Journal έθεξλε μαλά ηα πάλσ θάησ ζρεηηθά κε
ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εηαηξεία θαηά ηελ επίκαρε πεξίνδν.
Σν δεκνζίεπκα αλέθεξε φηη ηα θέξδε πνπ παξαηχπσο αλαθνίλσζε ε Xerox θαηά ηελ
πεληαεηία 1997-2001 ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ είρε εθηηκήζεη ε SEC
θαηά ην δηαθαλνληζκφ ηνπ πεξαζκέλνπ Απξηιίνπ. Ζ WSJ ππνζηήξηδε φηη ε απάηε
άγγηδε ηα έμη δηζ. δνιάξηα, πιεξνθνξία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην «θξέζθν» ζθάλδαιν
ηεο WorldCom πξνθάιεζε παληθφ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ψζεζε ην επξψ θνληά
ζηελ απφιπηε ηζνηηκία κε ην δνιάξην γηα πξψηε θνξά απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2000.
Γξήγνξα ε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο βγήθε λα δηαςεχζεη ην δεκνζίεπκα,
ιέγνληαο φηη ηελ ίδηα κέξα (28 Ηνπλίνπ) ε Xerox ζα αλαθνίλσλε ην κέγεζνο ηεο
απάηεο, ην νπνίν πξνζέγγηδε ηα δχν δηζ. δνιάξηα. Πξάγκαηη ην ίδην απφγεπκα θαη ππφ
ην βάξνο ησλ καδηθψλ πσιήζεσλ ζηε κεηνρή ηεο, πνπ έραλε ην 1/3 πεξίπνπ ηεο αμίαο
ηεο, ε εηαηξεία αλαθνίλσζε φηη είρε ππνινγίζεη «θαηά ιάζνο» 1,9 δηζ. δνιάξηα
πεξηζζφηεξα ζηα θέξδε ηεο. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο ζηελ
Ηλδία αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη φηη ρξεκάηηδε θπβεξλεηηθά ζηειέρε γηα λα θεξδίδεη
ζπκβφιαηα...
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Β: Οη πλέπεηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαλδάισλ ηεο Πεξηφδνπ
2001-2002
7.5.1 Δηζαγσγή
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα μέζπαζαλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη κε επίθεληξν ηηο
ΖΠΑ, κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά - ινγηζηηθά ζθάλδαια απφ εηαηξίεο πέξαλ πάζεο
ππνςίαο, ηα νπνία θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη νδήγεζαλ
ζε κία επαλαμηνιφγεζε ησλ θαλφλσλ ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ θαη ηεο
γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ.
Ο Ball (2009) παξνπζηάδεη κία ιίζηα εηαηξηψλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε
ινγηζηηθά ζθάλδαια ηελ πεξηφδν 2001-2002, ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζηηο ΖΠΑ: AOL,
Bristol Myers Squibb, Cendant, Computer Associates (CA), Conseco, Dynegy, Enron,
Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Mac”), HealthSouth, Peregrine
Systems, Qwest, Rite Aid, Sunbeam, Tyco, Waste Management, WorldCom, θαη
Xerox, κε απηά ησλ Enron θαη WorldCom λα είλαη ηα πην γλσζηά. Αιιά θαη ζηελ
Δπξψπε ππήξμαλ εηαηξίεο πνπ είραλ εκπιαθεί ζε δηάθνξεο ινγηζηηθέο απάηεο ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, φπσο ε ComROAD AG (Γεξκαλία), ε Lernout & Hauspie
Speech Products (Βέιγην), ε Parmalat (Iηαιία) θαη ε Royal Ahold (Οιιαλδία).
Χζηφζν ην επίθεληξν ησλ ζθαλδάισλ ην 2001 θαη ην 2002 ήηαλ νη ΖΠΑ (Ball, 2009).
ηα „ζχκαηα-ζχηεο‟ ησλ παξαπάλσ ζθαλδάισλ πεξηιακβάλνληαλ κηα ζεηξά απφ
εκπιεθφκελα κέξε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ παγθνζκίνπ θήκεο ηλζηηηνχηα θαη
νξγαληζκνί, θαζψο επίζεο ηξάπεδεο, ειεγθηηθέο εηαηξίεο (Arthur Andersen),
κάλαηδεξο, πςειφβαζκα ζηειέρε, αλαιπηέο αγνξψλ θαη ειεγθηέο.
Σα παξαπάλσ γεγνλφηα είραλ σο

απνηέιεζκα ηελ ζέζπηζε λέσλ

απζηεξφηεξσλ λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ
φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ζθνπφ ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν ηφζν ησλ
εηζεγκέλσλ, φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, ψζηε λα ππάξμεη
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα
απνηξαπνχλ ζην κέιινλ θαηλφκελα ινγηζηηθήο απάηεο, φπσο ηα πξναλαθεξφκελα.

147

7.5.2.Μέηξα ζε Ζ.Π.Α., Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα γηα ηε
βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ινγηζηηθήο
απάηεο
ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα κέηξα πνπ έιαβαλ νη
θπβεξλήζεηο ζε ΖΠΑ, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα γηα ηε βειηίσζε θαη
ελδπλάκσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ινγηζηηθήο
απάηεο.

7.6 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.)
7.6.1 Ο Νφκνο Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act)
ηηο ΖΠΑ, ην θπξηφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ςεθίζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, ήηαλ
ν Νφκνο Sarbanes – Oxley (Sarbanes-Oxley Act) , πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ
2002 θαη θχξηνη δεκηνπξγνί ηνπ ήηαλ ν γεξνπζηαζηήο Paul Sarbanes θαη ν
αληηπξφζσπνο Michael Oxley. χκθσλα κε ηνλ Ηαηξίδε (2007), «ν Νφκνο απηφο δίλεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπφκελσλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ, ζρεηηθά κε
ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, αθνχ ε χπαξμε
πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο».
Ο λφκνο Sarbanes - Oxley έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ
νδεγνχλ ζε θαηλφκελα εμαπάηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, κέζα απφ ηνλ απζηεξφ
έιεγρν ησλ επηηξνπψλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ,
ηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ
επηβνιή πνηλψλ πνπ ζα απνηξέπνπλ αμηφπνηλεο θαη θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο
(Ηαηξίδεο, 2008).
Ο Νόμορ Sarbanes - Oxley (SOX) έσει πένηε κύπιοςρ ζηόσοςρ:
1) ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ,
2) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ
3) ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
4) ηε βειηίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εξεπλψλ θαη
5) ηελ ελίζρπζε ηεο επηβνιήο ησλ νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ (federal securities laws).
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Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, «ν
Νφκνο Sarbanes - Oxley (SΟΥ), κεηαμχ άιισλ, επηβάιιεη ζηνπο Γηεπζχλνληεο
πκβνχινπο θαη ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο ησλ εηζεγκέλσλ –ζε ρξεκαηηζηήξηα
ησλ ΖΠΑ- εηαηξεηψλ λα πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο -εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ- φηη:
1. Οη γλσζηνπνηήζεηο ζε νξηζκέλα απφ ηα ππνβαιιφκελα πξνο ην SEC (Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ) δειηία δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε ή παξαιείςεηο,
2. Έρνπλ εθαξκνζζεί νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηε ζπιινγή θαη παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δειηία απηά θαη
3. Έρνπλ πξφζθαηα (εληφο 90 εκεξψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δειηίσλ)
αμηνινγεζεί νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη δηαθάλεηαο».
χκθσλα κε ην γξαθείν λνκηθψλ ζπκβνχισλ „Allen & Overy‟ θαη ζηνηρεία απφ ηελ
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ Sarbanes – Oxley είλαη:
• Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ (Audit Committees), πνπ πιένλ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη
απφ αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.., ππφθεηληαη ζε λέεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ
ειεγθηψλ, ηηο απνιαβέο θαη ηελ επίβιεςε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, απαγνξεχεηαη
ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ έιεγρν ζε κία εηαηξία λα παξέρνπλ ζπγρξφλσο θαη κεειεγθηηθέο ππεξεζίεο.
• Οη Γεληθνί (CEO) θαη νη Οηθνλνκηθνί (CFO) Γηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα
πηζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζε θάζε Γειηίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ππνβάιιεηαη ζηε SEC (εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ) ηελ αθξίβεηα
ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Γειηίν θαη ηελ επάξθεηα ησλ
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ δηαθάλεηαο ηεο κνλάδαο ηνπο.
• Δθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο δελ επηηξέπεηαη λα
ρνξεγνχλ θαλέλα δάλεην ζηα ζηειέρε ηνπο ή ζηα κέιε ηνπ Γ.. Δπίζεο, πθηζηάκελα
δάλεηα πξνο κέιε ηνπ Γ.. δελ επηηξέπεηαη λα απμεζνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα
αλαλεσζνχλ.
• Οη εξγαδφκελνη, ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη φινη φζνη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο
κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ηπρφλ ζπλαιιαγέο ζε
κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο εληφο δχν εκεξψλ κεηά ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο
ζπλαιιαγήο (γηα απνηξνπή θαηλνκέλσλ inside information).
• Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζε «άκεζε θαη ζπλερή βάζε» επηπιένλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην SEC ζεσξεί φηη ηέηνηα επηπιένλ πιεξνθφξεζε είλαη
απαξαίηεηε γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ ή γηα ηνπο επελδπηέο.
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• Κάζε Δηήζην Γειηίν πνπ ππνβάιιεηαη ζην SEC θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη γλσζηνπνηήζεηο γηα φιεο ηηο ζεκαληηθέο
δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο.
• Σέινο, πνιιέο πξάμεηο νξίδνληαη πιένλ σο θαθνπξγήκαηα, φπσο:
- Ζ παξαπνίεζε ή θαηαζηξνθή αξρείσλ κε πξφζεζε ηελ παξεκπφδηζε ηεο νξζήο
δηελέξγεηαο ειέγρσλ ή δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο.
- Ζ εζειεκέλε κε δηαηήξεζε φισλ ησλ αξρείσλ ειέγρνπ απφ Οξθσηφ Διεγθηή γηα
πέληε ρξφληα.
- Γλψζε εθηέιεζεο ζρεδίνπ γηα ηελ παξαπιάλεζε επελδπηψλ.
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λφκν ησλ Sarbanes – Oxley
είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), έλα
αλεμάξηεην φξγαλν ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ball (2009), ην PCAOB είλαη έλαο θαλνληζκφο (regulator)
κε «θνβεξέο δπλάκεηο». Διέγρεηαη κφλν απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο (SEC) θαη πεξηιακβάλεη λφκνπο θαη θαλφλεο πνπ επεξεάδνπλ φιεο
ηηο πηπρέο ηεο ειεγθηηθήο βηνκεραλίαο (auditing industry), φπσο ειεγθηηθά πξφηππα
θαη δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ (Ball, 2009).
Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηηο ειεγθηηθέο
εηαηξίεο. Ο Ball (2009) θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη «ην PCAOB είλαη ζπγρξφλσο
λνκνζέηεο, αζηπλνκηθφο, δηθαζηήο, θαη έλνξθνο», ηνλίδνληαο ηηο απεξηφξηζηεο
δπλάκεηο πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πάλσ ζην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ.
πκπεξαζκαηηθά, ν Νφκνο Sarbanes – Oxley απνηέιεζε γηα ηηο ΖΠΑ ηελ
κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε λνκνζεηηθή πξάμε σο πξνο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε
ζηηο αγνξέο ηίηισλ, απφ ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο χθεζεο (1930) θαη ηελ ίδξπζε ηεο
Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (SEC) (Linck et all, 2008, Ball, 2009).
ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, απφ παξάλνκεο πξάμεηο
ησλ δηαθφξσλ ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, ζηελ απζηεξφηεξε επνπηεία ηεο
αγνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ
φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θέηεη επίζεο λέεο βάζεηο γηα ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, κέζα απφ ηελ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε θαη πνηνηηθφηεξε παξνπζίαζε
ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηέιεζε ηνλ νδεγφ γηα παξφκνηεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αιινχ.
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7.6.2 Οη ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ Sarbanes – Oxley
Αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ εμεηάζεη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX,
ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ηηο
επηπηψζεηο ηνπ ζηηο απνθάζεηο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.
Οη Linck, Netter θαη Yang (2007) θάλνπλ κία πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ SOX, εζηηάδνληαο ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο:
1. Σελ αληίδξαζε ησλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ
λφκνπ.
2. Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηα θφζηε εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην γηα ηηο
ακεξηθάληθεο εηαηξίεο (listing costs)
3. Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
4. Σελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ζηα έμνδα ειέγρνπ.
Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη ν SOX αχμεζε δξακαηηθά ηα θφζηε ησλ
εηαηξηθψλ ζπκβνπιίσλ (corporate boards) θαη ηηο απνδνρέο ησλ δηεπζπληψλ, ηδηαίηεξα
ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο βξήθαλ φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX, νη
επηηξνπέο ειέγρνπ (audit committees) ησλ εηαηξηψλ ζπλεδξηάδνπλ θαηά κέζν φξν δχν
θνξέο πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX. Σέινο,
ζπκπεξαίλνπλ φηη κεηά ηνλ SOX, ηα ζπκβνχιηα (boards) είλαη κεγαιχηεξα θαη πην
αλεμάξηεηα, φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δηαρσξίδνπλ πιένλ ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή θαη ηνπ Πξνέδξνπ θαη εγθαζηζηνχλ κηα επηηξνπή πξνζδηνξηζκνχ ή
δηαθπβέξλεζεο (establish a nominating or governance committee).
ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ SOX ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ
εηαηξηψλ, έξεπλεο ησλ Ashbaugh et. al. (2005) θαζψο θαη ησλ Ge et. al. (2005)
έδεημαλ φηη «ε πηζαλφηεηα εηαηξηψλ γηα απνθάιπςε αλεπάξθεηαο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο
έιεγρν είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηε ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα θαη αξλεηηθά
ζπζρεηηζκέλε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ» (Linck et al.,
2008). Δπίζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν (Ηαηξίδεο, 2008), «νη Ashbaugh-Skaife et
al (2007) ζπκπεξαίλνπλ φηη εηαηξίεο κε ηζρπξά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ, ελψ ε έθζεζε Lord θαη Benoit
(2005) θαηαιήγεη φηη εηαηξείεο ρσξίο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο
ειέγρνπο ηνπο, ή εηαηξείεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ
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έγθαηξα ηηο δηάθνξεο αδπλακίεο ηνπο, παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηηο
απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο εηαηξείεο».
Ζ επίδξαζε ηνπ SOX ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ζηνπο ίδηνπο
ηνπο ειεγθηέο εμεηάζηεθε απφ ηνπο Hoitash, Markelevich, θαη Barragato (2005), Lai
(2005), Asthana, Balsam, and Kim (2004) θαζψο θαη απφ ηνπο Griffin Lont (2005).
Κάλνληαο κία επηζθφπεζε ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο νη Linck et. al. (2008)
θαηαιήγνπλ ζην φηη:
1) ν SOX αχμεζε ηα έμνδα ειέγρνπ (audit fees),
2) ε απαγφξεπζε παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ειεθηηθέο εηαηξίεο
αχμεζε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη
3) ν SOX επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά ηνπ ειέγρνπ (auditor market).
Οη Braiotta θαη Zhou (2005) απέδεημαλ φηη νη ακεξηθάληθεο εηαηξίεο πνπ
ζπκκνξθψζεθαλ κε ηε λέα ειεγθηηθή λνκνζεζία (audit committee alignment),
παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αχμεζε ή ρακειφηεξα πνζνζηά δηαρέηξεζεο θεξδψλ
(earnings management). Δπίζεο ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε ειεγθηηθή αλεμαξηεζία
θαη δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξα ειεγθηηθά ζπκβνχιηα. Σέινο, νη Rittenberg θαη Miller
(2005) αλαθέξνπλ φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SOX ην επελδπηηθφ θνηλφ ζεσξεί πιένλ
πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ
εηαηξηψλ.
Σειεηψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ν
ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, θπξίσο απφ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη έθαλαλ ιφγν γηα
ηελ ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα ηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο-λνκνζεηηθήο
παξέκβαζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ο Ball (2009), ζην ηέινο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξν ηνπ,
δηεξσηάηαη αλ ηειηθά ν Νφκνο Sarbanes-Oxley ήηαλ κηα ππεξαληίδξαζε
(overreaction), θαη απαληάεη φηη εμαξηάηαη αλ θάπνηνο ην βιέπεη απφ ηε ζθνπηά ηεο
αγνξάο ή απφ ηελ πνιηηηθή/ λνκνζεηηθή ζθνπηά.

7.7 Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.)
Σν παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν θαη ηε
δηαθάλεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνινχζεζε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε κηα
ζεηξά απφ παξφκνηα κέηξα.
πγθεθξηκέλα, ηα κέηξα πνπ πήξε ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ
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νξθσηψλ ειεγθηψλ, ήηαλ «ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 8εο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο,
πξνθεηκέλνπ ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή λα ιεηηνπξγεί ππφ εληαία
δνκή θαη κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο, ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»
(Αιακάλνο, 2007).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε δέθα πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε θαη
ηελ ελαξκφληζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ζε νιφθιεξε
ηελ ΔΔ. Έηζη, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν IP/ 03/ 715 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο17, πνπ
δεκνζηεχηεθε ην Μάην ηνπ 2003, «ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη επελδπηέο θαη
νη άιινη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη πιήξσο ζηελ αθξίβεηα ησλ
ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ, λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ γηα ηνπο
ειεγθηέο θαη λα βειηησζεί ε πξνζηαζία ηεο ΔΔ απφ ζθάλδαια ηχπνπ Enron».
Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα λέεο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ.
φζνλ αθνξά ηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ επέθηαζή
ηεο. «Με ηελ έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ζα ππάξμεη, γηα πξψηε θνξά, κηα πιήξεο
ζεηξά θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ινγηζηηθψλ
ειέγρσλ θαη ηελ ειεγθηηθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ ειέγρσλ».
Σν

πξφγξακκα

δηαηξείηαη

ζε

βξαρππξφζεζκεο

θαη

κεζνπξφζεζκεο

πξνηεξαηφηεηεο. ηηο βξαρππξφζεζκεο πεξηιακβάλνληαη «ε ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο
επνπηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ θαη ζε επίπεδν ΔΔ, ε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΔΠ) ζε φινπο ηνπο
ππνρξεσηηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηελ ΔΔ απφ ην 2005 θαη κεηά, θαζψο θαη ε
ζχζηαζε ηεο Καλνληζηηθήο Δπηηξνπήο Διεγθηηθψλ Θεκάησλ, απνζηνιή ηεο νπνίαο
ζαείλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο αλαζεσξεκέλεο λνκνζεζίαο θαη ε ηαρεία έγθξηζε
ιεπηνκεξψλ δεζκεπηηθψλ κέηξσλ. Οη πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ
επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλνπλ ην επξχηεξν πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην
εηαηξηθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε».
Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ
πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα πάληα κε ην έγγξαθν κε αξηζκφ IP/03/715 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δίλεηαη παξαθάησ:
Βξαρππξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο:
• Δθζπγρξνληζκφο ηεο 8εο νδεγίαο γηα ην εηαηξηθφ δίθαην.
• Δλίζρπζε ηεο θαλνληζηηθήο ππνδνκήο ηεο Δ.Δ.
• Δλίζρπζε ηεο δεκφζηαο επνπηείαο ηνπ θιάδνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ.
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• Ζ επηβνιή ηεο ρξήζεο Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΔΠ) ζε φινπο
ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο.
Μεζνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο:
• Βειηίσζε ησλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ.
• Πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ηα
δίθηπά ηνπο.
• Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ θαη ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
• Δλίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ θψδηθα
δενληνινγίαο.
• Δκβάζπλζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ.
• Έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ.

7.8 Διιάδα
Ζ Διιάδα, σο ρψξα-κέινο ηεο Δ.Δ., πηνζέηεζε ηελ 8ε θνηλνηηθή νδεγία θαη καδί κε
ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δηακφξθσζε ην πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπίζεο, κε κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ηεο πθηζηάκελεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο (θ.λ.
2190/1920), φπσο νη θαλφλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο,
δηακνξθψζεθε θαη ζηε ρψξα καο έλα εληαίν πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα
(Αιακάλνο, 20071).
ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, αθνινπζεί κία πεξηγξαθή ησλ Διιεληθψλ
Διεγθηηθψλ

Πξνηχπσλ

(ΔΔΠ)

θαη

ηνπ

ξφινπ

ηεο

Διιεληθήο

Δπηηξνπήο

Κεθαιαηαγνξάο. Αλαιχνληαη επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Διιιεληθνχ Λνγηζηηθνχ
πζηήκαηνο, ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ζηελ Διιάδα.
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7.8.1. Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα
Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (Δ.Δ.Π.) ζπληάρζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (Δ.Λ.Σ.Δ.) θαη
ζεζπίζηεθαλ κε ηελ Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο ΔΛΣΔ 483/5-10-2004 (ΦΔΚ 1589 Β ηεο
22-10-2004). Ζ ΔΛΣΔ είλαη επηθνξηηζκέλε, κεηαμχ άιισλ, κε ηε δηνηθεηηθή
επνπηεία.
Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) ζχκθσλα κε ην ΔΔΠ 1100 ηνπ
παξαπάλσ Καλνληζκνχ «ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο ειεγθηέο λα επηηειέζνπλ
ην έξγν ηνπο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζην λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
επηηεινχκελνπ έξγνπ θαηά ηξφπν δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ». Σα ΔΔΠ έρνπλ
δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γ.Δ.Π.) ηεο Γηεζλνχο
Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants, IFAC) θαη
ζπλζέηνπλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζψκα θαλφλσλ πνπ δηέπεη ηνπο
νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ ΟΔΛ.
χκθσλα κε ην ΔΔΠ 2200 ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηνλ ειεγθηή σο πξνο ην αλ νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην δεδεισκέλν ινγηζηηθφ
πιαίζην θαη εηδηθφηεξα είηε ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ είηε ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά
Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία. χκθσλα κε
ηνλ Αιακάλν (2007), «ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηε
γλψκε ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλεπηθχιαθηα ή κε επηθπιάμεηο,
κπνξεί λα εθθξάζεη αξλεηηθή γλψκε ή θαη λα αξλεζεί λα εθθέξεη γλψκε, πάληα φκσο
κε ηε ζσζηή αηηηνινγία.... Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πέξαλ ηεο δηαηχπσζεο ησλ
παξαηεξήζεσλ ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, έρεη λφκηκε ππνρξέσζε λα αλαθέξεη ηπρφλ
παξαβάζεηο λφκνπ ζηα αξκφδηα φξγαλα».
εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε επηβνιή θπξψζεσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, αιιά είλαη έξγν ησλ αξκφδησλ
νξγάλσλ, φπσο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή ηα αξκφδηα
εληεηαικέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο φπσο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Παξαθάησ
γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
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7.8.2. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο20, «ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη
αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
θεθαιαηαγνξά. Απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ίδηνπο πφξνπο,
ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη απνιακβάλεη
ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο δελ βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη δε πφξνη ηεο
πξνέξρνληαη απφ ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Σα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απνιακβάλνπλ
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο,
δεζκεπφκελα κφλνλ απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη δελ εθπξνζσπνχλ ηνπο
θνξείο πνπ ηνπο πξφηεηλαλ.
ηφρν

ηεο

Δπηηξνπήο

Κεθαιαηαγνξάο

απνηειεί

ε

δηαζθάιηζε

ηεο

αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, θαη ε πξνζηαζία
ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο.
ηνπο

επνπηεπφκελνπο

θνξείο

απφ

ηελ

Δπηηξνπή

Κεθαιαηαγνξάο

πεξηιακβάλνληαη νη Αλψλπκεο Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ
Κεθαιαίσλ, νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ, νη Αλψλπκεο
Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο
Γηακεζνιάβεζεο.
Οη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επνπηεχνληαη επίζεο απφ
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο
αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία
ησλ επελδπηψλ. Σα κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε φισλ
ησλ πξναλαθεξφκελσλ θνξέσλ ππφθεηληαη ζε επνπηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
θνξείο πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη νη θνξείο εθθαζάξηζεο,
φπσο ε Αγνξά Αμηψλ Υ.Α., ε Αγνξά Παξαγψγσλ Υ.Α., θαη ε ΔΥΑΔ σο θνξέαο
εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί θηλεηψλ αμηψλ θαη επί παξαγψγσλ
αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο επελδπηψλ θαη δηαζθάιηζεο ζπλαιιαγψλ, φπσο
ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην θαη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην.
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Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιιεη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο (επίπιεμε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, αθαίξεζε άδεηαο)
ζε επνπηεπφκελα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ
θεθαιαηαγνξά.
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ην έξγν ηεο ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη ζηε
γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο».

7.8.3. Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Πιαίζην
χκθσλα κε ηνπο Γεκεηξφπνπιν θαη Αζηεξίνπ (2009), ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ
χζηεκα έρεη πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε απηά ησλ αλαδπφκελσλ αζηαηηθψλ ρσξψλ
(Μαιαηζία, Φηιηππίλεο, Σνπξθία θιπ), παξά κε απηά ησλ αλαπηπγκέλσλ αγνξψλ
(ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην). Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Πιαίζην, βαζηζκέλν ζην γαιιηθφ
ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ «κέηξηα θνξνινγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
ινγηζηηθή ζπκκφξθσζε (moderate tax and financial accounting conformity), κέηξηα
ρξήζε δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ (accruals), ρακειή ζεκαληηθφηεηα ηεο αγνξάο
θεθαιαίνπ θαη αδχλακε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» (Dimitropoulos et. al, 2009).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ
εμφδσλ, ζε αληίζεζε κε ηα αγγινζαμνληθά ζπζηήκαηα, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε
κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο (fair value). Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο Γεκεηξφπνπιν θαη Αζηεξίνπ (2009), είλαη φηη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα ν ηζνινγηζκφο, δελ παξνπζηάδνπλ ηελ
εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη
πξνβιήκαηα ζηελ απφζβεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ζηε δηαλνκή ησλ
κεξηζκάησλ, ζηελ εθηίκεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ζε άιια ινγηζηηθά
ζέκαηα.
Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ επηθξίζεηο, ε κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο
θάλεη ηα θφζηε θαζνξηζκέλα, αληηθεηκεληθά θαη επαιεζεχζηκα, κεηψλνληαο έηζη ηελ
πηζαλφηεηα ρεηξαγψγεζεο θαη παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα
δηάθνξα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη πνιινί επηζηήκνλεο θαη
εηδηθνί „θαηεγνξνχλ‟ ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο, σο κία απφ ηηο αηηίεο ππεξηίκεζεο
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ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξηίκεζε ησλ κεηνρηθψλ
αμηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θνχζθαο, πνπ νδήγεζε ζηελ ησξηλή νηθνλνκηθή θξίζε.

7.9 Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
(ΓΠΥΠ) θαη ε πτνζέηεζε ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο.
Με ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1505/200221, ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνρξεψλεη ηηο
εηζεγκέλεο εηαηξίεο φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ «λα πηνζεηήζνπλ κία εληαία θαη πςειήο
πνηφηεηαο δέζκε Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε ησλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δηεζλψο θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ
επίηεπμε κηαο εληαίαο δέζκεο παγθφζκησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ».
Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία 1505/2002 θαη βάζεη ηνπ
Νφκνπ 3229/2004 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Νφκν 13 3301/2004), νη ειιεληθέο
εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (ζηελ εκεδαπή
ή ζηελ αιινδαπή) ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο
(απιέο θαη ελνπνηεκέλεο) απφ ηελ ρξήζε πνπ αξρίδεη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη
εθεμήο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
(ΓΠΥΠ), γλσζηά θαη σο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ). εκεηψλνπκε εδψ, φηη
ηα ΓΠΥΠ, ζε αληίζεζε κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν
ηεο εχινγεο αμίαο (fair value).
Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη ζηελ Διιάδα έρεη σο ζηφρν ηε κεγαιχηεξε
δηαθάλεηα θαη πνηφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ
ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δπίζεο ζα βνεζήζεη ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
χκθσλα

κε

ηνλ

θν

Παπαγεσξγίνπ,

πξντζηάκελν

ηνπ

Σκήκαηνο

Παξαθνινχζεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο22, γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2005,
νη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ):
α) ε εηήζηα βάζε (λ.2190/1920 άξζξ.42α, 43α, 134):
1)Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή & ελνπνηεκέλε βάζε) πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
• Ηζνινγηζκφ
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• Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ
• Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
• Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ
• Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο
2) Έθζεζε δηαρείξηζεο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
3) Έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή
4) πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε (ΚΤΑ) 5511/172/10.1.2005) πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν.
β) ε πεξηνδηθή βάζε (π.δ.350/1985 άξζξ.2)
1) Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
2) ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο (απνθάζεηο 17/335/21.4.2005, 2/395/31.8.05
Γ.. Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν θαη λα αλαξηψληαη ζην
δηαδίθηπν.
Δπίζεο, γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 20.1.2007 ζα πξέπεη λα
αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ):
α) ε εηήζηα θαη πεξηνδηθή βάζε (λ.3555/2007 άξζξ.4):
 Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη:
• Διεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή & ελνπνηεκέλε
βάζε)
• Έθζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
• Γειψζεηο πξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ελφο κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα αιεζή απεηθφληζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ
• Έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή
• πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (ΚΤΑ) γηα δεκνζίεπζε ζηνλ
Σχπν
• Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφθαζεο 7/448/11.10.07 Γ..
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β/2092/29.10.2007).
Οη παξαπάλσ απνθάζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηελ
εηθφλα ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (επελδπηέο, θξάηνο,
ηξάπεδεο, αλαιπηέο, θιπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο, απνηξέπνληαο έηζη θαηλφκελα ρεηξαγψγεζεο κεηνρψλ.
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Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα απφ
ην 2005 θαη κεηά, ππάξρνπλ πιένλ φινη νη απαξαίηεηνη θαλφλεο, πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε θαη αμηφπηζηε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ

Αζελψλ.

Ζ

ππνρξεσηηθή

πηνζέηεζε

ησλ

Γηεζλψλ

Πξνηχπσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο απφ ηηο εηζεγκέλεο, ε ζέζπηζε ησλ Διιεληθψλ
Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά
Πξφηππα θαη ε ελδπλάκσζε ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, έρνπλ
απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαη έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο
ειιεληθέο εηζεγκέλεο κία θαιή επελδπηηθή επηινγή γηα μέλνπο θαη Έιιελεο
επελδπηέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ
ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ησλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Xerox,
Enron, WorldCom, Parmalat θ.ά.) ππήξμαλ εμαηξεηηθά κεγάιεο γηα φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο - επελδπηέο, πηζησηέο, ινγηζηέο, εξγαδφκελνπο,
νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη θξαηηθνχο θνξείο. Οη ινγηζηηθέο «απάηεο» πνπ
απνθαιχθζεθαλ πξνθάιεζαλ ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ.
Σα θίλεηξα παξαπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ.
ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ζπκβφιαηα απνδεκίσζεο ζηειερψλ, κεξηζκαηηθή πνιηηηθή,
θνξνδηαθπγή θ.ά.), θαζψο θαη νη πξαθηηθέο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο (π.ρ.
αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ εζφδσλ, κεηάζεζε εζφδσλ/ εμφδσλ ζε πξνγελέζηεξεο/
κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο θ.ά.) απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο πνιιψλ
εξεπλεηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν κεραληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
απάηεο θαη λα δηαπηζησζνχλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ξνήο ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ
θεθαιαηαγνξψλ. Δίλαη ζαθέο, άιισζηε, φηη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ζηνπο
επελδπηέο θαη ζηνπο πηζησηέο έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη θνξείο ζέζπηζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
επηδηψθνπλ

λα

θαζηεξψζνπλ

έλα

αμηφπηζην

ζχζηεκα

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

πιεξνθφξεζεο. ηφρνο ηεο εηζαγσγήο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ
είλαη λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε ζπγθξηζηκφηεηα, δηαθάλεηα θαη πνηφηεηα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Χζηφζν, ηίζεηαη ην εξψηεκα, εάλ κε ηελ
επηβνιή ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Π. ζα πεξηνξηζζνχλ πξάγκαηη νη δπλαηφηεηεο γηα
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ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ εμσξαΐδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηα απνηειέζκαηα κηα
επηρείξεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά

ησλ

Γηεζλψλ

Πξνηχπσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Πιεξνθφξεζεο, φπσο ε πνιππινθφηεηα (πιήζνο αλαιπηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ), ε
ειαζηηθφηεηα (πεξηζψξηα επηινγψλ ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ)
θ.ά., δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε εμέηαζε ησλ Δθζέζεσλ
Διέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2007 γηα ηηο
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο, δηαπίζησζε φηη ε ζπλεζέζηεξε
παξαηήξεζε αθνξά ζηελ έιιεηςε πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο
δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί κε αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (28/8/2008), ε νπνία, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε
ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο εηζεγκέλεο
ζην Υ.Α. εηαηξίεο, επηζεκαίλεη φηη δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθά ζθάικαηα ζην ζέκα ηεο
απεηθφληζεο

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηνπ

πνζνχ

ησλ

θνξνινγηθψλ

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θνξνινγηθά αλέιεγθηεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο,
θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζθαικάησλ απηψλ απφ ηνπο λφκηκνπο
ειεγθηέο θαηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπο.
Απφ ηηο ινηπέο επηζεκάλζεηο παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ
πνπ εμεηάζηεθαλ, εάλ εμαηξέζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αλαθέξεηαη φηη ζπληξέρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 γηα ην απαηηνχκελν
χςνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παξαηεξήζεσλ αλαθέξεηαη ζε
έιιεηςε πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα αγσγψλ ηξίησλ ή άιισλ
δηθαζηηθψλ δηακαρψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη εηαηξίεο. Διιηπείο πξνβιέςεηο
παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, αλαθνξηθά κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη απαηηήζεηο.
Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη Δθζέζεηο Διέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ

πεξηζζφηεξσλ

δηαδνρηθψλ

δηαρεηξηζηηθψλ

ρξήζεσλ,

ψζηε

λα

πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εκθαληδφκελσλ
παξαηεξήζεσλ/ επηζεκάλζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ. Οη πξαθηηθέο
παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα κπνξνχζαλ επίζεο, λα δηεξεπλεζνχλ
αλά θιάδν επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ
πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ.
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Σέινο, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ ησλ εκθαληδφκελσλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ
εηαηξηψλ, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζρέζε κεηαμχ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο θαη
θπθινθνξηαθήο ή άκεζεο ξεπζηφηεηαο.
Δίλαη πιένλ ν θαηξφο λα πεξάζνπκε απφ ηελ επνρή ηνπ «γξήγνξνπ ρξήκαηνο»,
«ησλ ινγηζηηθψλ ηξπθ», ησλ «δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εθηφο ειέγρνπ» θαη ησλ
«ειέγρσλ θαηά παξαγγειία» φζνλ αθνξά ηηο εθζέζεηο, ζηελ επνρή ηεο ελίζρπζεο ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηηο εκπηζηνζχλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Απηφ είλαη κέιεκα πξψηα απφ φια ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ ζηειερψλ ηνπο, αιιά θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο. Οη
ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο, έζησ θαη κε αξθεηή θαζπζηέξεζε, ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ,
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο,
ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο (επηρεηξήζεηο, αλαιπηέο,
ειεγθηέο, ηξάπεδεο, αλάδνρνη θ.ιπ.) θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απζηεξήο
εθαξκνγήο ηνπο.
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