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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η Επίδραση της Χειραγώγησης των 

Κερδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων» έγινε στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

στηρίζεται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Στόχος της 

διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση σε θεωρητικό επίπεδο της επίδρασης που 

έχει η χρησιμοποίηση τεχνικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, με 

σκοπό τη χειραγώγηση των κερδών, στην χρηματοοικονομική ανάλυση των 

επιχειρήσεων. 

 Η εργασία είναι χωρισμένη σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται 

μία γενική εικόνα της δημιουργικής λογιστικής και της χειραγώγησης των κερδών, 

καθώς είναι μία από τις βασικές εκφάνσεις της, αφού το μέγεθος των κερδών 

αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ακολουθούν 

τα είδη της χειραγώγησης των κερδών, τα κίνητρα υιοθέτησης τεχνικών earnings 

management και οι τρόποι με τους οποίους αλλοιώνονται τα λογιστικά μεγέθη. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στις μεθόδους εντοπισμού της χειραγώγησης των κερδών. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται μία συνολική εικόνα για την 

χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, με αναφορά στους χρήστες και τα 

είδη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί η ανάλυση της ποιότητας 

των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και των μεθόδων χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αρχικά η σχέση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με τη χειραγώγηση των κερδών. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των 

τεχνικών ή λογιστικών χειρισμών που οδηγούν σε ωραιοποίηση των καταστάσεων 

αυτών, καθώς και της επίδρασης που έχουν οι τεχνικές αυτές στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση των αριθμοδεικτών των επιχειρήσεων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση των μεγαλύτερων εταιρικών 

σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και των τεχνικών 
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που χρησιμοποίησαν προκειμένου να παραποιήσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις και να παρουσιάσουν μία ψευδή εικόνα των επιχειρήσεων τους. Τέλος, 

στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας και γίνονται προτάσεις για παραπέρα διερεύνηση 

του θέματος.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Τα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία έχουν έρθει να προσθέσουν μία νέα μορφή κινδύνου 

στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η μορφή του κινδύνου αυτού ονομάζεται 

παραποίηση λογιστικών καταστάσεων. Η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει 

κλονίσει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη λειτουργία της 

αγοράς κυρίως στις Η.Π.Α., αλλά και στην Ευρώπη. Μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα 

όπως αυτά των Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WorldCom κόστισαν σε 

επενδυτές, πιστωτές και εργαζόμενους πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών (Rezaee,2002 Cotton,2002).  

 O Griffiths (1986) αναφέρει στη λεγόμενη βίβλο του επιχειρηματικού κόσμου 

ότι η «Δημιουργική Λογιστική είναι το μεγαλύτερο κόλπο μετά το Δούρειο Ίππο». Τα 

μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα έδειξαν ότι στην αλλοίωση των λογιστικών καταστάσεων 

δεν εμπλέκονται μόνο τα στελέχη διαφορετικού επιπέδου ιεραρχίας μέσα στην 

επιχείρηση και συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι, αλλά και οι ίδιες οι 

ελεγκτικές εταιρίες που με τα λάθη και τις παραλήψεις τους, εσκεμμένα ή μη, δεν 

αξιολογούν πολλές φορές αποτελεσματικά την ακρίβεια και την ορθότητα των 

λογιστικών καταστάσεων. 

 Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις παραπλάνησης του επενδυτικού 

κοινού όπως αναφέρει ο Σπαθής (2002) μέσω της δημοσίευσης ανακριβών στοιχείων 

από εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που τέθηκαν «υπό 

επιτήρηση». Στόχος τους ήταν κυρίως η μείωση των κερδών και της αντίστοιχης 

φορολογίας μέσω της διόγκωσης των εξόδων ή της αύξησης των εσόδων και των 
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αντίστοιχων κερδών η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της 

μετοχής.  

Έτσι, σε μία προσπάθεια να διασφαλιστεί ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εδραιωθεί ξανά το 

κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών και των επιχειρηματιών δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Επιπλέον, η 

ανάπτυξη και χρήση υποδειγμάτων ικανών να εντοπίσουν τις παραποιημένες 

λογιστικές καταστάσεις, στον οικονομικό ιστό της Ελλάδας, κρίνεται αναγκαία 

σύμφωνα με δηλώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, διευθυνόντων συμβούλων και αναλυτών, όπως επίσης και 

απλών θεσμικών επενδυτών.   

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να δώσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της 

Δημιουργικής Λογιστικής και της Χειραγώγησης Κερδών (Earnings Management), 

καθώς τα κέρδη είναι το πιο βασικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα είδη της χειραγώγησης κερδών, στα κίνητρα 

υιοθέτησης της χειραγώγησης των κερδών, στους τρόπους αλλοίωσης των λογιστικών 

μεγεθών και καταλήγουμε με την αναφορά στις μεθόδους εντοπισμού της 

χειραγώγησης των κερδών.  

 

1.2 Η Έννοια της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Η Δημιουργική Λογιστική αποτελεί μία νέα μορφή κινδύνου τόσο στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όσο και στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η 

Δημιουργική Λογιστική χρησιμοποιεί λογιστικές πρακτικές που μπορεί να 

ακολουθούν τους κανόνες των λογιστικών προτύπων, αλλά σίγουρα αποκλίνουν από 

το πνεύμα των κανόνων αυτών. Ο όρος κατά τη συνήθη έννοια αναφέρεται στη 

συστηματική διαστρέβλωση του πραγματικού εισοδήματος και των περιουσιακών 

στοιχείων των εταιριών. Ειδικοί και ακαδημαϊκοί έχουν διατυπώσει διαφορετικούς 

ορισμούς του όρου «Δημιουργική Λογιστική», πράγμα που οφείλεται στο ότι κάθε 
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μία μελέτη από αυτές διερευνά το ζήτημα από μία συγκεκριμένη δική της οπτική 

γωνία. 

 Στην μελέτη του ο Naser (1993,σελ.2) ορίζει τη Δημιουργική Λογιστική ως 

ένα μετασχηματισμό των λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγματικά είναι στο τι 

οι καταρτίζοντες τις οικονομικές καταστάσεις επιθυμούν να είναι, εκμεταλλευόμενοι 

τους υπάρχοντες κανόνες και αγνοώντας μερικούς ή όλους από αυτούς. Ο Naser 

επίσης ισχυρίζεται ότι η ελευθερία που παρέχει το Αγγλοσαξονικό σύστημα 

λογιστικής, οδηγεί στην κατάχρηση και κατά συνέπεια στη Δημιουργική Λογιστική. 

 Ο Jameson (1988,σελ.7) αναφέρει ότι οι λογιστικές διεργασίες αποτελούνται 

από την ενασχόληση με πολλά και ποικίλα ζητήματα ελεύθερης κρίσης, καθώς επίσης 

από αντικρουόμενες προσεγγίσεις για τον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών 

γεγονότων και συναλλαγών. Η ευέλικτη αυτή διαδικασία που παρέχει ευκαιρίες για 

παραποιήσεις, απάτες και λανθασμένες απεικονίσεις των γεγονότων από τα λιγότερα 

ευσυνείδητα άτομα του λογιστικού επαγγέλματος ονομάζεται Δημιουργική 

Λογιστική. 

 Ο Ian Griffiths (1986, σελ.1) ισχυρίζεται ότι κάθε εταιρία στη Μεγάλη 

Βρετανία παραποιεί κατά κάποιο τρόπο τα κέρδη της. Κάθε σύνολο δημοσιευμένων 

λογαριασμών βασίζεται σε βιβλία που έχουν πλήρως ωραιοποιηθεί. Αυτή η 

εξαπάτηση που γίνεται με τέλειο τρόπο ούτως ώστε να είναι πλήρως νόμιμη και για 

να διαφυλαχθεί ο ένοχος καλείται Δημιουργική Λογιστική. 

 Πέρα από τους ερευνητές στη Μεγάλη Βρετανία, ο John Fielding (1996), από 

την Αυστραλία, αναφέρει ότι η Δημιουργική Λογιστική συνίσταται στην παραγωγή 

κερδών παρά το γεγονός ότι αυτά στην ουσία δεν υπάρχουν. Αν και αυτό μπορεί 

μερικές φορές να γίνεται κατά τρόπο που να μη βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

λογιστικά πρότυπα, στις περισσότερες περιπτώσεις συνεπάγεται παραποίηση ή 

κατάχρησή τους.  

 Ένας άλλος ορισμός που αποδίδει επαρκώς την έννοια της Δημιουργικής 

Λογιστικής είναι αυτός του Μπαραλέξη (2003 πανεπιστημιακές παραδόσεις) που την 

περιγράφει ως « την εκμετάλλευση των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και 

νόμων ή ακόμα την παραβίαση αυτών, με σκοπό την παρουσίαση των λογιστικών 
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καταστάσεων όχι όπως αυτές θα έπρεπε να είναι κανονικά, αλλά όπως συμφέρει κάθε 

φορά την επιχείρηση να εμφανίζονται».      

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε με βάση τους παραπάνω ορισμούς 

ότι η Δημιουργική Λογιστική συνδέεται στενά με τον χειρισμό των λογιστικών 

προτύπων. Ειδικότερα, οι Arnat, Blake και Oliveras (1999) ισχυρίζονται ότι η 

διάδοση της Δημιουργικής Λογιστικής είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στη Μεγάλη 

Βρετανία σε σύγκριση με: 

 τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης όπως Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία όπου η 

παράδοση του Ρωμαϊκού Δικαίου και οι αυστηροί λογιστικοί κανόνες δεν 

επιτρέπουν στο λογιστή να κάνει κινήσεις που να τον ευνοούν. 

 τις Η.Π.Α., όπου αν και υπάρχει η παράδοση του εθιμικού δικαίου όπως στη 

Μεγάλη Βρετανία, παρόλα αυτά ο υψηλός κίνδυνος και το υψηλό κόστος 

ενός πιθανού δικαστικού αγώνα έχουν οδηγήσει το λογιστικό επάγγελμα στη 

διαμόρφωση πολύ λεπτομερών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν τη βάση για 

μια ενδεχόμενη δίκη. Αντιθέτως, ο κίνδυνος δικαστικού αγώνα για παρόμοιες 

περιπτώσεις είναι αρκετά μικρότερος στη Μεγάλη Βρετανία.     

 Πεδίο εφαρμογής της Δημιουργικής Λογιστικής αποτελεί το περιεχόμενο 

όλων των οικονομικών καταστάσεων:    

i. Ισολογισμού 

ii. Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 

iii. Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

iv. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

v. Γνωστοποιήσεις 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το 

φαινόμενο της Δημιουργικής Λογιστικής αν οι παραπάνω οικονομικές  καταστάσεις 

είχαν σχεδιαστεί με ιδεατό τρόπο. Καταλήγουμε, δηλαδή, στο συμπέρασμα ότι η 

Δημιουργική Λογιστική συνίσταται στη σκόπιμη αποφυγή υφιστάμενων κανόνων ή 

στη σκόπιμη εκμετάλλευση της έλλειψης κανόνων για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 
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1.3 Η Χειραγώγηση των Κερδών ως Έκφραση της Δημιουργικής 

Λογιστικής 

 

Η χειραγώγηση των κερδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της 

Δημιουργικής Λογιστικής δεδομένου ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων αποτελούν το 

πιο αξιοπρόσεκτο μέγεθος στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τις αποδόσεις των υπόλοιπων επιχειρήσεων και είναι 

χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των διοικήσεων 

τους. Το επίπεδο των κερδών μίας επιχείρησης έχει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της αξίας της μετοχής καθώς μία πιθανή αύξηση ή μείωση αυτού οδηγεί 

σε μία αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της εταιρικής αξίας. 

  Δεδομένης της σημασίας των κερδών δεν είναι περίεργο το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνεται από τις  διοικήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο 

δημοσίευσής τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε σε όλες τις επιχειρήσεις οι υπεύθυνοι 

των λογιστηρίων ενδιαφέρονται κυρίως για τις επιπτώσεις των λογιστικών τους 

μεθόδων στην εικόνα της επιχείρησης. Είναι τόσο σημαντικό να δημοσιοποιηθούν τα 

επιθυμητά κέρδη, ώστε οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα θυσίαζαν την 

μακροπρόθεσμη ευημερία των επιχειρήσεων τους προκειμένου να μην αλλοιώσουν ή 

διαταράξουν την εικόνα των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την έρευνα των Graham, 

Harvey και Rajgopal (2005) που διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. σε περισσότερους από 

400 managers. 

  Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για το τι είναι χειραγώγηση κερδών (earnings 

management). Από αυτούς διακρίνουμε του Schipper (1989) που αναφέρει ότι 

πρόκειται για την «επί σκοπού παρέμβαση από τη διοίκηση στην διεργασία 

καθορισμού των κερδών, συνήθως προκειμένου να ικανοποιήσει εγωκεντρικούς 

σκοπούς». Οι Healy και Wahlen (1999) ορίζουν το earnings management ως την 

«υπό κρίση της διοίκησης παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και 

πρότυπα να παραπλανόνται οι ενδιαφερόμενοι για την πραγματική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης».  
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  Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χειραγώγηση 

των κερδών είναι μία σκόπιμη παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας μία επιχείρηση προβαίνει είτε σε αυξομείωση των κερδών της 

είτε σε μείωση των ζημιών της, πιθανό για να εξομαλύνει διαχρονικά τα 

αποτελέσματά της προκειμένου να μειωθεί η διακύμανση των κερδών της. Τα 

κίνητρα, όμως, που οδηγούν την επιχείρηση σε τέτοιου είδους πρακτικές ποικίλουν 

και κατ’ επέκταση διαφέρουν και οι διάφοροι μέθοδοι ή στρατηγικές χειραγώγησης 

των αποτελεσμάτων. 

  Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι ενέργειες πολλές φορές λαμβάνουν 

χώρα μέσα στα πλαίσια των διεθνών λογιστικών προτύπων, εφόσον αυτά 

προσφέρουν ευελιξία στο λογιστικό χειρισμό των επιχειρηματικών γεγονότων μίας 

εταιρίας, ενώ κάποιες άλλες φορές η αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων είναι 

σκόπιμη προκειμένου να επιτευχθούν οι ανάλογοι στόχοι. Σε μία τέτοια περίπτωση 

αναφερόμαστε σε δόλια χειραγώγηση. Η ηθελημένη αυτή παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με λογιστικά μέσα 

(accrual- based earnings management) είτε με πραγματικά μέσα (real activities 

manipulation). 

  Γενικά, οι λογιστικές επιλογές που συνιστούν χειραγώγηση των κερδών θα 

πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

i. Να εξασφαλίζουν μελλοντική ελευθερία κινήσεων. 

ii. Να κινούνται μέσα στα πλαίσια των GAAP. 

iii. Θα πρέπει να εμπεριέχουν μόνο τη λογιστική εξήγηση ενός γεγονότος και 

όχι το ίδιο το γεγονός. 

iv. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές 

για κάποιες διαδοχικές περιόδους. 

v. Θα πρέπει να επιτρέπουν στη διοίκηση να μειώσει τη διακύμανση των 

δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. 

vi. Δεν πρέπει να δεσμεύουν την επιχείρηση για μελλοντικές περιόδους. 
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1.4 Μορφές της Χειραγώγησης Κερδών  

 

1.4.1 Γενικά Σχόλια 

 

Η ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων από τα στελέχη των οικονομικών 

διευθύνσεων συνιστά μία κύρια πηγή λογιστικής στρέβλωσης. Αυτή η ωραιοποίηση 

των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται κυρίως στην τελευταία γραμμή του 

λογαριασμού αποτελέσματος, δηλαδή στον αριθμό που δείχνει τα κέρδη (the bottom 

line όπως χαρακτηριστικά λέγεται στις Η.Π.Α.). Η χειραγώγηση των κερδών μπορεί 

να γίνει με λογιστικά μέσα, όπου τα στελέχη παραποιούν τα δεδουλευμένα χωρίς να 

υπάρχουν συνέπειες στην ταμιακή ροή, καθώς επίσης με πραγματικά μέσα, όπου τα 

στελέχη ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν συνέπειες στην ταμιακή ροή 

της επιχείρησης. 

 Δύο είναι οι κυριότερες μορφές της χειραγώγησης κερδών (earnings 

management), οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τα στελέχη των επιχειρήσεων 

είτε συνδυαστικά είτε ξεχωριστά σε διάφορα χρονικά σημεία προκειμένου να 

επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της χειραγώγησης των κερδών. Αυτές είναι: 

 Η εξομάλυνση κερδών (Income Smoothing) 

 Τα «Μεγάλα Λουτρά» (Big Bath Accounting) 

 

1.4.2 Εξομάλυνση Κερδών 

 

Η εξομάλυνση κερδών είναι η συνηθέστερη μορφή χειραγώγησης των κερδών. 

Στόχος της είναι να εμφανίσει η επιχείρηση σταθερή αύξηση των κερδών της και να 

μειωθεί η αστάθειά τους. Η εξομάλυνση κερδών έχει ως βασική προϋπόθεση την 

παραγωγή αρκετά μεγάλων κερδών από την επιχείρηση έτσι ώστε η οικονομική της 

απόδοση να είναι πάνω από το μέσο όρο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή 

η μορφή συνεπάγεται τη μη δημοσιοποίηση μέρους των κερδών σε «καλές 

περιόδους» μέσω της δημιουργίας αποθεματικών (earnings bank όπως τα αποκαλούν 
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οι Wild, Bernstein & Subramanyam, 2001) και τη δημοσιοποίηση αυτών των κερδών 

σε «κακές χρονιές». Κατά τους προαναφερόμενους συγγραφείς πολλές γνωστές 

εταιρίες όπως η Coca-Cola, η General Electric και η Microsoft χρησιμοποιούν αυτή 

τη μορφή χειραγώγησης των κερδών. 

 Η υπόθεση ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων εξομαλύνουν τα κέρδη 

ερευνήθηκε για πρώτη φορά από τον Hepworth (1953) και τον Gordon (1964). Οι 

πρώτες έρευνες (Cushing 1969, Ronen και Sadam 1975, Beidleman 1973)  

διατύπωσαν την υπόθεση ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να 

μειώσουν τον κίνδυνο των εταιριών, όπως τον αντιλαμβάνεται η αγορά, προσέφυγαν 

σε διάφορες τεχνικές μείωσης της διακύμανσης των κερδών . Μεταγενέστερες 

έρευνες υπέθεταν ότι οι αγορές ήταν πιο αποτελεσματικές και οι επενδυτές δεν 

παραπλανούνταν από λογιστικά τεχνάσματα (Copeland 1968, Beaver και Dukes 

1973, Imhoff 1975,1981). Σύμφωνα, επίσης, με τον Beattie (1994) η εξομάλυνση των 

κερδών αποτελεί μία φυσιολογική συμπεριφορά που βασίζεται στην υπόθεση ότι τα 

στελέχη των επιχειρήσεων λειτουργούν με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητάς τους και ότι η αδυναμία πρόβλεψης των κερδών καθώς επίσης και οι 

διακυμάνσεις τους είναι από τους πιο προσδιοριστικούς παράγοντες των μέτρων του 

κινδύνου της αγοράς. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων 

αντιμετωπίζουν μία αυξανόμενη πίεση για τη δημοσίευση ομαλοποιημένης 

χρονοσειράς κερδών, κυρίως αυτό συμβαίνει στα στελέχη των εισηγμένων εταιριών 

στο χρηματιστήριο. 

 

1.4.3 Τα «Μεγάλα Λουτρά»  

 

Η στρατηγική του «Μεγάλου Λουτρού» ενέχει την πραγματοποίηση όσο γίνεται 

περισσότερων αποσβέσεων- διαγραφών σε μία χρήση. Η εταιρική χρήση που 

επιλέγεται είναι συνήθως μία περίοδος ύφεσης για την εταιρία ή μία περίοδος οπού 

συμβαίνουν ασυνήθιστα γεγονότα όπως αλλαγή διοίκησης, συγχώνευση, 

αναδιάρθρωση κ.α. Λόγω της ασυνήθους και μη επαναλαμβανόμενης φύσης ενός 

«Μεγάλου Λουτρού», οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών τείνουν να 

προεξοφλούν τη χρηματοοικονομική του επίπτωση. Αυτό προσφέρει μία ευκαιρία να 
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διαγραφούν όλες οι «παλιές αμαρτίες» και επιπλέον διευκολύνει τη διοίκηση για 

μελλοντικές αυξήσεις κερδών. Οι  Wild, Bernstein & Subramanyam, (2001) 

αναφέρουν ότι η Motorola έκανε μία χρέωση ύψους $1,98 δισεκατομμυρίων για 

δαπάνες αναδιάρθρωσης στα αποτελέσματα χρήσης. 

 Ένα όχι πολύ σπάνιο γεγονός είναι ότι πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά 

τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές αναδιοργανώνουν ή εξαλείφουν κάποιες από τις 

λειτουργίες τους ή τις θυγατρικές τους. Όταν αυτό συμβαίνει, τα GAAP παρέχουν τη 

δυνατότητα στη διοίκηση να καταγράψει μία προβλεπόμενη χρέωση έναντι των 

κερδών για το κόστος εφαρμογής της αλλαγής. Αυτή η εκτιμώμενη ζημιά αναφέρεται 

ως μη επαναλαμβανόμενη χρέωση έναντι των εσόδων, κάτι που σημαίνει ότι δεν 

αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσματα   

 Οι τεχνικές του «Μεγάλου Λουτρού» χρησιμοποιούνται με την πεποίθηση ότι 

όταν πρέπει να ανακοινωθούν άσχημα νέα για την εταιρία, όπως για παράδειγμα 

ζημιές από κάποια σημαντική αναδιοργάνωση, είναι καλύτερο να ανακοινωθούν 

αμέσως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αυξήσεις των κερδών στο μέλλον. 

Αντίστοιχα, από τη στιγμή που τέτοιες χρεώσεις βασίζονται σε εκτιμήσεις, είναι 

προτιμότερο να εκτιμώνται σε υψηλά επίπεδα ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες 

εκπλήξεις, αντί να επιλέγονταν μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου εκτιμήσεις και 

αποδεικνυόταν αργότερα ότι τα έξοδα βρίσκονταν σε υψηλό επίπεδο. 

 Οι μέθοδοι του «Μεγάλου Λουτρού» εφαρμόζονται κυρίως στις εξής 

περιπτώσεις: 

 Αναδιοργάνωση Λειτουργιών 

 Αναδιοργάνωση  Προβληματικού Δανεισμού 

 Μείωση και Απαξίωση Κεφαλαίων 

 Διάθεση Λειτουργιών 

Συμπεραίνοντας από τα παραπάνω θα λέγαμε ότι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων επιλέγουν τη μέθοδο του «Μεγάλου Λουτρού» όταν τα νέα για τα 

κέρδη των εταιριών είναι άσχημα, ενώ όταν τα νέα είναι καλά επιλέγουν την 

εξομάλυνση κερδών. 
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1.5 Κίνητρα Υιοθέτησης της Χειραγώγησης Κερδών 

 

1.5.1 Γενικά Σχόλια 

 

Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών χειραγώγησης των κερδών από τις επιχειρήσεις 

σχετίζεται με διαφόρων μορφής κίνητρα. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τα κίνητρα 

σε αυτά που έχουν σχέση με την εικονική αύξηση των κερδών και σε αυτά που 

σχετίζονται με την εικονική μείωση των κερδών.  

 

1.5.2 Κίνητρα για την Εικονική Αύξηση των Κερδών 

 

1.5.2.1 Γενικά Σχόλια 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που οδηγούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να αυξήσουν 

τα κέρδη τους. Κάποιοι από αυτούς αφορούν την προσωπική ασφάλεια και των 

εμπλουτισμό των στελεχών των εταιριών, ενώ κάποιοι άλλοι αφορούν την επιδίωξη 

της διοίκησης της επιχείρησης να παρουσιάσει κέρδη προκειμένου να επωφεληθεί η 

ίδια η εταιρία.  

 Αναφορικά με τα παραπάνω τα στελέχη των εταιριών «διαμορφώνουν» τα 

δημοσιευμένα κέρδη προκειμένου να: 

 Μεγιστοποιήσουν την αποζημίωσή τους.  

 Μεγιστοποιήσουν την τιμή της μετοχής της επιχείρησης και 

συνακόλουθα την αξία της εταιρίας. 

 Ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα χρεοκοπίας. 

 Αποφύγουν την παραβίαση όρων που αφορούν χρέη. 

 Διατηρήσουν άριστες σχέσεις με τρίτα πρόσωπα που επηρεάζουν την 

εταιρία.   
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1.5.2.2 Μεγιστοποίηση της αποζημίωσης των στελεχών 

 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων αμείβονται με ένα μισθό και επιπλέον λαμβάνουν και 

κάποιο μπόνους, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την επίτευξη ενός συνδυασμού 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι η 

υπέρβαση ενός κατώτατου ορίου, για παράδειγμα η απόδοση των περιουσιακών 

στοιχείων μετά τους φόρους η οποία σχετίζεται με κάποιο μπόνους των στελεχών επί 

του βασικού μισθού. Ένα άλλο κίνητρο είναι το μετοχικό δικαίωμα προαίρεσης το 

οποίο συνδέεται με τις τιμές των μετοχών, όταν αυτές ξεπερνούν κάποιο κατώτατο 

σημείο.  

 Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη (England 1996), ένα ποσοστό μεταξύ του 

47% και 55% των εταιριών που αποτελούσαν το δείγμα της μελέτης, 

χρησιμοποιούσαν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μοντέλα μέτρησης της 

αποδοτικότητας τα οποία συνδέονταν με τα δημοσιευμένα λογιστικά μεγέθη. Οι 

λογιστικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέδια αποζημίωσης των 

στελεχών είναι οι ακόλουθες: 

 Ταμειακές Ροές 

 Ποσοστό Απόδοσης του Μετοχικού Κεφαλαίου (Return on Equity) 

 Ποσοστό Απόδοσης του Ενεργητικού (Return on Assets) 

 Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) 

 Λειτουργικά ή Καθαρά Κέρδη 

 Συνολικές Αποδόσεις Μετοχών 

Επομένως, προκειμένου τα στελέχη να αυξήσουν τις οικονομικές απολαβές 

τους εφαρμόζουν μεθόδους δημιουργικής λογιστικής σε μεγέθη που συνδέονται 

άμεσα με το ύψος των αποζημιώσεών τους. 

Αυτή η άποψη έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές εμπειρικές μελέτες. Ενδεικτική 

είναι η μελέτη του Healy όπου εξετάστηκαν οι ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί τα 

στελέχη των επιχειρήσεων όταν τα ετήσια μπόνους τους συνδεόταν με τα 

δημοσιευμένα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα στελέχη 

μπαίνουν στη διαδικασία να παραποιήσουν τα δημοσιευμένα κέρδη επειδή οι ίδιες οι 
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επιχειρήσεις τους παρέχουν τα κίνητρα για να το κάνουν. Παρόλα αυτά, όμως, τα 

στελέχη θα πρέπει να κινούνται μέσα στα πλαίσια των GAAP και να 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης.     

 

1.5.2.3 Μεγιστοποίηση της Τιμής της Μετοχής 

 

Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξαλείψουν τη μεταβλητότητα στα 

κέρδη τους επιλέγουν διάφορες λογιστικές μεθόδους με τις οποίες πετυχαίνουν την 

ομαλοποίησή τους με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή της μετοχής τους. Ένας 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της μεθόδου της εξομάλυνσης των κερδών 

(income smoothing). Για να έχει αποτέλεσμα στην τιμή της μετοχής η εξομάλυνση 

των κερδών δεν είναι απαραίτητο να απαλειφθεί ολοκληρωτικά η μεταβλητότητα, 

αλλά αρκεί μόνο να περιοριστεί. Δηλαδή τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν την τιμή της μετοχής μέσω της μείωσης της 

μεταβλητότητας των δημοσιευμένων κερδών. Το ζήτημα που προκύπτει είναι μέχρι 

ποιο βαθμό μπορεί η τιμή της μετοχής να αυξηθεί λόγω εξομάλυνσης των κερδών. 

 Η λύση αυτού του ζητήματος δεν είναι τόσο απλή, καθώς χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά υποδείγματα αποτίμησης από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως 

επίσης υπάρχουν και πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

κεφαλαίου. Εντούτοις, μεγάλη σημασία δίνουν οι οικονομική αναλυτές σε μία 

εκτίμηση που ονομάζεται «ποιότητα κερδών» και ενσωματώνει πολλούς παράγοντες 

που εξακριβώνουν πόσο υγιή είναι τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Σύμφωνα με 

αυτή την εκτίμηση, η ποιότητα των δημοσιευμένων κερδών θεωρείται υψηλή όταν 

κατά τη χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών 

δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν τα δημοσιευμένα 

κέρδη θεωρούνται λιγότερο ποιοτικά.   

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η παρουσία λογιστικών χειρισμών που 

μειώνουν την αντίληψη για την ποιότητα των κερδών, την τιμή της μετοχής και 

επομένως και την αξία της επιχείρησης αυξάνεται όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα 

των καθαρών κερδών κατά τη διάρκεια μίας διαχειριστικής περιόδου. Αυτό σημαίνει 
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ότι επιχειρήσεις με χαμηλή μεταβλητότητα στα κέρδη μπορούν να πετύχουν υψηλή 

τιμή στην μετοχή τους. 

 

1.5.2.4 Ελαχιστοποίηση της Πιθανότητας Χρεοκοπίας 

 

Ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στο μετοχικό κόστος κεφαλαίου είναι 

η πιθανότητα χρεοκοπίας, δηλαδή ο αναμενόμενος βαθμός οικονομικού κινδύνου που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Το μετοχικό κόστος κεφαλαίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει 

η πιθανότητα χρεοκοπίας επειδή οι μέτοχοι απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση ως 

«αποζημίωση» για τον υψηλό κίνδυνο που έχουν αναλάβει.  

 Για την πρόβλεψη του οικονομικού κινδύνου έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας. Ένα χαρακτηριστικό υπόδειγμα είναι αυτό των 

McKee και Lensberg (2002) οι οποίοι χρησιμοποίησαν γενετικό προγραμματισμό σε 

ένα δείγμα 291 αμερικανικών εταιρών εισηγμένων στο χρηματιστήριο από το 1991 

μέχρι το 1997. Το υπόδειγμα χρησιμοποιεί τρεις μεταβλητές δημιουργώντας 

πιθανότητα χρεοκοπίας που κυμαίνεται σε ένα όριο μεταξύ 0 και 1. Χρησιμοποιώντας 

πιθανότητα χρεοκοπίας ίση με 0,5 ως το σημείο πρόγνωσης απόφασης, το μοντέλο 

ήταν 80% ακριβές στην πρόγνωση χρεοκοπίας ένα χρόνο πριν συμβεί η πραγματική 

χρεοκοπία.  

 Οι τρείς μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα ήταν οι 

ακόλουθες: 

1. Το μέγεθος της εταιρίας, που υπολογίζεται από το log10(συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία/1000) 

2. Την κερδοφορία, που υπολογίζεται από τα καθαρά κέρδη/ συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία, και 

3. Την ρευστότητα, που υπολογίζεται από τα ταμειακά διαθέσιμα/ 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 Η πιθανότητα χρεοκοπίας υπολογίζεται από την εξής εξίσωση: 

Πιθανότητα Χρεοκοπίας= 
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όπου, 

x : [log10(συνολικά περιουσιακά στοιχεία/1000) + 0,85] [(καθαρά κέρδη/  

συνολικά περιουσιακά στοιχεία)- 0,85] 

y : 1+ (ταμειακά διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 

 

1.5.2.5 Αποφυγή Παραβίασης Όρων που Αφορούν τα Χρέη 

 

Η συνήθης τακτική που ακολουθείται από τους δανειστές της επιχείρησης κατά την 

έκδοση δανείων είναι να ορίζουν λογιστικά μεγέθη ως ρήτρες με σκοπό να ελέγξουν 

τις δραστηριότητες της δανειζόμενης επιχείρησης, έχοντας ως απαίτηση την επίτευξη 

συγκεκριμένης απόδοσης ή ορίζοντας περιορισμούς στις επιτρεπόμενες επενδύσεις 

και στις χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες. 

 Οι έρευνες των Watts και Zimmerman (1978) έδειξαν ότι οι όροι που θέτονται 

για τη σύναψη δανείων δίνουν κίνητρα στα στελέχη των δανειζόμενων επιχειρήσεων 

να αυξήσουν τα κέρδη προκειμένου να πετύχουν μείωση των περιορισμών που 

θέτονται στα δάνεια ή να αποφύγουν το κόστος από την παραβίαση των όρων αυτών. 

Παρόλα αυτά, ενώ υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι τα στελέχη των 

δανειζόμενων επιχειρήσεων που προχωρούν σε ενέργειες αύξησης των κερδών 

καθυστερούν την αθέτηση των όρων δανεισμού (Sweeney 1994, Defond και 

Jiambalvo 1994), υπάρχουν και κάποιες άλλες έρευνες που δεν επαληθεύουν κάτι 

τέτοιο (Beneish και Press 1993, DeAngelo et. al. 1994).    

 

1.5.2.6 Διατήρηση Άριστων Σχέσεων με Τρίτα Πρόσωπα που Επηρεάζουν την 

Εταιρία   

 

Το πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα σε εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και την 

εταιρία δημιουργεί κίνητρα χειραγώγησης των κερδών από τη στιγμή που τα τρίτα 
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πρόσωπα σε σχέση με την εταιρία προσπαθούν να επηρεάσουν θετικά τους όρους 

συναλλαγών μεταξύ αυτών και της εταιρίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Αρκετοί πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν σε υψηλότερες τιμές για τα 

προϊόντα επειδή θεωρούν ότι η εταιρία είναι αξιόπιστη όσον αφορά τις 

εγγυήσεις και την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών. Μία πιθανή 

μείωση των κερδών μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στις εκτιμήσεις των 

πελατών υποθέτοντας ότι η εταιρία δεν θα είναι πλέον συνεπής στις 

υποχρεώσεις της. 

   Από την πλευρά τους οι προμηθευτές μπορεί να προσφέρουν ευνοϊκότερους 

όρους συναλλαγών επειδή είναι περισσότερο πιθανό η εταιρία να πληρώσει 

για τις τρέχουσες αγορές της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές πιθανότητες 

να προβεί σε μελλοντικές αγορές.  

 Ακόμη, κάποιοι ικανοί και αποτελεσματικοί εργαζόμενοι είναι λιγότερο 

πιθανό να αποχωρήσουν από την εταιρία, καθώς θα έχουν θετικές ενδείξεις 

για την μελλοντική πορεία της. 

 

1.5.3 Κίνητρα για την Εικονική Μείωση των Κερδών 

 

1.5.3.1 Γενικά Σχόλια 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της εργασίας, υπάρχουν παράγοντες που 

αποτελούν αντικίνητρα για τη δημοσιοποίηση υψηλών κερδών. Τα κίνητρα που 

οδηγούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τέτοιου είδους πρακτικές 

είναι τα εξής: 

 Πολιτικές Πιέσεις 

 Νομοθετικά Κίνητρα 

 Το Μέγεθος της Εταιρίας, και τέλος 

 Διαπραγματεύσεις με τα Εργατικά Σωματεία 
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1.5.3.2 Πολιτικές Πιέσεις 

 

Αρκετές έρευνες (Jones 1991, Cahan 1997, Han and Wang 1998) έχουν αποδείξει ότι 

οι επιχειρήσεις προχωρούν σε χειραγώγηση κερδών, ώστε να δημοσιεύσουν 

χαμηλότερα κέρδη σε περιόδους αυξημένης πολιτικής έκθεσης. Ωστόσο, το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές τις έρευνες έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος αντιμετωπίζουν τα ίδια πολιτικά κόστη. Μόνο ο Cahan (1997) 

διαφοροποιείται ως προς το σημείο αυτό και θεωρεί ότι το επίπεδο του πολιτικού 

κόστους μπορεί να διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων και επομένως ο βαθμός της 

χειραγώγησης των κερδών αναμένεται ότι θα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

 Άλλες σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η χειραγώγηση τω κερδών 

χρησιμοποιείται ως ένα μέσο πίεσης για την μείωση της ευαισθησίας στην πολιτική 

πίεση (Patten 1992, Blacconiere and Patten 1994, Walden and Schwartz 1997). 

Ενδιαφέρουσες είναι οι έρευνες των Deegan και Rankin(1996) και Patten (2000, 

2002) οι οποίες έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις χειραγωγούν τα κέρδη τους με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επιπτώσεις της λειτουργίας 

τους στο περιβάλλον. Επιπλέον, στο άρθρο των Han και Wang (1998) γίνεται 

αναφορά στις πετρελαϊκές εταιρίες οι οποίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στον 

Κόλπο χρησιμοποίησαν τη χειραγώγηση των κερδών ώστε να μειώσουν τα κέρδη 

τους αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές συνέπιες από τα υψηλότερα 

κέρδη που οφείλονταν στις αυξημένες λιανικές τιμές του πετρελαίου. 

 

1.5.3.3 Νομοθετικά Κίνητρα 

 

Η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα έχει ως σκοπό να ελέγχει τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων και να επιβάλλει κυρώσεις για ενέργειες που παραβαίνουν τι ς 

νομοθετικές διατάξεις. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το κίνητρο για τη χρήση της 

χειραγώγησης των κερδών είναι η αποφυγή πιθανών νομικών κυρώσεων εξαιτίας 

παράνομων δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Για παράδειγμα, η 

ύπαρξη υψηλών κερδών μπορεί να αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μονοπωλίου ή 
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παράνομων δραστηριοτήτων. Ακόμη, πολύ αυξημένα κέρδη δείχνουν ότι η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αποζημίωσης για καταστροφές που είναι πιθανό να 

προκάλεσε, όπως για παράδειγμα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης 

της χειραγώγησης των κερδών που οφείλεται σε νομοθετικούς λόγους, δε δίνουν μία 

ξεκάθαρη ερμηνεία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες αυτές είναι σχετικά μικρός. Τέλος, ένα ερώτημα που 

παραμένει αναπάντητο είναι αν τα νομοθετικά κίνητρα για τη διαχείριση των 

δημοσιοποιημένων κερδών επηρεάζουν μόνο ένα ποσοστό των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στις έρευνες ή ένα ευρύτερο κομμάτι της οικονομίας. 

 

1.5.3.4 Το μέγεθος της Εταιρίας 

 

Οι διοικήσεις μεγάλων, συνήθως πολυεθνικών, εταιριών συχνά πιέζουν την ψήφιση 

λογιστικών κανόνων που ευνοούν τα μειωμένα κέρδη, όπως υποστηρίζει ο Rutlegde 

(1995). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαμηλά κέρδη προκαλούν αύξηση των 

ταμειακών ροών μέσω της μειωμένης φορολογίας. Ακόμη, χαμηλότερα κέρδη 

συνεπάγονται και μείωση του πολιτικού κόστους. Υποθέτοντας ότι η κεφαλαιοαγορά 

είναι αποτελεσματική, η αύξηση των ταμειακών ροών εξαιτίας της μείωσης του 

φόρου και του πολιτικού κόστους θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των μετοχών. 

Επιπλέον, τα στελέχη των εταιριών αποκτούν οφέλη από την αύξηση της τιμής των 

μετοχών, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η αμοιβή τους δε συνδέεται με τα 

δημοσιευμένα κέρδη, αλλά με την μεταβολή της τιμής της μετοχής. 

 Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις μικρότερες εταιρίες, καθώς τα στελέχη τους 

υιοθετούν λογιστικές πρακτικές που οδηγούν σε αύξηση των δημοσιευμένων κερδών 

προκειμένου να αυξηθούν οι αμοιβές τους οι οποίες συνδέονται με τα κέρδη της 

εταιρίας. 

 

1.5.3.5 Διαπραγματεύσεις με τα Εργατικά Σωματεία 
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Πολλές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων 

εφαρμόζουν πρακτικές μείωσης των κερδών σε μία προσωρινή βάση προκειμένου να 

αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στα εργατικά σωματεία και να 

πετύχουν την αποδοχή από μεριάς των σωματείων ενός παγώματος του μισθού ( 

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D., 1994).              

 

1.6 Τρόποι Αλλοίωσης των Λογιστικών Μεγεθών  

 

1.6.1 Γενικά Σχόλια 

 

Οι πιο επιτυχημένες και ευρέως διαδεδομένες τεχνικές χειραγώγησης των κερδών 

μπορούν να χωριστούν σε έντεκα κατηγορίες. Οι πιο γνωστές τεχνικές χειραγώγησης 

των κερδών είναι οι εξής: 

 Τεχνική Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού (“Cookie jar Reserve”) 

 Τεχνική «Μεγάλου Στοιχήματος για το Μέλλον» (“Big Bet on the Future”) 

 «Εμπλουτισμός» του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

 Απαλλαγή από Προβληματικές Εταιρίες 

 Αλλαγή των GAAP 

 Αποσβέσεις και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

 Πώληση/ Επανεκμίσθωση και Τεχνικές Ανταλλαγής Περιουσιακών Στοιχείων 

 Κατάταξη Λειτουργικών έναντι μη Λειτουργικών Εσόδων 

 Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών 

 Η Χρήση των Παραγώγων 

 Τεχνική «Συρρίκνωσης του Πλοίου» (“Shrink the Ship”) 

 

1.6.2 Τεχνική Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού 
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευμένων είναι ότι η διοίκηση 

της εταιρίας πρέπει να προβλέπει και να καταχωρεί υποχρεώσεις που θα πληρωθούν 

μελλοντικά ως αποτέλεσμα γεγονότων ή συναλλαγών του τρέχοντος οικονομικού 

έτους. Από τη στιγμή που τα μελλοντικά γεγονότα δεν μπορούν να είναι γνωστά με 

βεβαιότητα τη στιγμή που γίνεται η πρόβλεψη, προκύπτει μία αβεβαιότητα στη 

διαδικασία αυτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση, αλλά ένα εύρος πιθανών 

σωστών απαντήσεων. Από αυτό το εύρος των πιθανών απαντήσεων, τα GAAP 

υποστηρίζουν ότι η διοίκηση επιλέγει εκείνη την πρόβλεψη που εξυπηρετεί τους 

σκοπούς της. Το γεγονός αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στη διοίκηση να 

χειραγωγήσει τα κέρδη της εταιρίας. 

 Όταν η διοίκηση επιλέγει μια υψηλή τιμή από τις πιθανές προβλέψεις των 

εξόδων, τότε καταχωρεί περισσότερα έξοδα στο τρέχον οικονομικό έτος από ότι θα 

καταχωρούσε αν είχε επιλέξει μία χαμηλότερη τιμή από τις πιθανές προβλέψεις των 

εξόδων. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταχωρούνται περισσότερα έξοδα στο τρέχον 

οικονομικό έτος με αποτέλεσμα να καταχωρούνται λιγότερα έξοδα στις μελλοντικές 

χρήσεις. Έτσι η διοίκηση δημιουργεί ένα αποθεματικό “Cookie jar Reserve”, που 

επίσης ονομάζεται οικονομική επιβράδυνση (financial slack) , το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για να προκαλέσει μία οικονομική ώθηση στην 

επιχείρηση.      

 Στην περίπτωση που αποδειχθεί η υψηλή πρόβλεψη των μελλοντικών εξόδων, 

τότε το αποθεματικό αυτό θα παραμείνει άδειο και δεν θα υπάρχουν προοπτικές για 

υψηλότερα κέρδη. Ωστόσο, αν αποδειχθεί ότι τα μελλοντικά έξοδα βρίσκονται στη 

χαμηλότερη τιμή των πιθανών προβλέψεων, τότε η λογιστική τους διαχείριση θα 

πετύχει υψηλότερα κέρδη. Περιπτώσεις όπου μπορούν να δημιουργηθούν 

αποθεματικά  “Cookie jar Reserve” είναι οι εξής: 

 Προβλεπόμενες επιστροφές πωλήσεων και επιχορηγήσεων 

 Προβλεπόμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

 Προβλεπόμενη απαξίωση αποθεμάτων 

 Προβλεπόμενο κόστος εγγυήσεων 

 Προβλεπόμενα έξοδα συνταξιοδότησης 

 Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών σχεδίων 
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 Πρόβλεψη για το ποσοστό ολοκλήρωσης των μακροπρόθεσμων 

συμβάσεων 

 

1.6.3 Τεχνική «Μεγάλου Στοιχήματος για το Μέλλον» 

 

Κατά τη συγχώνευση δύο εταιριών μπορούμε να πούμε ότι κάθε επιχείρηση βάζει 

ένα στοίχημα στο μέλλον (Big Bet on the Future). Αυτό το στοίχημα θα οδηγήσει 

σε αύξηση των κερδών της απορροφούσας εταιρίας αν η συγχώνευση είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένη. Οι Big Bet τεχνικές περιλαμβάνουν: 

 Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την εταιρίας που 

συγχωνεύεται. Με την τεχνική αυτή, ένα μεγάλο μέρος της τιμής αγοράς 

μπορεί να διαγραφεί έναντι των τρεχόντων κερδών στο έτος που γίνεται η 

συγχώνευση, προστατεύοντας τα μελλοντικά κέρδη από αυτές τις 

χρεώσεις. 

 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εξαγορασθείσας εταιρίας με τα 

ενοποιημένα κέρδη του ομίλου. Τα τρέχοντα κέρδη της εξαγορασθείσας 

εταιρίας ενοποιούνται με τα κέρδη της μητρικής, προκαλώντας μία 

σημαντική αύξηση των κερδών εφόσον η θυγατρική έχει αγοραστεί σε 

ευνοϊκούς όρους. 

Καταλήγοντας, οι Big Bet τεχνικές επιτρέπουν σε μία εταιρία να πετύχει μία 

εγγυημένη αύξηση στα τρέχοντα ή μελλοντικά κέρδη εξαγοράζοντας μία άλλη 

εταιρία. 

 

1.6.4 «Εμπλουτισμός» του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

 

Οι επιχειρήσεις αγοράζουν συχνά μετοχές άλλων εταιριών είτε για να επενδύσουν τα 

κεφάλαια τους ή για να πετύχουν κάποιο είδος συμμαχίας. Σύμφωνα με τα GAAP, οι 

επενδύσεις σε ποσοστό μικρότερο από το 20% των μετοχών της άλλης εταιρίας 

θεωρούνται παθητικές επενδύσεις και για αυτό η εταιρία που τα επενδύει δεν 
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χρειάζεται να συμπεριλάβει το μερίδιο των καθαρών εσόδων της άλλης εταιρίας στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε μεγαλύτερα 

ποσοστά συμμετοχής.  

 Τα GAAP ορίζουν ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν 

σε μία από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν 

διαφορετική λογιστική μεταχείριση: 

1. Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Εάν η αξίας αγοράς αυτών των 

χρεογράφων μεταβληθεί μέσα σε ένα οικονομικό έτος, τότε τα κέρδη ή 

ζημίες που θα προκύψουν πρέπει να καταχωρηθούν στα λειτουργικά 

έσοδα. 

2. Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα. Οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία 

αγοράς τους κατά τη διάρκεια της χρήσης καταχωρείται στα «μη 

λειτουργικά έσοδα ή έξοδα» στο τέλος της κατάστασης αποτελεσμάτων 

και όχι στα λειτουργικά έσοδα. Στην περίπτωση που τα χρεόγραφα αυτά 

πουληθούν, τα κέρδη ή οι ζημίες καταχωρούνται στα λειτουργικά έσοδα. 

Τα GAAP ορίζουν κάποιες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων που δίνουν τη δυνατότητα χειραγώγησης των κερδών μέσω των 

παρακάτω τεχνικών: 

 Πωλήσεις χρεογράφων που έχουν κερδίσει αξία.  Σύμφωνα με αυτή τη 

τεχνική, όταν απαιτείται ένα επιπρόσθετο έσοδο, τότε πωλείται ένα 

χρεόγραφο του χαρτοφυλακίου που έχει απραγματοποίητο κέρδος. Το 

κέρδος αυτό καταχωρείται στα λειτουργικά έσοδα. 

 Πωλήσεις χρεογράφων που έχουν χάσει αξία. Όταν είναι χρήσιμο να 

καταχωρηθούν λιγότερα κέρδη, τότε πωλείται ένα χρεόγραφο που έχει 

απραγματοποίητη ζημιά. Η ζημιά αυτή θα καταχωρηθεί στα λειτουργικά 

έσοδα. 

 Αλλαγή στην πολιτική κράτησης των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Η 

διοίκηση της εταιρίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πολιτική της 

προς ένα χρεόγραφο που διαθέτει και να το επαναχαρακτηρίσει από 

διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο χαρτοφυλακίου σε διαθέσιμο προς πώληση 

χρεόγραφο, ή και αντίστροφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά 
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απραγματοποίητων κερδών ή ζημιών στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

 Διαγραφή απαξιωμένων χρεογράφων. Τα χρεόγραφα που παρουσιάζουν 

πτώση της αξίας μακροπρόθεσμα, μπορούν να διαγραφούν στη μειωμένη 

αξίας τους ανεξάρτητα από το είδος του χαρτοφυλακίου στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται. 

 Τα ομόλογα τα οποία αγοράζονται για να δημιουργήσουν κέρδη σε 

βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, χαρακτηρίζονται ως «διαπραγματεύσιμα» 

χρεόγραφα και η μεταχείρισή τους είναι ίδια με αυτή των επενδύσεων σε μετοχές. Οι 

επενδύσεις σε ομόλογα που πραγματοποιούνται για μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο, 

ταξινομούνται σε διαφορετική κατηγορία χαρτοφυλακίου που ονομάζεται «κράτηση 

μέχρι τη λήξη» (held to maturity).        

 

1.6.5 Απαλλαγή από Προβληματικές Εταιρίες 

 

Όταν μία θυγατρική εταιρία δεν αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα και τα κέρδη 

της προβλέπεται ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται στο μέλλον, τότε αυτή η θυγατρική 

μπορεί να «αποβληθεί» ώστε να μη συμπαρασύρει και τη μητρική εταιρία σε 

αρνητικά αποτελέσματα. Αυτή η «αποβολή» μπορεί να γίνει με μία από τις 

ακόλουθες τεχνικές: 

 Πώληση της θυγατρικής. Όταν μία θυγατρική εταιρία πωλείται, τότε το 

κέρδος ή η ζημία που προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης. Αν η ζημία από την πώληση είναι 

μεγάλου μεγέθους, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μίας 

απόσχισης (spin-off), δηλαδή η μεταφορά της δραστηριοποίησή της από 

ένα γενικότερο σε ένα ειδικότερο κλάδο. 

 Δημιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού (SPE) για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Μία εναλλακτική τεχνική, που είναι διαθέσιμη από 

τα GAAP, είναι η μεταφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ένα 

εξειδικευμένο φορέα ειδικού σκοπού. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 

κρίνεται ότι πρέπει να πουληθούν και μεταφερθούν από τον ισολογισμό, 

με τον εκχωρητή να καταχωρεί κέρδος ή ζημία από την πώληση αυτή. Οι 
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φορείς ειδικού σκοπού δεν ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του εκχωρητή. Νέα λογιστικά πρότυπα ονομάζουν αυτούς 

τους φορείς ως φορείς μεταβλητού ενδιαφέροντος. 

 Απόσχιση (spin-off) της θυγατρικής. Σε μία απόσχιση, οι μετοχές της 

θυγατρικής διανέμονται ή ανταλλάσσονται με τους υφιστάμενους 

μετόχους, έτσι ώστε να γίνουν αυτοί κάτοχοι της θυγατρικής και όχι η 

εταιρία. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν καταχωρείται κατά τη διαδικασία της 

απόσχισης και όλα τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής 

αποσύρονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διότι τα GAAP 

θέτουν ως προϋπόθεση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις 

προηγούμενης χρήσης πρέπει να αντανακλούν τα αποτελέσματα της 

εναπομένουσας εταιρίας.  

 Ανταλλαγή του αποθέματος της θυγατρικής με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Η ανταλλαγή του αποθέματος της θυγατρικής με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης είναι δυνατό να συμβεί χωρίς να καταχωρηθεί 

οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία. 

 

1.6.6 Αλλαγή των GAAP 

 

Οι εταιρίες φροντίζουν να μην αλλάζουν συχνά τις λογιστικές αρχές που διέπουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε να μειώνεται η ποιότητα των κερδών 

τους γεγονός που θα υποβάθμιζε την τιμή της μετοχής τους. Ωστόσο, κάτω από τις 

ακόλουθες περιστάσεις οι λογιστικές αρχές μπορούν να αλλάξουν χωρίς να 

επηρεαστεί αρνητικά η τιμή της μετοχής: 

 

 Εθελοντική εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (FASB) υιοθετεί νέα 

λογιστικά πρότυπα και συνήθως υπάρχει μία περίοδος δύο ή τριών ετών 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι εταιρίες μπορούν να τα υιοθετήσουν. Η 

εθελοντική αυτή υιοθεσία μπορεί να αποδειχθεί ως μία ευκαιρία 

χειραγώγηση των κερδών. 
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 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Πολλές εταιρίες 

έχουν εναλλακτικούς τρόπους αναγνώρισης των εσόδων. Ορισμένοι από 

αυτούς αντικατοπτρίζουν καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα. Η 

έγκαιρη υιοθέτηση ενός καλύτερου κανόνα αναγνώρισης εσόδων 

δημιουργεί προϋποθέσεις για χειραγώγηση των κερδών. 

 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων. Για τις εταιρίες 

που η καταχώρηση των εξόδων τους γίνεται σε ταμιακή βάση, μία 

έγκαιρη αλλαγή που βασίζεται στην αρχή των δεδουλευμένων μπορεί να 

δημιουργήσει έδαφος για χειραγώγηση των κερδών. Μία τέτοια αλλαγή 

μπορεί να συμπέσει με μία τροποποίηση στις εταιρικές πολιτικές που 

αφορούν ένα συγκεκριμένο κονδύλιο. Για παράδειγμα, αν μία εταιρία 

αποζημιώνει τα στελέχη της με μετρητά, καταχωρώντας αυτά τα έξοδα 

όταν τα στελέχη πληρώνονται, μία αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης τους 

θα παρείχε την ευκαιρία να καταχωρηθούν τα έξοδα σε δεδουλευμένη 

βάση μειώνοντας έτσι τα έσοδα κατά το έτος υιοθέτησης αυτής της 

πρακτικής. 

 

1.6.7 Αποσβέσεις και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

 

Το κόστος των μακροπρόθεσμων χρησιμοποιηθέντων ή αναλωθέντων περιουσιακών 

στοιχείων επιμερίζεται ως έξοδα κατά τις περιόδους που αναμένεται να ωφελήσει την 

εταιρία με τη χρήση του. Η καταχώρηση του εξόδου γίνεται ανάλογα με το είδος του 

με τους τρεις ακόλουθους τρόπους: 

1. Διενέργεια αποσβέσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η 

φήμη και πελατεία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα συγγραφικά 

δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. 

2. Διενέργεια αποσβέσεων για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία όπως 

είναι τα κτίρια, τα μηχανήματα και ο τεχνικός εξοπλισμός. 

3. Υπολογισμός εξόδων πολυετούς απόσβεσης για τις φυσικές πηγές που 

εισάγονται ή εξάγονται όπως κάρβουνο, ξυλεία, πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο. 
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 Επειδή η διαδικασία διαγραφής των μακροπρόθεσμων περιουσιακών 

στοιχείων διακρίνεται από υποκειμενικές κρίσεις, διακρίνονται πολλές ευκαιρίες 

χειραγώγησης των κερδών. Τις ευκαιρίες αυτές τις εντοπίζουμε στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Επιλογή της μεθόδου διαγραφής. Για τη διαγραφή των πρόσφατων 

αποκτηθέντων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, η διοίκηση της 

εταιρίας πρέπει να αποφασίσει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει. 

Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους δημιουργούν μεγαλύτερα έξοδα στην 

τρέχουσα χρήση  σε σχέση με κάποιες άλλες. 

 Επιλογή του χρόνου διαγραφής. Η διοίκηση θα πρέπει να εκτιμήσει την 

ωφέλιμη ζωή ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου, η οποία 

μπορεί να είναι μικρότερη από την πραγματική του ζωή. 

 Εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας. Υπάρχουν κάποια μακροπρόθεσμα 

περιουσιακά στοιχεία που μετά τη διέλευση της εκτιμώμενης ωφέλιμης 

ζωής τους, διατηρούν ένα μέρος της πραγματικής τους αξίας. Αυτή η αξία 

πρέπει να εκτιμηθεί έτσι ώστε να καταχωρηθούν σωστά τα ετήσια ποσά 

των αποσβέσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική περίοδος μπορεί να 

εκτείνεται 10, 15 ή και ακόμα 30 χρόνια στο μέλλον, είναι φυσικό να 

υπάρχει ένα μεγάλο εύρος πιθανών εκτιμήσεων. 

 Αλλαγή της ιδιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Όταν ένα 

μακροχρόνιο περιουσιακό στοιχείο μετατρέπεται από λειτουργικό 

περιουσιακό στοιχείο σε μη λειτουργικό, τότε δεν είναι υποχρεωτικό να 

αποσβένεται. Αυτό είναι αποδεκτό όταν η εταιρία σταματήσει να 

χρησιμοποιεί το περιουσιακό αυτό στοιχείο για λειτουργικούς σκοπούς. 

 

1.6.8 Πώληση/ Επανεκμίσθωση και Τεχνικές Ανταλλαγές Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

Η έγκαιρη διάθεση μακροπρόθεσμων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

στον ισολογισμό αποτιμώνται στο ιστορικό τους κόστος, έχει ως αποτέλεσμα την 

καταχώρηση μη διαπιστωμένων κερδών ή ζημιών. Για να πραγματοποιηθεί κάτι 

τέτοιο υπάρχουν δύο τεχνικές: 
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1. Άμεση Πώληση (Outright Sale). Η διοίκηση μίας εταιρίας μπορεί να 

αποφασίσει να πουλήσει ένα μακροχρόνιο περιουσιακό στοιχείο που έχει 

απραγματοποίητα κέρδη ή ζημίες σε ένα συγκεκριμένο έτος προκειμένου 

να βελτιώσει την εικόνα των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Για 

παράδειγμα, έστω μία εταιρία έχει στην κατοχή της ένα κτίριο που 

εμφανίζεται στον ισολογισμό με αξία €150 χιλιάδες, αλλά η πραγματική 

του αξία είναι €200 χιλιάδες. Υποθέτοντας ότι το κτίριο πωλείται, τα €50 

χιλιάδες κέρδος που θα προκύψει, θα αυξήσει τα κέρδη της τρέχουσας 

χρήσης. Στην περίπτωση αυτή δε λαμβάνουμε υπόψη τους φορολογικούς 

παράγοντες. 

2. Πώληση/ Επανεκμίσθωση (Sale/ Leaseback). Οι εταιρίες συνηθίζουν να 

πωλούν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο και αμέσως μετά να το 

μισθώνουν. Τα GAAP περιγράφουν λεπτομερώς για το εάν μία μίσθωση 

είναι χρηματοδοτική ή λειτουργική. Στην περίπτωση που η πώληση 

επιφέρει ζημίες, αυτές αναγνωρίζονται στα βιβλία του πωλητή. Τα κέρδη 

αποσβένονται τμηματικά κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σε αναλογία 

με τις πληρωμές του ενοικίου όταν πρόκειται για λειτουργική μίσθωση.  

 Η διαδικασία της επανεκμίσθωσης προσφέρει πολλές δυνατότητες στη 

διοίκηση για χειραγώγηση κερδών κυρίως με την καταχώρηση κερδών ή ζημιών. 

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για χειραγώγηση των κερδών με τη μετατροπή ενός μη 

υποκείμενου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου, όπως το οικόπεδο, σε ένα έξοδο 

που μειώνει τα κέρδη. 

 

1.6.9 Κατάταξη Λειτουργικών έναντι μη Λειτουργικών Εσόδων 

 

Τα κέρδη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα λειτουργικά και τα μη λειτουργικά. Τα 

λειτουργικά κέρδη είναι αυτά που αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον. Τα μη 

επανεμφανιζόμενα ή έκτακτα γεγονότα που δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα 

μελλοντικά κέρδη καταχωρούνται ως μη λειτουργικά. Οι χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές σχεδιάζουν προεξοφλητικά επιτόκια για τα λειτουργικά κέρδη και στη 

συνέχεια υπολογίζουν την παρούσα αξία των κερδών αυτών με σκοπό να εκτιμήσουν 
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την αξία της μετοχής. Η πρόβλεψη των λειτουργικών κερδών γίνεται ευκολότερη με 

τη χρήση των GAAP, χωρίζοντας την καταχώριση των λειτουργικών και μη 

λειτουργικών ποσών στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει πιθανές κατηγορίες 

για την καταχώρηση ασυνήθιστων ποσών που δεν θεωρούνται μέρος των κανονικών 

λειτουργικών κερδών. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

 Ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις 

 Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 Έκτακτα κέρδη ή ζημίες 

 Σωρευτική επίδραση των αλλαγών στις λογιστικές αρχές 

 Επειδή η κατηγοριοποίηση ορισμένων κονδυλίων περιέχει κάποιες ασαφείς 

περιοχές, οι διοικήσεις τω εταιριών βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εφαρμόσουν 

πρακτικές χειραγώγησης των κερδών σε κονδύλια που εμπίπτουν σε αυτές τις 

περιοχές. Για παράδειγμα, η εγκατάλειψη ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου θα 

μπορούσε να καταχωρηθεί είτε ως ειδική ή ασυνήθιστη χρέωση, είτε σαν μα 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η επιλογή της κατηγορίας εξαρτάται από τη διακριτική 

ευχέρεια της διοίκησης της εταιρίας. 

1.6.10 Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών 

 

Τα μακροπρόθεσμα εταιρικά χρέη, όπως τα ομόλογα, τυπικά καταχωρούνται στην 

αναπόσβεστη λογιστική τους αξία. Όταν η αποπληρωμή των χρεών αυτών γίνεται 

νωρίτερα, τότε η πληρωμή των μετρητών που απαιτείται είναι τελείως διαφορετική 

από τη λογιστική αξίας των χρεών, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα λογιστικό 

κέρδος ή ζημία. Σύμφωνα με τα GAAP, οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει 

πρέπει να καταχωρείται ως έκτακτο αποτέλεσμα στο τέλος της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης, ανεξάρτητα αν πληροί ή όχι τις τυπικές προϋποθέσεις για 

μία τέτοια κατηγοριοποίηση. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι η 

διοίκηση έχει ακόμη ένα τρόπο να επηρεάσει τα κέρδη της εταιρίας, αφού μπορεί να 

επιλέξει την οικονομική περίοδο αποπληρωμής του χρέους. 

 Επιπλέον, τα GAAP αναφέρουν ότι η καταχώρηση των έκτακτων κερδών ή 

ζημιών που προκύπτουν από  την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, επιτυγχάνεται 

είτε με ανταλλαγή των παλιών ομολόγων με νέα είτε με ανταλλαγή μετοχών με 
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ομόλογα, παρόλο που δεν ανταλλάσσονται πραγματικά μετρητά. Η ανταλλαγή 

μετοχών με ομόλογα χρησιμοποιείται τόσο για την ομαλοποίηση των εσόδων όσο και 

τη χαλάρωση των αυστηρών περιορισμών των τοκοχρεολυσίων με σκοπό την 

επίτευξη ενός ευνοϊκότερου αποτελέσματος.  

 

1.6.11 Η Χρήση των Παραγώγων  

 

Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία ή συμβόλαια που η αξία τους είτε 

παράγεται από άλλο περιουσιακό στοιχείο, π.χ. απόθεμα, ομόλογο, είτε συνδέεται με 

κάποιο δείκτη που προσδιορίζει η αγορά. Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση προκειμένου να προστατευτεί από κάποιο τύπο επιχειρηματικού κινδύνου, 

όπως:  

 Μεταβολές στα επιτόκια 

 Μεταβολές στις τιμές βασικών εμπορευμάτων 

 Καιρικές συνθήκες 

 Μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου 

 Μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

 Τα πιο συνήθη παράγωγα είναι τα εξής: 

 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future) 

 Δικαιώματα προαίρεσης (options) 

 Ανταλλαγές (swaps) 

 Σύμφωνα με το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων  (FASB) τα παράγωγα θα 

πρέπει να καταχωρούνται ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στον 

ισολογισμό και να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη και οι ζημίες από 

τις συναλλαγές των παραγώγων αναγνωρίζονται αμέσως στα λειτουργικά έσοδα, 

εκτός αν είναι αντισταθμίσεις των ταμιακών ροών που καταχωρούνται στα ίδια 

κεφάλαια ως μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

 Τα παράγωγα προφέρουν πολλές ευκαιρίες για χειραγώγηση των κερδών. Για 

παράδειγμα, υποθέτουμε ότι μία εταιρία έχει ένα μεγάλο ποσό ομολόγων με σταθερό 

επιτόκιο. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να κάνει μία συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων 

η οποία μετατρέπει τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου σε ομόλογα κυμαινόμενου 
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επιτοκίου. Όταν το επιτόκιο αυξηθεί, η εταιρία θα καταχωρήσει την αύξηση αυτή στα 

έξοδα τόκων για τα ομόλογα και τη μείωση αν το επιτόκιο μειωθεί. Η έναρξη της 

ισχύος της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων εξαρτάται από την εταιρία, η δε 

δυνατότητα επιλογής του χρόνου παρέχει την ευκαιρία για χειραγώγηση των κερδών. 

 

1.6.12 Τεχνική «Συρρίκνωσης του Πλοίου» 

 

Όταν οι εταιρίες επαναγοράζουν ίδιες μετοχές, δεν πρέπει να καταχωρούν τα κέρδη ή 

τις ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων διότι κανένα έσοδο ή έξοδο δεν 

αναγνωρίζεται από αυτή τη συναλλαγή. Σύμφωνα με τα GAAP, αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η εταιρία και οι ιδιοκτήτες των μετοχών της θεωρούνται το ίδιο. Κέρδος 

πραγματοποιείται μέσω συναλλαγών των μετοχών εκτός της εταιρίας και όχι αυτές 

που εμπλέκονται με τους ιδιοκτήτες της εταιρίας.  

 Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι πως η διοίκηση μπορεί να χειραγωγήσει τα 

κέρδη  όταν κανένα κέρδος ή ζημία δεν καταχωρείται από την επαναγορά των 

μετοχών. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι παρόλο που δεν επηρεάζονται τα 

κέρδη από την επαναγορά των μετοχών, επηρεάζονται όμως τα κέρδη ανά μετοχή. 

Έστω μία εταιρία έχει 200.000 μετοχές και καθαρά κέρδη €600.000, κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας χρήσης (πίνακας 1.1). Επομένως τα κέρδη ανά μετοχή θα είναι €3 

(€600.000/ 200.000 μετοχές). Αν η διοίκηση προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη θα 

παραμείνουν στις €600.000 κατά την επόμενη χρήση, παρόλο που υπήρχε ένας 

ρυθμός αύξησης 10% των κερδών και των κερδών ανά μετοχή την τελευταία 

δεκαετία, τότε και τα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σταθερά. Αν όμως η 

εταιρίας επαναγοράσει 18.200 μετοχές στην αρχή της επόμενης χρήσης, τότε τα 

κέρδη ανά μετοχή θα είναι €3.30 [€600.000/(200.000-18.200) μετοχές], δηλαδή θα 

έχουμε μία αύξηση 10% στα κέρδη ανά μετοχή παρόλο που τα καθαρά κέρδη 

παραμένουν σταθερά. 

 

Πίνακας 1.1 Χειραγώγηση των Κερδών μέσω Επαναγοράς Μετοχών 

  Τρέχουσα 

Χρήση 

Επόμενη 

Χρήση 

Κέρδη Κέρδη €600.000 €600.000 
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 Ρυθμός Αύξησης των 

Κερδών 

10% 0% 

Κέρδη ανά 

Μετοχή 

Μετοχές πριν και μετά την 

Επαναγορά 

200.000 181.200 

 Κέρδη ανά Μετοχή €3 €3,30 

 Ρυθμός Αύξησης των 

Κερδών ανά Μετοχή 

10% 10% 

 

 

1.7 Μέθοδοι Εντοπισμού Χειραγώγησης των Κερδών 

 

1.7.1 Γενικά Σχόλια 

 

Η έρευνα για τον εντοπισμό πρακτικών χειραγώγησης των κερδών στηρίζεται μέχρι 

σήμερα σε δύο μεθοδολογίες, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η πρώτη 

μεθοδολογία στηρίζεται στη μελέτη των δεδουλευμένων και η δεύτερη μεθοδολογία 

στηρίζεται στη μελέτη της κατανομής συχνοτήτων των κερδών.    

 

1.7.2 Υποδείγματα με τη Μελέτη των Δεδουλευμένων 

 

Ορόσημο όσον αφορά την προσέγγιση των δεδουλευμένων είναι η μελέτη του 

υποδείγματος του Jones. Ως εκ τούτου, χωρίζουμε τη προσέγγιση αυτή σε δύο μέρη. 

Η πρώτη αναφέρεται στην εξέλιξη της έρευνας μέχρι το μοντέλο του Jones και η 

δεύτερη παρουσιάζει την εξέλιξη του υποδείγματος του Jones. Σημαντικοί σταθμοί 

στη μελέτη των δεδουλευμένων πριν το υπόδειγμα του  Jones είναι οι ακόλουθοι: 

 Ronen και Sadan (1981) 

 Healy (1985) 

 DeAngelo (1986, 1988) και  

 Dechow και Sloan (1991) 

 

1.7.2.1 Το Υπόδειγμα των Ronen και Sadan 
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Οι Ronen και Sadan
1
 διερευνούν την εξομάλυνση των κανονικών εσόδων. Η εταιρία 

σκόπιμα εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των καταχωρημένων κερδών της, τα οποία 

θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποτίμηση. Η εξομάλυνση 

μπορεί να επιτευχθεί με έναν ή σε συνδυασμό από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Πραγματική Εξομάλυνση, δηλαδή εξομάλυνση μέσω της παραγωγής ή 

της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν τις ταμιακές 

ροές. 

 Διαχρονική Εξομάλυνση, δηλαδή εξομάλυνση μέσω της στρατηγικής 

κατανομής των συνολικών δεδουλευμένων μεταξύ κάποιων λογιστικών 

περιόδων. 

 Ταξινομική Εξομάλυνση, δηλαδή εξομάλυνση μέσω της επιλογής για το 

πού θα τοποθετηθεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο: ως τακτικό αποτέλεσμα ή 

ως έκτακτο. Για παράδειγμα, κατά το χρόνο κατά τον οποίο το στοιχείο 

αυτό πραγματοποιήθηκε, τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα 

μπορούν να ταξινομηθούν ως είτε τακτικά ή ως έκτακτα. 

 Οι Ronen και Sadan εκτιμούν πρώτα τα μακροπρόθεσμα κέρδη. Δεδομένου 

ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν, συνολικά, τα πραγματικά κέρδη, η 

εξομάλυνση περιλαμβάνει το χρόνο που τα κονδύλια θα αναγνωριστούν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Για να μειώσουν τη μεταβλητότητα της σειράς των 

κερδών που καταχωρούνται, οι επιχειρήσεις καταχωρούν ένα ποσοστό των εσόδων 

που είναι πιο κοντά στα μακροπρόθεσμα μέσα έσοδα, το ονομαζόμενο «τάση των 

εσόδων», αντί των πραγματικών.  

    

 

                                                           
1
 Ronen J. and Sadan S., Smoothing income numbers: objectives, means, and implications, Addison- 

Wesley Pub. Co 1981 

€ 

Περίοδος 

x- τα πραγματικά κέρδη 

- τα καταχωρημένα κέρδη  

→ - η κατεύθυνση της 

χειραγώγηση των κερδών 
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Διάγραμμα 1.1 Εξομάλυνση γύρω από την «Τάση των Εσόδων»  

  

 Η αυξανόμενη ευθεία γραμμή είναι η «τάση των εσόδων». Τα κέρδη που 

εξομαλύνθηκαν είναι πιο κοντά σε αυτήν τη γραμμή αντί των πραγματικών κερδών.  

 Οι Ronen και Sadan βάσισαν το μοντέλο των εξόδων στην ακόλουθη 

διαβαθμισμένη κατάσταση: 

(1) Πωλήσεις L 

(2) Κόστος Πωληθέντων και Λειτουργικά Έξοδα Χ0 

(3)=(1)-(2) Λειτουργικά Έσοδα ΟΡ 

(4) Μη Λειτουργικά Έξοδα που σχετίζονται με τη  Χ1 

 συνεχιζόμενη δραστηριότητα   

(5)=(3)-(4) Τακτικά Έσοδα ΟΡ-Χ1=L-ΧΧ 

(6) Έκτακτα Έξοδα Χ2 

(7)=(5)-(6) Καθαρά Έσοδα L-ΧΧ-Χ2 

 Οι Ronen και Sadan εκτίμησαν την τάση των λειτουργικών εσόδων με την 

ακόλουθη διαδικασία δύο σταδίων: 

Lt= α0L+ α1L+ ut  

ΟΡt= α0P+ α1Pt+ α2Put+ st 

όπου s είναι η απόκλιση των καταχωρημένων εσόδων από τη μακροπρόθεσμη τάση- 

μη κανονικά έσοδα, που επίσης αναφέρονται και ως μη κανονικά λειτουργικά έσοδα. 

 Το μοντέλο θεωρεί ότι τα λειτουργικά έσοδα, ΟΡ, είναι γραμμικά με το χρόνο 

και τις μη κανονικές πωλήσεις, u, όπου οι κανονικές πωλήσεις επίσης εκτιμούνται ως 

γραμμική λειτουργία του χρόνου. Το κύριο κίνητρο για τη δύο σταδίων εκτίμηση 

είναι ότι τα μη κανονικά λειτουργικά έσοδα, s, υποδεικνύουν τη ζήτηση για 

εξομάλυνση (δεδομένου ότι τα ΟΡ είναι αντικείμενο της χειραγώγηση των κερδών). 

Αν το s είναι θετικό, η επιχείρηση είναι πιθανό να χειραγωγήσει τα κέρδη προς τα 
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κάτω και αντίστροφα. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί κατά πόσο 

αυτή η διαδικασία να είναι σωστή, αφού τα κέρδη που δεν έχουν χειραγωγηθεί είναι 

απαρατήρητα. Η απάντηση βρίσκεται στην υπόθεση ότι αν τα κέρδη είναι μικρότερα 

από την τάση, τότε η επιχείρηση αυξάνει τα καταχωρημένα κέρδη, αλλά χωρίς να 

σημειώσει υπερβάσεις. Αντίστοιχα η επιχείρηση μειώνει τα κέρδη της, αν αυτά είναι 

μεγαλύτερα από την τάση. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η «τάση των εσόδων» 

είναι 100 και ότι τα κέρδη της επιχείρησης πριν χειραγωγηθούν είναι 90. Η 

επιχείρηση προσπαθεί να καταχωρήσει περισσότερα από 90, αλλά όχι πάνω από 100. 

Αν καταχωρήσει 95, το κενό ανάμεσα  στα καταχωρημένα κέρδη και το στόχο  είναι  

-5, το οποίο είναι μικρότερο από το πραγματικό κενό, -10, αλλά παρατηρούμε ότι και 

τα δύο είναι αρνητικά. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου των δύο σταδίων είναι 

ότι ασχολείται με τη σχέση ανάμεσα στην απόδοση και τα δεδουλευμένα. 

 

1.7.2.2 Το Υπόδειγμα του Healy        

 

Ο Healy
2
 αναλύει τα κίνητρα της διοίκησης να χειραγωγήσει τα κέρδη προς τα κάτω 

όταν τα μπόνους της είναι οριακά  «εκτός ορίων». Γραφικά, η αποζημίωση ενός 

στελέχους το οποίο λαμβάνει το βασικό μισθό του και κάποιο μπόνους είναι ένα 

τμηματικό συμβόλαιο όπως απεικονίζεται παρακάτω. 

 

 

                                                           
2
 Healy P. (1985), “The effect of bonus schemes on accounting decisions”, Journal of Accounting and 

Economics Vol. 7, pp. 85-107 

Πληρωμή 

Κέρδη 
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Διάγραμμα 1.2 Η Αποζημίωση ενός Στελέχους 

  

 Η αποζημίωση βασίζεται στα καταχωρημένα κέρδη, από το σημείο Α μέχρι το 

σημείο Β. Αν οι λογιστικοί κανόνες επιτρέπουν στο στέλεχος να αυξήσει τα κέρδη με 

τη διαφορά που βρίσκεται ανάμεσα στα σημεία Α’ και Α, αυτό το πρόγραμμα 

αντιστάθμισης μπορεί να χωριστεί σε τρεις ζώνες: αριστερά του Α’, ανάμεσα στο Α’ 

και Β και τέλος δεξιά του Β. Αν τα πραγματικά κέρδη βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη 

(Α’-Β), το στέλεχος μπορεί να αυξήσει το τρέχον του μπόνους με τη διόγκωση της 

καταχώρησης. Αν τα πραγματικά κέρδη βρίσκονται στην πρώτη ή στην τρίτη ζώνη, η 

διόγκωση αυτής της καταχώρησης δεν θα αποφέρει υψηλότερες αποζημιώσεις. Το 

στέλεχος μπορεί να δημιουργήσει ένα αποθεματικό των καταχωρημένων κερδών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα μελλοντικά μπόνους με μείωση της 

καταχώρησης μέσω της άμεσης αναγνώρισης των μελλοντικών εξόδων.      

 Η μεθοδολογία που συνδέεται με τον Healy προσδιορίζει τα κανονικά 

δεδουλευμένα ως αποπληθωρισμένα μακροπρόθεσμα δεδουλευμένα:  

NDAt+1= 
 

 
 

   

    

 
      

όπου Ai-1 είναι τα αποπληθωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και ΤΑi είναι τα συνολικά 

δεδουλευμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μέσος όρος υπολογίζεται πάνω από 

πέντε έτη, n=5. Η εξίσωση αυτή συμπίπτει με την εξίσωση του Healy το 1985 όταν η 

διαδικασία παραγωγής των πωλήσεων σημαίνει επαναφορά με μηδενική αύξηση, 

δεδομένου ότι NDAt+1= 0 και DAT+1=TAt+1, που σημαίνει ότι τα διαφοροποιημένα 

δεδουλευμένα στην τρέχουσα περίοδο είναι ίσα με τα συνολικά δεδουλευμένα.  

 Το υπόδειγμα του Healy βασίζεται στην υπόθεση ότι οποιαδήποτε απόκλιση 

παρατηρηθεί στο ύψος των δεδουλευμένων από το μέσο όρο τους, τότε αυτό σημαίνει 

ότι έχει επέμβει με υποκειμενικό τρόπο η διοίκηση της εταιρίας.  Η μελέτη του Healy 

διαφέρει από τις άλλες μελέτες που αναφέρονται στη χειραγώγηση των κερδών στο 

σημείο ότι ο  Healy προβλέπει πως η χειραγώγηση των κερδών συμβαίνει 

συστηματικά σε κάθε χρήση.    
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1.7.2.3 Το Υπόδειγμα DeAngelo 

 

Η DeAngelo
3
 καθορίζει την προσέγγισή της με τις μελέτες της το 1986 και το 1988. 

Με τη μελέτη του 1986, εξετάζει τις λογιστικές αποφάσεις που πήραν τα στελέχη 64 

δημόσιων επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία εξαγοράς τη χρονική περίοδο 1973-1982. 

Στη μελέτη του 1988, παρατηρεί τη συμπεριφορά των κερδών σε 42 επιχειρήσεις που 

εμπλέκονται σε 43 αγώνες μεσολάβησης κατά τη διάρκεια του 1971-1982.  

 Παρατηρείται ότι και στις δύο μελέτες, τα στελέχη των επιχειρήσεων του 

δείγματος έχουν κίνητρα για να χειραγωγήσουν τα κέρδη. Στη μελέτη του 1986, τα 

στελέχη και οι επενδυτές έπρεπε να συμφωνήσουν στη τιμή συναλλαγής. Ο 

καθορισμός της τιμής δεν είναι εύκολος, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά 

με την αξία της επιχείρησης, η οποία είναι πιθανό να αυξηθεί μόλις ολοκληρωθεί η 

εξαγορά. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι τα καταχωρημένα κέρδη έχουν μία 

πολύτιμη συμβολή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά της 

διοίκησης, η κατάσταση αυτή είναι ένα «παιχνίδι» όπου τα στελέχη έχουν κίνητρα να 

μειώσουν τα κέρδη στις χρήσεις που προηγούνται της εξαγοράς, προκειμένου να 

μειωθεί η τιμή. 

 Στη μελέτη του 1988, οι μέτοχοι που διαφωνούν προσπαθούν να κερδίσουν 

την υποστήριξη των υπόλοιπων μετόχων μέσω της αναφοράς  χαμηλών κερδών λόγω 

της κακής απόδοσης. Η DeAngelo διαπιστώνει ότι η τιμή αγοράς είναι απίθανο να 

αναφέρεται ή αναφέρεται μόνο μαζί με τα χαμηλά κέρδη γιατί η τιμή τείνει να 

αυξάνεται πριν το διαγωνισμό, λόγω του ότι η αγορά αναμένει ότι η επιχείρηση θα 

βελτιώσει την απόδοσή της ανεξάρτητα με τα αν πετύχουν οι μέτοχοι που διαφωνούν. 

Γενικά, τα στελέχη έχουν τα κίνητρα να αυξάνουν τα κέρδη έτσι ώστε να διαψευστεί 

ο ισχυρισμός της κακής απόδοσης. 

 Το μοντέλο της DeAngelo υπολογίζει τα συνολικά δεδουλευμένα ως 

αποπληθωρισμένα δεδουλευμένα της προηγούμενης χρονιάς βάσει του ύψους των 

περιουσιακών στοιχείων: 

                                                           
3
 DeAngelo L. (1986), “Accounting number as market valuation substitutes: A study of management 

buyouts of public shareholders”, The Accounting Review Vol. 61, pp. 400-420 

DeAngelo L. (1988), “Managerial competition, information costs, and corporate governance: The use 

of  accounting performance measures in proxy contest, Journal of Accounting and Economics Vol. 10, 

pp. 3-36  
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NDAt+1= 
     

    
 

όπου Αt-1 τα περιουσιακά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς. 

 Το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ότι τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα 

ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Δηλαδή, τα αναμενόμενα 

δεδουλευμένα της τρέχουσας περιόδου είναι ίσα με τα δεδουλευμένα της 

προηγούμενης περιόδου και ως εκ τούτου όλες οι αλλαγές των δεδουλευμένων είναι 

διαφοροποιημένες. 

 

1.7.2.4 Το Υπόδειγμα των Dechow και Sloan 

 

Οι  Dechow και Sloan
4
 αναλύουν τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά το 

τελευταίο χρόνο της θητείας του αποχωρούντος Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι Dechow 

και Sloan διατύπωσαν τις ακόλουθες παραδοχές: 

Μία μείωση των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης είναι 

Η1: περισσότερο πιθανή κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την αποχώρηση του   

Διευθύνοντα Συμβούλου 

Η2: λιγότερο πιθανή αν ο «πλούτος» του Διευθύνοντα Συμβούλου επηρεάζεται από 

την αξία της επιχείρησης, και 

Η3: λιγότερο πιθανή αν ο κύκλος εργασιών είναι «ήσυχος». 

 Η πρώτη υπόθεση προκύπτει από το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα αποτελούν 

τη βάση για τα μπόνους του Διευθύνοντα Συμβούλου, γεγονός που δίνει κίνητρα για 

αύξηση των κερδών μέσω της μείωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. Η 

δεύτερη υπόθεση βασίζεται στην παρατήρηση ότι η μείωση των δαπανών για έρευνα 

και ανάπτυξη μειώνει την αναμενόμενη αξία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τα 

κίνητρα του Διευθύνοντα Συμβούλου για μείωση των εξόδων αυτών να εξασθενούν 

όταν έχει στην κατοχή μετοχές της εταιρίας. Η τρίτη υπόθεση βασίζεται στο γεγονός 

                                                           
4
 Dechow P. and Sloan R. (1991), Executive incentives and the horizon problem: An empirical 

investigation, Journal of Accounting and Economics Vol. 14, pp. 51-89 
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ότι όταν ένας Διευθύνον Σύμβουλος αποχωρεί δίνει τις αρμοδιότητες του στον 

διάδοχο του μερικά χρόνια πριν την αποχώρησή του, με αποτέλεσμα να μην έχει 

καμία αρμοδιότητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 Οι    Dechow και Sloan βάσισαν το σχεδιασμό της έρευνας τους στην υπόθεση 

ότι η διακύμανση των καθοριστικών παραγόντων των μη διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων είναι κοινή σε όλες τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Αυτό το 

μοντέλο του κλάδου για τα κανονικά μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα είναι: 

NDAt+1= γ1+γ2 median (ΤΑt+1) 

όπου median (ΤΑt+1) είναι μέση αξία των συνολικών δεδουλευμένων, ταξινομούμενα 

από τα περιουσιακά στοιχεία όλων των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και της ίδιας 

περιόδου που δεν ανήκουν στο δείγμα.    

 Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο ερευνητής δεν έχει να 

διαμορφώσει ένα μοντέλο για το πώς συμπεριφέρεται το αντικείμενο που 

διερευνάται, σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Οι  Dechow 

και Sloan αναφέρουν, «Δεν έχουμε καμία σαφή θεωρία σχετικά με το αναμενόμενο 

επίπεδο των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης όταν δεν υπάρχει χειραγώγηση» (σελ.55). 

Η εξέταση δεν εκτιμά τη διαφορά στα συνολικά δεδουλευμένα μεταξύ της εταιρίας 

που έχει κίνητρα για χειραγώγηση των κερδών και των υπαλλήλων της που 

στερούνται αυτών των κινήτρων.  

 Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, το 

μοντέλο εφαρμόζεται μόνο σε τρέχουσες μελέτες στις οποίες οι επιχειρήσεις δεν 

αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός. Δεύτερον, ακόμα και αν όλες οι επιχειρήσεις του 

κλάδου δεν έχουν τα ίδια κίνητρα για να χειραγωγήσουν τα κέρδη, αν άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου επίσης χειραγωγούν τα κέρδη προς την ίδια κατεύθυνση, η 

εξέταση μεροληπτεί απέναντι στο συμπέρασμα της χειραγώγησης κερδών και τέλος, 

αν κάποιες άλλες επιχειρήσεις χειραγωγούν τα κέρδη προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

η εξέταση ίσως υποδείξει ανύπαρκτη χειραγώγηση κερδών. 

 

1.7.2.5 Το Υπόδειγμα του Jones 
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Ο Jones
5
 εξετάζει τα δεδουλευμένα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 

των ερευνών για την ελάφρυνση των εισαγωγών από τη Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου 

των ΗΠΑ. Ελάφρυνση των εισαγωγών σημαίνει την προστασία των εσωτερικών 

διαδικασιών από τον ανταγωνισμό των ξένων επιχειρήσεων μέσω μέτρων όπως η 

αύξηση των δασμών, η μείωση των ποσοστώσεων, οι συμφωνίες της αγοράς που 

περιορίζουν τις εισαγωγές και την ομοσπονδιακή βοήθεια για την προσαρμογή των 

εργαζομένων που μετεγκαταστάθηκαν. Η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου βασίζει τις 

αποφάσεις της στα λογιστικά κέρδη, στα επίπεδα των αποθεμάτων και στην 

αχρησιμοποίητη δυναμικότητα. Η ελάφρυνση αυτή παρέχεται αν ο ανταγωνισμός 

οδηγεί σε σοβαρή επιδείνωση των εν λόγω λογιστικών ενδείξεων. 

 Η βέλτιστη στρατηγική χειραγώγησης των κερδών είναι η μείωσή τους ώστε 

να δοθεί η εντύπωση ότι ο ξένος ανταγωνισμός είναι επιβλαβής, ειδικά επειδή η 

Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου δεν προσαρμόζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ώστε 

να αντανακλούν τις λογιστικές επιλογές. 

 Η εργασία του Jones είναι μία μελέτη περίπτωσης, η οποία υποθέτει σιωπηρά 

ότι οι επιχειρήσεις δεν χειραγωγούν τα κέρδη πριν από κάθε γεγονός. Κατά συνέπεια, 

οι χρονολογικές σειρές των κερδών των επιχειρήσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο 

υποπεριόδους, στην περίοδο εκτίμησης στην οποία DA(διαφοροποιημένα 

δεδουλευμένα)= 0 και στην τρέχουσα περίοδο. 

 Ο Jones χρησιμοποιεί την ακόλουθη διαδικασία: 

 Επίπεδο 1: Περίοδος Εκτίμησης 

Στην περίοδο εκτίμησης τα κανονικά δεδουλευμένα είναι 

NDAit/Ait-1= TAit/Ait-1= αi[1/Ait-1]+ β1i[ΔREVit/Ait-1]+ β2i[PPEit/Ait-1]+ εit 

Όπου 

TA = συνολικά δεδουλευμένα 

A = περιουσιακά στοιχεία 

REV = έσοδα 

                                                           
5
 Jones J. (1991), “Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting 

Research Vol. 29, pp. 193-228 
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ΡΡΕ = ακαθάριστα κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

ε = διαταρακτικός όρος  

i = δείκτης για την εταιρία, i= 1,2,…,N 

t = δείκτης για την περίοδο (έτος) στην περίοδο εκτίμησης, t= 1,2,…,T 

Δ = μεταβολή σε συγκεκριμένη μεταβλητή 

 Η παραπάνω εξίσωση δεν έχει ένα σημείο  τομής επειδή ο πρώτος όρος είναι 

ο αντίστροφος των περιουσιακών στοιχείων στην αρχή της περιόδου. Παίρνουμε 

αυτήν την εξίσωση αποπληθωρίζοντας τις μεταβλητές στο μοντέλο ΝΑt= B1+ 

B2ΔREVit/Ait-1 +B3[PPEit/Ait-1]+ εit από τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία, ώστε 

να διορθωθεί η ετεροσκεδαστικότητα. Η προηγούμενη εξίσωση βασίζεται στην 

κατανόηση ότι τα δεδουλευμένα της εργασίας και του κεφαλαίου σχετίζονται με τις 

μεταβολές στις πωλήσεις και οι αποσβέσεις έχουν σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι αποδόσεις της παλινδρόμησης εκτιμούν τους συντελεστές   i,   1i,   2i. Ο 

συντελεστής για τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό είναι αρνητικός 

επειδή αυτά προσδιορίζουν το έξοδο της απόσβεσης. Επιπλέον, ο συντελεστής για τη 

μεταβολή των πωλήσεων πρέπει να είναι θετικός. Το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει μία 

σχέση ανάμεσα στις μεταβολές των εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών. 

Δεδομένου ότι οι πωλήσεις μίας κερδοφόρας επιχείρησης υπερβαίνουν τις δαπάνες 

της, τα καθαρά δεδουλευμένα για κεφάλαιο και εργασία θα είναι θετικά  εφόσον η 

πιστωτική πολιτική της επιχείρησης και των προμηθευτών της είναι παρόμοια. 

Θεωρητικά, όμως, μπορεί τα δεδουλευμένα για εργασία και κεφάλαιο να είναι 

αρνητικά. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι όλες οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με 

μετρητά, αλλά μερικές από τις αγορές γίνονται με πίστωση. Καθώς οι πωλήσεις 

αυξάνονται, αυξάνονται και οι πληρωτέοι λογαριασμοί, με αποτέλεσμα ο 

συντελεστής της μεταβολής των πωλήσεων να είναι αρνητικός. 

 Επίπεδο 2: Τρέχουσα Περίοδος 

Στην εξεταζόμενη περίοδο, οι παράμετροι   i,   1i,   2i είναι συνδεδεμένοι με την 

προαναφερόμενη εξίσωση. Το υπόλοιπο των δεδουλευμένων (το σφάλμα πρόβλεψης 

της εξίσωσης) είναι τα μη κανονικά δεδουλευμένα, τα οποία εξισώνονται πλήρως με 

τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα. Δηλαδή,  
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Συνολικά Δεδουλευμένα Προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της 

εταιρίας i,TAip 

Κανονικά Δεδουλευμένα Εκτιμώνται από τη μεταβολή των πωλήσεων και των 

κτιρίων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, 

αποπληθωρισμένα από τα αρχικά περιουσιακά στοιχεία, 

λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές εκτιμούνται από 

την εξίσωση:  T  ip/Aip-1=  i[1/Aip-1]+   1i[ΔREVip/Aip-1]+ 

  2i[PPEip/Aip-1] 

Διαφοροποιημένα 

Δεδουλευμένα 

Ισούνται με τα συνολικά δεδουλευμένα μείον τα 

κανονικά δεδουλευμένα: uip= TAip- T  ip  

 

1.7.2.6 Το Τροποποιημένο Υπόδειγμα του Jones 

 

Οι Dechow, Sloan και Sweeney (1995)
6
 παρουσιάζουν το τροποποιημένο υπόδειγμα 

του Jones. Η καινοτομία του είναι η διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών. Αν η 

επιχείρηση δεν χειραγωγεί τα κέρδη της κατά την περίοδο εκτίμησης και χειραγωγεί 

τους εισπρακτέους λογαριασμούς στην τρέχουσα περίοδο, τότε τα δεδουλευμένα των 

πωλήσεων επί πιστώσει είναι κανονικά στην περίοδο εκτίμησης και νη φυσιολογικά 

στην τρέχουσα περίοδο.  Το τροποποιημένο υπόδειγμα αναγνωρίζει αυτή τη διαφορά 

στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών κάνοντας την ακόλουθη διόρθωση. Το 

πρώτο στάδιο της εκτίμησης των κανονικών δεδουλευμένων είναι παρόμοιο με το 

υπόδειγμα του Jones. Στο δεύτερο στάδιο ( η τρέχουσα περίοδος), τα κανονικά 

δεδουλευμένα, NDA, υπολογίζονται από τον πολλαπλασιασμό του προβλεπόμενου 

συντελεστή της μεταβολής πωλήσεων τοις μετρητοίς (η μεταβολή των εσόδων μείον 

τη μεταβολή των εισπρακτέων λογαριασμών) αντί της μεταβολής των πωλήσεων. Το 

NDA της επιχείρησης i στην τρέχουσα περίοδο p υπολογίζεται ως εξής: 

NDAip=   i[1/Aip-1]+   1i[(ΔREVip- ΔARip)/Aip-1]+   2i[PPEip/Aip-1] 

όπου 

                                                           
6
 Dechow P., Sloan R. and Sweeney A. (1995), Detecting earnings management, The Accounting 

Review, Vol. 70, pp. 193-225 
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NDAip = κανονικά, μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα της επιχείρησης i την   

περίοδο p 

 Aip-1 = περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης i με χρονική υστέρηση 

REV = έσοδα 

AR = εισπρακτέοι λογαριασμοί 

PPE = κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Δ = μεταβολή 

  1i = ο συντελεστής των συνολικών εσόδων την περίοδο εκτίμησης. Εκτιμάται 

από την παλινδρόμηση των δεδουλευμένων στα ΔREVi και PPEi. 

 Εκ πρώτης όψεως, το τροποποιημένο υπόδειγμα του Jones είναι ασυμβίβαστο 

διότι το μοντέλο των κανονικών δεδουλευμένων εφαρμόζεται διαφορετικά στα δύο 

στάδια. Η ανησυχία κατά την οποία η μεροληψία των πωλήσεων επί πιστώσει 

χειραγωγεί την εκτίμηση των κανονικών δεδουλευμένων στην τρέχουσα περίοδο 

μπορεί να αντιμετωπιστεί εξετάζοντας τα έσοδα τοις μετρητοίς και στα δύο στάδια, 

όπως γίνεται στις σύγχρονες μελέτες. Χρησιμοποιώντας τις πωλήσεις τοις μετρητοίς 

μπορεί επίσης να αποφευχθεί το πρόβλημα που προκαλείται από τη χρήση των 

εισπρακτέων λογαριασμών τόσο ως ανεξάρτητη μεταβλητή (έσοδα) όσο και ως 

εξαρτημένη μεταβλητή (συνολικά δεδουλευμένα). 

 Για να γίνει κατανοητός ο ρόλος της διαφορετικής μεταχείρισης των 

εισπρακτέων λογαριασμών, δίνεται το παρακάτω παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι μία 

επιχείρηση κάνει όλες τις πωλήσεις της στο τέλος του χρόνου και ότι όλα τα έξοδα 

της, εκτός από τις επισφαλείς απαιτήσεις, είναι σταθερά (ώστε η διαχρονική 

μεταβολή των εξόδων να είναι μηδέν). Όταν η επιχείρηση δεν χειραγωγεί τα κέρδη, η 

πιστωτική πολιτική της επιτρέπει στους πελάτες της να αγοράσουν 20% επί πιστώσει 

το οποίο πρέπει να πληρωθεί στο ακέραιο την επόμενη χρήση. Οι επισφάλειες 

εκτιμούνται στο 10% των πωλήσεων επί πιστώσει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ των 

πωλήσεων επί πιστώσει αυξάνει τα κέρδη κατά 90 λεπτά και τα δεδουλευμένα κατά 

18 λεπτά. Επομένως, το υπόλοιπο των καθαρών εισπρακτέων λογαριασμών που είναι 

ανεπίδεκτα είσπραξης είναι 18% των πωλήσεων [20%(100%-10%)]. Θεωρούμε, 

ακόμα, ότι οι λογαριασμοί επισφαλών απαιτήσεων διαγράφονται την επόμενη χρήση. 
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Η εκτίμηση της έντασης των δεδουλευμένων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Jones 

είναι 18%, δηλαδή    1i= 0,18. 

 Εξετάζουμε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, η επιχείρηση χειραγωγεί τα κέρδη 

επιτρέποντας σε όλους τους πελάτες να αγοράσουν το 100% με πίστωση, με 

αποτέλεσμα οι πωλήσεις να αυξάνονται κατά 40€, από 100€ σε 140€ (σε ένα 

κανονικό επιχειρηματικό κύκλο οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 10€ κάθε χρόνο). Στη 

δεύτερη περίπτωση, οι πωλήσεις αυξάνονται ξανά σε 140€, αλλά αυτό οφείλεται στο 

γεγονός μία βιομηχανικής άνθησης και η επιχείρηση ενισχύει περισσότερο τα κέρδη 

της εξαλείφοντας τις επισφαλείς απαιτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα του υποδείγματος του Jones και του 

τροποποιημένου υποδείγματός του. 

Πίνακας 1.2 Παραδείγματα 

   Παράδειγμα 1: 

Η επιχείρηση ενισχύει 

τα κέρδη της 

χειραγωγώντας τις 

πωλήσεις 

Παράδειγμα 2: 

Η επιχείρηση ενισχύει 

τα κέρδη εξαλείφοντας 

τις επισφαλείς 

απαιτήσεις 

 Το παράδειγμα Η επιχείρηση αυξάνει 

τις πωλήσεις σε 140€ 

(αντί σε 110€) 

χαλαρώνοντας την 

πιστωτική πολιτική από 

20% πωλήσεις επί 

πιστώσει σε 100%   

Οι πωλήσεις αυξάνονται 

σε 140€ χωρίς να 

υπάρχει προσπάθεια 

χειραγώγησης των 

κερδών  

1 Τα καταχωρημένα 

δεδουλευμένα στην 

τρέχουσα περίοδο 

+108€ 

(140*100%*0,9-

100*18%) 

+10€ 

(20%*140-18%*100) 

2 Τα μη 

χειραγωγημένα 

δεδουλευμένα στην 

τρέχουσα περίοδο 

(NDA)  

 

1,80€ 

(110-100)*18% 

 

7,20€ 

(140-100)*18% 
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3 Τα «πραγματικά» 

δεδουλευμένα (DA) 

(3)=(2)-(1) 

+106,20€ 

(108-1,80) 

+2,8€ 

(10-7,20) 

4 Υπόδειγμα Jones +100,80€ 

[108-18%*(140-100)] 

+2,8€ 

[10-18%(140-100)] 

5 Τροποποιημένο 

Υπόδειγμα Jones 

+122,40€ 

[108-18%*(140*0-

100*0,8)] 

+4,24€ 

[10-18%*0,8*(140-

100)] 

 

 Όπως αποδεικνύουν τα δύο αυτά παραδείγματα, και τα δύο υποδείγματα 

εντοπίζουν τις προσπάθειες χειραγώγησης των κερδών. Το υπόδειγμα του Jones 

καταγράφει τη χειραγώγηση των επισφαλών απαιτήσεων, αλλά υποεκτιμά τη 

χειραγώγηση των κερδών όταν χειραγωγούνται οι πωλήσεις. Το τροποποιημένο 

υπόδειγμα του Jones υπερεκτιμά το μέγεθος της χειραγώγησης των κερδών και στα 

δύο παραδείγματα. 

 Το τροποποιημένο υπόδειγμα του Jones χρησιμοποιείται ευρέως. Στη 

σύγχρονη ανάλυση, η μεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασμούς αφαιρείται από τη 

μεταβολή των εσόδων για την εκτίμηση των παραμέτρων των κανονικών 

δεδουλευμένων. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ των δύο εκδοχών του 

υποδείγματος του Jones που επηρεάζει και τα δύο στάδια της διαδικασίας ανίχνευσης 

χειραγώγησης των κερδών, εκτίμηση των κανονικών δεδουλευμένων και αναγνώριση 

των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων.   

 

1.7.3 Εναλλακτικές Μεθοδολογίες για την Ανίχνευση Χειραγώγησης των 

Κερδών 

 

Εκτός από την εκτίμηση του ύψους των ασυνήθιστων ή των διαφοροποιημένων 

μερών των συνολικών δεδουλευμένων που φανερώνει των έκταση της χειραγώγησης 

των κερδών, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη ή μη χειραγώγησης των κερδών. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι οι εξής: 
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 Ανάλυση ενός λογαριασμού της κατάστασης αποτελεσμάτων ή 

λογιστικών χειρισμών ενός χαρτοφυλακίου που βασίζονται σε παραδοχές 

οι οποίες απαιτούν λήψη αποφάσεων. 

 Εξέταση της κατανομής των κερδών των επιχειρήσεων, η μέθοδος 

κατανομής. 

 Εξέταση του δεύτερου ψηφίου του δεκαδικού αριθμού των κερδών ανά 

μετοχή (EPS). 

 

1.7.3.1 Ανάλυση ενός μόνο Λογαριασμού 

 

Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται σε ένα λογαριασμό της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που έχει επιλεγεί διότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στα καταχωρημένα 

κέρδη και μπορεί, επίσης, νόμιμα να χειραγωγηθεί μέσα στα όρια των GAAP, αφού 

βασίζεται σε εκτιμήσεις. 

 Η εξέταση ενός μόνο λογαριασμού αντί των συνολικών δεδουλευμένων 

μπορεί να είναι αποτελεσματική, επειδή ο ερευνητής μπορεί να καταλάβει το 

λογιστικό μοντέλο καθώς και ποια θα έπρεπε να είναι η μη διαχειριζόμενη δαπάνη. 

Δεδομένου ότι ένα σημαντικό ζήτημα στις μελέτες για τη χειραγώγηση των κερδών 

είναι η μη παρατήρηση των μη διαχειριζόμενων λογιστικών μεγεθών, η επιλογή του 

σωστού μοντέλου για τις μη διαχειριζόμενες δαπάνες είναι ένα πλεονέκτημα στη 

διατύπωση και ερμηνεία του υποδείγματος. Ένα μειονέκτημα είναι ότι αν τα μη 

διαφοροποιημένα στοιχεία ενός συγκεκριμένου λογαριασμού είναι πολύ σχετικά με 

τα διαφοροποιημένα στοιχεία, τα πρώτα μπορεί να «επισκιάσουν» τα τελευταία. Μία 

εφαρμογή της προσέγγισης αυτής είναι η μελέτη των McNichols και Wilson
7
. 

 Οι  McNichols και Wilson εξετάζουν τον λογαριασμό πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων, ο οποίος περιορίζει το δείγμα στις βιομηχανίες όπου μία τέτοια δαπάνη 

αυτή είναι σημαντική. Το δείγμα περιλαμβάνει 289 επιχειρήσεις για την περίοδο από 

1967-1985 και αναφέρεται στους κλάδους εκδόσεων, πωλήσεων χονδρικής 

προϊόντων με περιορισμένη διάρκεια και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Η μέση 

                                                           
7
 McNichols M. and Wilson G.P. (1988), Evidence of earnings management from the provision bad 

depts., Journal of Accounting Research Vol. 26, pp. 1-31   
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αναλογία των εισπρακτέων απαιτήσεων στο σύνολο του ενεργητικού του δείγματος 

είναι 28,7%, σε σύγκριση με το 22,3% των αποτελεσμάτων της Compustat. 

 Οι  McNichols και Wilson διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στα μη 

φυσιολογικά έξοδα και τα κέρδη, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα των στελεχών τα 

οποία λαμβάνουν τις αποδοχές βάσει των κερδών και χειραγωγούν τα κέρδη μέσω 

των επισφαλών απαιτήσεων.   Εξετάζουν κατά πόσο οι επιχειρήσεις ομαλοποιούν τα 

κέρδη μέσω αυτής της δαπάνης (the smoothing hypothesis) ή κατά πόσο, παρόμοια με 

τη θεωρία του Healy (1985), χρησιμοποιούν την τεχνική του «λουτρού» όταν τα 

κέρδη είναι είτε πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά (the bonus hypothesis). 

 Τα διαχειριζόμενα δεδουλευμένα είναι το υπόλοιπο, resprovt, της παρακάτω 

παλινδρόμησης: 

Provt= α0+ α1ΒgBlt+ α2Write-offt+ α3Write-offt+1+ resprovt 

όπου 

Provt = η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, αποπληθωρισμένη από την 

περίοδο t των πωλήσεων 

ΒgBlt = η αρχική ισορροπία της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις της 

περιόδου t, αποπληθωρισμένη από την περίοδο t των πωλήσεων 

Write-offj = διαγραφές για την περίοδο j, αποπληθωρισμένες από την περίοδο t των 

πωλήσεων, j= t, t+1 

 resprovt = το σφάλμα πρόβλεψης, το οποίο από το σχεδιασμό του είναι κάθετο 

στην παλινδρομούσα μεταβλητή 

 Ο ερευνητικός σχεδιασμός θεωρεί ότι τα στελέχη έχουν την τέλεια πρόβλεψη 

των μελλοντικών διαγραφών, έτσι ώστε η μη διαχειριζόμενη εκτιμώμενη τελική 

πρόβλεψη να ισούται με την πραγματική, Write-offt+1. Με άλλα λόγια, τα σφάλματα 

πρόβλεψης μπορούν να αποδοθούν στη χειραγώγηση κερδών. Η διάμεσος των 

διαφοροποιημένων δεδουλευμένων συμβολίζεται με μ. 

 Από τη στιγμή που οι McNichols και Wilson αποπληθωρίζουν τα κέρδη από 

τα περιουσιακά στοιχεία, το στατιστικό αποτέλεσμα του ROA κατατάσσει τις 

επιχειρήσεις σε υψηλά, μεσαία και χαμηλά χαρτοφυλάκια, τα οποία προσδιορίζονται 
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με βάση της απόκλισης του  ROA κάθε επιχείρησης από το σημείο αναφοράς. 

Αρχικά, θεωρούν τέσσερα σημεία αναφοράς: 1) το μηδέν, 2) ο μέσος ROA του 

κλάδου, 3) η απόδοση του μέσου ROA της επιχείρησης κατά την περίοδο της 

δειγματοληψίας και 4) ο ROA της προηγούμενης χρονιάς. Οι McNichols και Wilson 

επιλέγουν δύο, τις μεταβολές του ROA και η απόκλιση του ROA από το μέσο ROA 

της επιχείρησης. 

 Συμβολίζουν με μ η μέση υπολειπόμενη πρόβλεψη για τις επισφαλείς 

απαιτήσεις και πραγματοποιούν τρεις ελέγχους: 

Έλεγχος 1: 

μhigh= μmid σε σύγκριση με  μhigh> μmid 

(σύμφωνα με τις 

υποθέσεις smoothing 

και bonus) 

Έλεγχος 2: 

 μlow= μmid σε σύγκριση με  μlow  μmid 

(η υπόθεση smoothing 

δηλώνει μlow< μmid και η 

bonus υπόθεση δηλώνει 

μlow> μmid) 

Έλεγχος 3: 

μhigh,, low= μmid σε σύγκριση με  μhigh, low  μmid 

  (η υπόθεση bonus 

προβλέπει ότι οι 

επιχειρήσεις 

χειραγωγούν τα κέρδη 

προς τα κάτω τόσο για 

τα υψηλά όσο και για 

τα χαμηλά κέρδη) 
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1.7.3.2 Η Αναδιανεμητική Προσέγγιση 

 

Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι τα μη χειραγωγημένα κέρδη ακολουθούν την 

κατανομή Gaussian και τα στοιχεία για τα χειραγωγημένα κέρδη είναι η απόκλιση 

των παρατηρούμενων κερδών από αυτή την κατανομή. 

 Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι αυτή των Burgstahler και Dichev
8
. Οι 

μηχανισμοί αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης βασίζονται στην υπόθεση ότι οι 

σύγχρονες κατανομές των μη χειραγωγημένων μεταβολών στα κέρδη, καθώς και στα 

επίπεδα των μη χειραγωγημένων κερδών, είναι σχετικά ομαλές. Ο αναμενόμενος 

αριθμός των παρατηρήσεων σε ένα μικρό διάστημα γύρω από το μηδέν αντιστοιχεί 

στο μέσο όρο του αριθμού των παρατηρήσεων στα δύο επόμενα διπλανά διαστήματα. 

Ο στατιστικός έλεγχος είναι ο λόγος της διαφοράς μεταξύ των πραγματικών και 

αναμενόμενων παρατηρήσεων προς την τυπική απόκλιση της διαφοράς. Στο πλαίσιο 

της μηδενικής υπόθεσης για τα μη χειραγωγημένα κέρδη, αυτές οι τυποποιημένες 

διαφορές προσεγγίζουν την κανονική κατανομή, όπου η μέση τιμή ισούται με μηδέν 

και η τυπική απόκλιση με ένα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η μηδενική υπόθεση της 

εξομάλυνσης ενδέχεται να μην είναι κοντά στο μηδέν, οι τυποποιημένες διαφορές για 

το διάστημα που βρίσκεται αριστερά και δεξιά του μηδενός δεν είναι ανεξάρτητες. 

Συνεπώς, ο έλεγχος για την ασυνέχεια κοντά στο μηδέν βασίζεται σε μία διαφορά είτε 

αριστερά είτε δεξιά. Τα αποτελέσματα των ελέγχων των Burgstahler και Dichev 

αποφέρουν μία τυποποιημένη διαφορά για το διάστημα κοντά στα αριστερά (δεξιά) 

του μηδενός της τάξεως του -8,00 (5,88), όπου χρησιμοποιούν διαστήματα εύρους 

του 0,0025 στο δείγμα των 64.466 επιχειρήσεων που επέλεξαν για το χρονικό 

διάστημα 1977-1994.  

 

1.7.3.3 Στρογγυλοποίηση των Κερδών ανά Μετοχή 

 

                                                           
8
 Burgstahler D. and  Dichev I. (1997), Earnings management to avoid earnings decreases and losses, 

Journal of Accounting and Economics Vol. 24, pp. 99-126   
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Τα κέρδη ανά μετοχή, EPS, εκφράζονται στο τέλος της χρήσης ως δεκαδικός αριθμός 

με δύο ψηφία, zz,xy. Οι εταιρίες μπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη ανά μετοχή 

χειραγωγώντας το y έτσι ώστε να μπορούν αυτά να στρογγυλοποιηθούν είτε προς τα 

πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με το αν οι διοικήσεις των εταιριών επιθυμούν να 

αυξήσουν ή να μειώσουν τα καταχωρημένα κέρδη ανά μετοχή. Όπως συμβαίνει με τις 

άλλες μεθόδους, η χειραγώγηση των κερδών εντοπίζεται με τη σύγκριση του 

πραγματικού αποτελέσματος της χειραγώγησης των κερδών με την υποθετική 

κατανομή της απουσίας χειραγώγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι ερευνητές ελέγχουν 

την κατανομή του y. 

 Η προσέγγιση του Thomas θεωρεί μία υποτιθέμενη κατανομή η οποία 

ακολουθεί τον εξής μαθηματικό κανόνα: 

Pr(y≤ y0)=            
    

  

 
               

  

  
   

Η κατανομή δεν είναι συμμετρική σε όλους τους αριθμούς και είναι λιγότερο πιθανό 

το αποτέλεσμα να είναι μηδενικό από ότι οι περισσότεροι άλλοι αριθμοί (Πίνακας 

2.3).  

Πίνακας 1.3 Η Αθροιστική Συχνότητα των Ψηφίων 

Y0 Συχνότητα Αθροιστική 

Συχνότητα 

0 0,120 0,120 

1 0,114 0,234 

2 0,229 0,342 

3 0,218 0,447 

4 0,329 0,547 

5 0,315 0,644 

6 0,422 0,737 

7 0,405 0,827 

8 0,510 0,915 

9 0,490 1,000 
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 Ο Thomas χωρίζει το δείγμα του σε δύο μέρη, σε 68.738 επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν καθαρά κέρδη (κερδοφόρες επιχειρήσεις) και σε 11.359 επιχειρήσεις 

που παρουσιάζουν ζημίες (ζημιογόνες επιχειρήσεις). Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

κερδοφόρες επιχειρήσεις στρογγυλοποιούν τα νούμερα προς τα πάνω όταν y= 8 ή 9 

διότι η συχνότητα των καταχωρήσεων με y= 0 είναι υψηλότερη από την πιθανότητα 

κάθε μαθηματικού κανόνα και επομένως η συχνότητα του y= 8 ή 9 είναι χαμηλότερη. 

Οι ζημιογόνες επιχειρήσεις παρουσιάζουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η συχνότητα του 

y= 9 είναι υψηλότερη από τη συχνότητα του y= 0, αλλά το μέγεθος της απόκλισης 

από το μαθηματικό κανόνα είναι ασθενέστερο στις ζημιογόνες επιχειρήσεις. Η 

περαιτέρω ανάλυση των εταιριών με καλά αποτελέσματα, σε σχέση με τα κέρδη του 

προηγούμενου έτους, και των εταιριών με άσχημα αποτελέσματα παρέχει επιπλέον 

στοιχεία για τα ασυνήθιστα πρότυπα των ψηφίων. Ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή 

φαίνεται ότι στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο τρίτο νούμερο μετά την 

υποδιαστολή. 

 Μελέτες που χρησιμοποιούν παρόμοια μεθοδολογία είναι των Das και Zhang, 

οι οποίοι μελετούν επιχειρήσεις των ΗΠΑ, και των Kinnunen και Koskela, οι οποίοι 

διεξάγουν μία διεθνή έρευνα. Οι Das και Zhang
9
 εξετάζουν το πρώτο ψηφίο μετά την 

υποδιαστολή, δηλαδή το x, και διαπιστώνουν και αυτοί ότι υπάρχουν αντίθετα 

πρότυπα συμπεριφοράς για τις κερδοφόρες και ζημιογόνες επιχειρήσεις, δείχνοντας 

ότι και οι δύο στρογγυλοποιούν τα κέρδη ανά μετοχή, καταχωρώντας περισσότερο ή 

λιγότερο από 4, x= 4, αντίστοιχα. Από τη στιγμή που ο Thomas δείχνει ότι ο 

μαθηματικός κανόνας για μη διαχειριζόμενα δεκαδικά ψηφία είναι απίθανο να 

εφαρμοστεί στα κέρδη ανά μετοχή, οι Das και Zhang επιλέγουν ένα διωνυμικό 

έλεγχο, όπου η μη διαχειριζόμενη πιθανότητα της ύπαρξης αριθμών λιγότερο από 5 

είναι σημαντικά διαφορετική από 50%. Επιπλέον, οι   Das και Zhang γεφυρώνουν το 

κενό ανάμεσα σε αυτή και τις άλλες μεθόδους κατανομής καθώς και της μεθόδου των 

δεδουλευμένων. Ειδικότερα, στις τριμηνιαίες παρατηρήσεις τους 103.944 

επιχειρήσεων μεταξύ του 1989 και 1998, εξετάζουν τη συχνότητα στρογγυλοποίησης 

των επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στις προβλέψεις των αναλυτών, καταχωρούν 

μικρά κέρδη καθώς και έχουν τα ίδια κέρδη ανά μετοχή όπως στο ίδιο τρίμηνο της 

προηγούμενης χρήσης. Επίσης, καταγράφουν τη διαχείριση των δεδουλευμένων μέσω 

                                                           
9
 Das S. and Zhang H. (2003), Rounding-up in reported EPS, behavioral thresholds, and earnings 

management, Journal of Accounting and Economics Vol. 35, pp. 31-50  

 



50 
 

του δεδουλευμένου κεφαλαίου, αφού αιτιολογούν ότι η χειραγώγηση των κερδών έχει 

ένα μικρό παράθυρο και ότι τα υπόλοιπα δεδουλευμένα είναι είτε πολύ μεγάλα είτε 

πέρα από την ικανότητα της διοίκησης να τα διαχειριστεί. Τα στοιχεία τους 

υποστηρίζουν τη θεωρία ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται πραγματικά να 

στρογγυλοποιούν τα νούμερα για να χειραγωγούν τα κέρδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

το σκοπό για τον οποίο αυτή έχει επινοηθεί, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Είναι η πληροφορία εκείνη που προέρχεται μέσα από τους αριθμούς, η οποία καθιστά 

τη χρηματοοικονομική ανάλυση χρήσιμο οδηγό στα χέρια επιχειρηματιών, αναλυτών, 

συμβούλων επιχειρήσεων και τραπεζικών στελεχών, προκειμένου αυτοί να 

οδηγηθούν στη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με επενδυτικές ενέργειες, 

ενέργειες χρηματοδότησης και γενικά ενέργειες οποιασδήποτε επιχειρηματικής 

φύσεως. 

 Οι επιχειρήσεις συντάσσουν διάφορες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για 

την ενημέρωση ή την πληροφόρηση διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων.  Συνήθως οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν τόσο τις πηγές, από τις οποίες έχουν 

αντληθεί τα κεφάλαια των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις στις οποίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί τα κεφάλαια αυτά, όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου.  

 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες, που μπορούν να αντληθούν από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αξιολογούνται από διάφορες ομάδες ατόμων, που 

ενδιαφέρονται για την οικονομική απόδοση και τον συνεπαγόμενο κίνδυνο της 

εξεταζόμενης επιχείρησης. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιτρέπουν τη 

διερεύνηση και μελέτη των οικονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί η 

επιχείρηση, προκειμένου να εντοπισθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της.  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνήθως οι αναλυτές οφείλονται στο 

γεγονός ότι κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Προκειμένου 
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τα συμπεράσματα της ανάλυσης να είναι αξιόπιστα, οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να αναφέρονται σε ίδιες χρονικές περιόδους, η διάταξη των στοιχείων τους να 

είναι ίδια και τέλος οι αλλαγές που έγιναν στις μεθόδους αποτίμησης ή στις 

λογιστικές πρακτικές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία μίας επιχείρησης δεν 

αποτυπώνουν πάντα την πραγματική οικονομικής της κατάσταση. Αυτό συμβαίνει 

για λόγους που έχουν σχέση με τη φορολογία, την πιστοληπτική της ικανότητα, τις 

γενικότερες συναλλαγές της με φορείς του Δημοσίου καθώς και για τυχόν άλλους 

στρατηγικούς επιχειρηματικούς λόγους.   

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα είδη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, οι χρήστες των καταστάσεων αυτών, καθώς και η ποιότητά τους και 

τέλος, αναλύονται οι μέθοδοι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

 

2.2 Τα Είδη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Μία επιχείρηση από τη στιγμή της ίδρυσης της και μετά, αποτελεί μία οικονομική 

μονάδα που είναι ανεξάρτητη από τον ιδρυτή της, δηλαδή τον επιχειρηματία. Η 

επιχείρηση ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της έχει τη δική της οικονομική 

κατάσταση, στην οποία απεικονίζονται τα περιουσιακά της στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της απέναντι στο φορέα της και στους διάφορους τρίτους. 

 Η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία 

αντλείται από τις λογιστικές καταστάσεις. Οι λογιστικές καταστάσεις ανάλογα με το 

αντικείμενο που παρακολουθούν ταξινομούνται ως εξής; 

 Ισολογισμός: Είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία απεικονίζει 

την οικονομική θέση μίας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, αποτιμημένη σε ενιαίο νόμισμα. Ανάλογα με το χρόνο σύνταξης 

των Ισολογισμών και ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετούν 

διακρίνονται στα παρακάτω είδη: 
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o Τακτικός Ισολογισμός ή Ισολογισμός Χρήσης, ονομάζεται εκείνος 

που συντάσσεται μία φορά το χρόνο και παρουσιάζει την πραγματική 

κατάσταση της περιουσίας της επιχείρησης στο τέλος της χρήσης. 

o Περιοδικός ή Ενδιάμεσος Ισολογισμός, ονομάζεται εκείνος που 

συντάσσεται σε περίοδο μικρότερη του έτους, όπως το τρίμηνο και το 

εξάμηνο. 

o Ισολογισμός εκκαθάρισης ή Ρευστοποίησης, είναι ο Ισολογισμός που 

συντάσσεται στην περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης μίας 

επιχείρησης. 

o Ενοποιημένος Ισολογισμός, είναι αυτός που παρουσιάζει τα 

ενοποιημένα στοιχεία ενός συνόλου επιχειρήσεων που ανήκουν στον 

ίδιο όμιλο. 

Τέλος, ο Ισολογισμός παρουσιάζει μία στατική εικόνα της επιχείρησης 

επειδή μας δίνει πληροφορίες μόνο για το τι συμβαίνει, τι υπάρχει και 

ποια είναι η κατάσταση σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Ουσιαστικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική κατάσταση μίας 

επιχείρησης αντλούμε από την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Είναι η λογιστική κατάσταση η 

οποία παρέχει πληροφορίες για την εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης 

μίας οικονομικής μονάδας μέσα σε μία χρονική περίοδο, όπως το μήνα, 

το τρίμηνο, το εξάμηνο και το έτος (διαχειριστική περίοδο). Αποτελεί την 

κατάσταση που εμφανίζει το λογιστικό αποτέλεσμα, δηλαδή το κέρδος ή 

τη ζημία σε μία διαχειριστική περίοδο, που είναι η διαφορά μεταξύ 

εσόδων και εξόδων. Η διαφορά αυτή μεταφέρεται λογιστικά στον Πίνακα 

Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων: Είναι η κατάσταση η οποία δείχνει 

τη διανομή του επιτευχθέντος κέρδους μίας επιχείρησης σύμφωνα με το 

ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της και τη συμμετοχή των ιδιοκτητών 

στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων δε 

συντάσσεται στην περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίσει ζημίες. 

 Η Κατάσταση Ταμειακής Ροής: Είναι η κατάσταση η οποία αποσκοπεί 

στο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις εισροές μετρητών και τις εκροές 

μετρητών μίας οικονομικής μονάδας. Η μελέτη αυτής της κατάστασης 
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μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση της επιχείρησης, τους επενδυτές, τους 

πιστωτές και διάφορους άλλους να εκτιμήσουν την παρελθούσα επίδοση 

της επιχείρησης στη δημιουργία, σχεδιασμό και έλεγχο των πραγματικών 

εισροών και εκροών μετρητών, καθώς και να εκτιμήσουν τις πιθανές 

μελλοντικές εισροές και εκροές μετρητών της επιχείρησης. 

 Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων: Είναι η κατάσταση η οποία 

εμφανίζει τα οικονομικά στοιχεία που εξηγούν τη μεταβολή ή μη του 

ύψους των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης σε σχέση με το ύψος των 

ιδίων κεφαλαίων αρχής χρήσης. Τέτοια στοιχεία είναι τα κέρδη ή οι 

ζημίες χρήσης, η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα 

διανεμηθέντα κέρδη, τα καθαρά ποσά που καταχωρούνται απ’ ευθείας 

στα ίδια κεφάλαια και διάφορα άλλα στοιχεία μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων. 

 Το προσάρτημα: Είναι η κατάσταση στην οποία περιέχονται 

περισσότερες λεπτομέρειες για ορισμένα μεγέθη που εμφανίζονται στις 

παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και επεξηγήσεις που 

βοηθούν στην περαιτέρω ανάλυση και κατανόησή τους. 

 

2.3 Οι Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης είναι διάφορες 

ομάδες ενδιαφερομένων. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τις πληροφορίες που 

διατίθενται μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να είναι πρόσωπα 

από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και πρόσωπα από το εξωτερικό 

περιβάλλον της. Οι εσωτερικοί χρήστες, δηλαδή τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός 

των ορίων της επιχείρησης, είναι η διοίκηση της επιχείρησης, τα διευθυντικά στελέχη 

και οι υπάλληλοι της επιχείρησης. Οι εξωτερικοί χρήστες, από την άλλη, είναι οι 

επενδυτές, οι ενδεχόμενοι επενδυτές, οι δανειστές, οι προμηθευτές, οι πελάτες και οι 

δημόσιες υπηρεσίες.  

 Οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για τις 

οικονομικές πληροφορίες που αυτές περιλαμβάνονται στις διάφορες οικονομικές 

καταστάσεις, ώστε να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης. Για 
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παράδειγμα, ένας επενδυτής χρειάζεται πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει αν 

θα πρέπει να επενδύσει σε μετοχές της επιχείρησης αυτής ή ένας προμηθευτής 

χρειάζεται συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει αν θα πρέπει να 

χορηγήσει πίστωση στην επιχείρηση. Ακόμα, η διοίκηση χρειάζεται πληροφορίες 

προκειμένου να προσδιορίσει τους επιχειρηματικούς στόχους και να διαμορφώσει τις 

στρατηγικές της επιλογές. 

 Παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εξεύρεση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, τις οποίες χρειάζονται για να 

πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μίας χρηματοοικονομικής μελέτης είναι οι 

ακόλουθες: 

 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που είναι δυνατό να 

ληφθούν από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα ενοποιημένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και επενδυτικά προγράμματα. 

 Μη Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα τα 

στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τη ζήτηση των 

προϊόντων της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα στοιχεία που αφορούν τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

 Διάφορες Πληροφορίες, όπως είναι οι εκθέσεις λογιστικών ελέγχων, οι 

εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται 

στον οικονομικό τύπο. 

 

 

2.4 Η Ποιότητα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ένας ακριβής και γενικά αποδεκτός ορισμός της ποιότητας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων δεν υπάρχει μέχρι σήμερα (Mueller 2000, Yetman and Yetman 2004, 

Pomeroy and Thornton, He et al. 2008). Όταν αναφερόμαστε στον όρο ποιότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνήθως εννοούμε το βαθμό που οι οικονομικές 

πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές τις καταστάσεις, λειτουργούν 
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βοηθητικά στη λήψη οικονομικών αποφάσεων (Nashwa 2003). Ακόμα, παρατηρούμε 

μέχρι ποιο βαθμό αναμένεται οι οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης να 

ανταποκρίνονται στις αρχές των GAAP.   

 Για να εκτιμηθεί η ποιότητα των οικονομικών μεγεθών που 

συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης 

γίνονται διάφορες μετρήσεις κυρίως όμως με τη χρήση των αριθμοδεικτών. Οι 

μετρήσεις και οι διάφοροι υπολογισμοί της ποιότητας των καταστάσεων αυτών 

βασίζονται στην εκτίμηση της αμεροληψίας που υπάρχει στην παρουσίαση των 

οικονομικών μεγεθών που περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις. Με άλλα 

λόγια εκτιμούμε την ποιότητα της λογιστικής που υπάρχει καθώς και το κατά πόσο  

ακολουθούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής, οι οποίες διατυπώθηκαν  

για να υποδείξουν τον τρόπο που πρέπει να συντάσσονται οι οικονομικές 

καταστάσεις. 

 Οι ρεαλιστικές μετρήσεις και εκτιμήσεις της ποιότητας, είναι δυνατό να 

επιβεβαιωθούν από τα μελλοντικά γεγονότα και έτσι είναι πολύ χρήσιμες στους 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Berstein 1992). Επιπλέον, τίποτα 

δεν μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

από την αντικειμενική και ουδέτερη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις καταστάσεις η οποία θα τους οδηγήσει στη λήψη  των 

κατάλληλων αποφάσεων. 

 

2.5  Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Στις παραδοσιακές 

μεθόδους ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στις εξειδικευμένες 

μεθόδους ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Οι παραδοσιακές μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: 

 Συγκρίσεις και μετρήσεις που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα για 

δύο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις, όπου η μελέτη των οικονομικών 
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στοιχείων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των ακόλουθων τεχνικών: τις 

συγκριτικές καταστάσεις, τις καταστάσεις τάσης, τις καταστάσεις κοινού 

μεγέθους και την ανάλυση αριθμοδεικτών. 

 Συγκρίσεις και μετρήσεις που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα 

της τρέχουσας λογιστικής χρήσης, όπου η μελέτη των στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των εξής τεχνικών: 

τις καταστάσεις κοινού μεγέθους και την ανάλυση των αριθμοδεικτών. 

Άρα γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι οι παραδοσιακές τεχνικές και 

μέθοδοι ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: 

1. Συγκριτικές Καταστάσεις 

2. Καταστάσεις Τάσεως 

3. Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 

4. Αριθμοδείκτες 

Οι εξειδικευμένες μέθοδοι ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια τυπικών υποδειγμάτων. Μέσα στα πλαίσια αυτά η 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θεωρείται ως ένα σύστημα 

επεξεργασίας πληροφοριών που έχει σκοπό να δώσει στοιχεία για την δραστηριότητα 

της επιχείρησης. Οι εξειδικευμένες μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

 Η Κατάσταση Μεταβολών Οικονομικής Θέσης 

 Η Ανάλυση του Νεκρού Σημείου ( Break Even Analysis) 

 

2.5.1 Παραδοσιακές Μέθοδοι Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 

 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της παραδοσιακής προσέγγισης που χρησιμοποιούνται 

στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες. 

 

2.5.1.1 Συγκριτικές Καταστάσεις 
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Συγκριτικές καταστάσεις είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται σε μία μορφή που εμφανίζει χρηματοοικονομικά δεδομένα για δύο ή 

περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δημοσιεύονται ως συγκριτικές 

καταστάσεις, καθώς είναι οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν 

τα υπόλοιπα των λογαριασμών της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης. 

 Οι συγκριτικές καταστάσεις περιέχουν εκτός από τα δεδομένα των 

καταστάσεων και τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στις επιμέρους 

κατηγορίες των στοιχείων των καταστάσεων. Οι μεταβολές μπορούν να 

παρουσιαστούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

o Ως απόλυτη μεταβολή, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

Μέγεθοςt- Μέγεθοςt-1 

όπου  

Μέγεθος = το χρηματικό πόσο οποιουδήποτε λογαριασμού 

t = η παρούσα λογιστική χρήση 

t-1 = η προηγούμενη λογιστική χρήση  

o Ως σχετική μεταβολή, δηλαδή ως απόλυτη μεταβολή διαιρούμενη με το 

μέγεθος βάσης επί εκατό, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

Μέγεθος
 
 Μέγεθος

   

          
     

o Ως λόγος που είναι το πηλίκο διαίρεσης του μεγέθους της υπό εξέταση 

λογιστικής χρήσης με το μέγεθος του έτους βάσης. Ο λόγος αυτός 

υπολογίζεται ως εξής: 

Μέγεθος
 

Μέγεθος
   

 

Η τεχνική των συγκριτικών καταστάσεων, κυρίως με τη μορφή των απόλυτων 

και σχετικών μεταβολών, επιτρέπει την κριτική αξιολόγηση των μεταβολών που 
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πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες κατηγορίες λογαριασμών από έτος σε έτος και 

συνολικά για μία περίοδο ετών. Η έκφραση των μεταβολών σε απόλυτα και σχετικά 

μεγέθη θεωρείται ότι είναι χρήσιμη, για το λόγο ότι αρκετά άτομα συναντούν κάποια 

δυσκολία στην κατανόηση των απόλυτων νομισματικών μεταβολών σε σχέση με τις 

σχετικές μεταβολές. 

 

2.5.1.2 Καταστάσεις Τάσης 

 

Ο υπολογισμός των μεταβολών των επιμέρους στοιχείων των συγκριτικών 

καταστάσεων, όταν η περίοδος ανάλυσης καλύπτει περισσότερες από δύο 

διαχειριστικές χρήσεις, θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με ένα κοινό έτος, το λεγόμενο 

έτος βάσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι μεταβολές των επόμενων ετών 

υπολογίζονται σε σχέση με το έτος βάσης, έχοντας τη μορφή της ποσοστιαίας 

μεταβολής. Η μέθοδος αυτή έχει και άλλες ονομασίες, όπως ποσοστιαία τάση και 

σειρές δεικτών τάσης. 

 Ο υπολογισμός των ποσοστών τάσεως έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την 

επιλογή του έτους βάσης, το οποίο θεωρείται ότι είναι το κοινό σημείο αναφοράς για 

όλες τις συγκρίσεις των στοιχείων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Στη συνέχεια τα ποσά όλων των άλλων ετών, της χρονικής περιόδου 

που καλύπτει η ανάλυση, εκφράζονται ως ποσοστά του ποσού του έτους βάσης. Έτσι, 

το ποσοστό τάσης οποιουδήποτε στοιχείου που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις υπολογίζεται ως εξής: 

Μέγεθος
 
 

Μέγεθος
  

     

όπου ο δείκτης tΒ αναφέρεται στο έτος βάσης. 

Η μέθοδος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τάσης είναι  

καταλληλότερη για μία διαχρονική σύγκριση των μεταβολών των στοιχείων και αυτό 

γιατί μπορεί να δώσει στον αναλυτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μία 

καλύτερη εικόνα των πολιτικών και των κινήτρων της επιχείρησης που προκάλεσαν 

τις μεταβολές που εμφανίζονται διαχρονικά. 
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2.5.1.3 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 

 

Οι μέθοδοι των συγκριτικών καταστάσεων και των καταστάσεων τάσης 

παρουσιάζουν ένα κοινό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό είναι ότι ο αναλυτής δεν 

μπορεί να σχηματίσει μία σαφή εικόνα της νομισματικής μεταβολής που 

πραγματοποιείται με την πάροδο των ετών στα επιμέρους στοιχεία σε σχέση με το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, το σύνολο των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης ή το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Η κάλυψη αυτού του μειονεκτήματος 

πραγματοποιείται με τη μέθοδο των καταστάσεων κοινού μεγέθους, όπου οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν τα μεμονωμένα στοιχεία της 

συγκεκριμένης ετήσιας  κατάστασης ως ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους της 

κατάστασης, όπως για παράδειγμα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή το 

σύνολο των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε την κοινή βάση σύγκρισης.  

  Ο υπολογισμός των ποσοστών κοινού μεγέθους προϋποθέτει πρώτα την 

επιλογή του συνολικού μεγέθους αναφοράς στη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση 

και στη συνέχεια υπολογίζουμε τα ποσοστά των επιμέρους στοιχείων της κατάστασης 

σε σχέση με το συνολικό μέγεθος αναφοράς. Έτσι το ποσοστό κοινού μεγέθους 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

Μέγεθος
 

Συνολικό Μέγεθος
 

     

όπου το Συνολικό Μέγεθος είναι το μέγεθος αναφοράς. 

 Η μέθοδος των καταστάσεων κοινού μεγέθους είναι αρκετά χρήσιμη για την 

πραγματοποίηση συγκρίσεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις επειδή οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών μπορούν να ανασυνταχθούν στην ομοιόμορφη 

κατάσταση του κοινού μεγέθους ανεξάρτητα από το μέγεθος των μεμονωμένων 

λογαριασμών. 
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2.5.1.4 Αριθμοδείκτες 

 

Μία άλλη μέθοδος που συνήθως χρησιμοποιείται για την εξέταση των συνθηκών 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι η ανάλυση 

χρηματοοικονομικών δεικτών, δηλαδή των αριθμοδεικτών. Η χρησιμοποίηση της 

μεθόδου αυτής για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των 

επιχειρήσεων θεωρείται αρκετά κατάλληλη, για το λόγο ότι οι δείκτες αυτοί 

συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων, 

την εξέλιξη των οποίων θέλουμε να εξετάσουμε. 

 Επιπλέον, οι αριθμοδείκτες περιέχουν μία πορεία τυποποίησης. Δηλαδή, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τυποποιήσουν μεθόδους καταγραφής 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων παρόμοιων μεταβλητών που 

λαμβάνονται υπόψη για διαχρονικές συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Ακόμη, οι 

αριθμοδείκτες μετρούν τις σχέσεις σχετικά με τις εισροές και τις εκροές μίας 

επιχείρησης και διευκολύνουν τις συγκρίσεις αυτών των σχέσεων διαχρονικά μεταξύ 

των επιχειρήσεων. 

 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών 

περιλαμβάνονται στις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Έτσι οι κυριότεροι δείκτες που συνήθως καταρτίζονται διακρίνονται σε πέντε 

κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής:  

 Δείκτες Ρευστότητας. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ότι με τους δείκτες 

αυτούς επιχειρούμε να αναλύσουμε τις συνθήκες βραχυπρόθεσμου 

κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης. Οι Δείκτες Ρευστότητας που συνήθως 

χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας ορίζεται ως εξής 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα= 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Η τιμή του δείκτη αυτού επηρεάζεται από τη μέθοδο αποτίμησης των 

αποθεμάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Έτσι, αν για παράδειγμα η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο LIFO, τότε τα αποθέματά της, 

κάτω από συνθήκες πληθωρισμού, εμφανίζονται στον ισολογισμό με 

χαμηλότερη αξία με αποτέλεσμα ο δείκτης να παίρνει μικρότερη τιμή. 

o Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Για ένα περισσότερο αυστηρό έλεγχο της ρευστότητας χρησιμοποιείται 

ο αριθμοδείκτης της άμεσης ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης αυτός 

περιέχει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μετατρέπονται σε 

μετρητά γρηγορότερα και υπολογίζεται από τη σχέση 

Άμεση Ρευστότητα= 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  

Ο λόγος για τον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα στον 

αριθμοδείκτη άμεσης ρευστότητας είναι ότι η αξιολόγηση τους απαιτεί 

περισσότερη διαχειριστική ορθή κρίση από ότι απαιτείται για τα άλλα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

  Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της άμεσης 

ρευστότητας θεωρείται ο καθορισμός του αριθμού των ημερών που 

απαιτούνται για να δημιουργηθούν εσωτερικού πόροι που θα 

καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ως εσωτερικοί πόροι 

θεωρούνται τα κέρδη, οι αποσβέσεις και οι λοιποί μη ταμειακοί πόροι 

της επιχείρησης. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από την ακόλουθη 

σχέση: 

D= 
Βραχυπρ Υποχρεώσεις  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Ισοδύναμα Μετρητά Μετρητά 

Εσωτερικοί Πόροι
     

o Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού 

Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κριτήριο 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης. Το κεφάλαιο κίνησης 

εμφανίζει το μέρος το κυκλοφορούντος ενεργητικού που έχει 

χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμα κεφάλαια της επιχείρησης. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός ορίζεται ως εξής: 
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Δ.Κ.Κ./Σ.Ε.= 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το δυνητικό απόθεμα ρευστότητας που 

έχει η επιχείρηση. 

o Δείκτης Κάλυψης Λειτουργικών Εξόδων 

Το κύριο μειονέκτημα των προηγούμενων αριθμοδεικτών ρευστότητας 

είναι ότι εμφανίζουν το βαθμό ρευστότητας μίας επιχείρησης σε 

στατιστικού όρους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δείκτες αυτοί 

υπολογίζονται από στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της 

επιχείρησης, ο οποίος δείχνει την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και έτσι είναι πιθανό οι 

αριθμοδείκτες ρευστότητας να μη δείχνουν τον πραγματικό βαθμό 

ρευστότητας τη δεδομένη αυτή περίοδο. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού 

αρκετές φορές χρησιμοποιούνται δυναμικοί αριθμοδείκτες 

ρευστότητας. Ένας από αυτούς είναι ο δείκτης κάλυψης λειτουργικών 

εξόδων ο οποίος ισούται με: 

Δ.Κ.Λ.Ε. = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Μέσες Ημερήσιες Λειτουργικές Ταμειακές Εκροές
 

Οι μέσες ημερήσιες λειτουργικές ταμειακές εκροές ισούνται με τον 

λόγο ετήσιων λειτουργικών ταμειακών εκροών που εμφανίζονται στο 

ετήσιο ταμειακό πρόγραμμα της επιχείρησης προς τον αριθμό των 

εργάσιμων ημερών στο έτος. 

 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Περιουσιακής 

Διάρθρωσης. Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση πρώτον των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης και 

δεύτερον της περιουσιακής συγκρότησης του ενεργητικού της. Δηλαδή, με 

τους δείκτες αυτούς επιχειρούμε να αναλύσουμε τις συνθήκες 

μακροχρόνιου κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης είναι οι 

παρακάτω:  

o Δείκτης Χρέους 
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Η χρηματοοικονομική μόχλευση συνήθως υπολογίζεται με τον λόγο 

του μακροπρόθεσμου χρέους προς το σύνολο των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων της επιχείρησης, δηλαδή 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση= 
Μακροπρ θεσμο Χρέος

Μακροπροθέσμο Χρέος Ίδια Κεφάλαια
 

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

είναι ο ακόλουθος: 

Δείκτης Χρέους= 
Μακροπρόθεσμο Χρέος

Ίδια Κεφάλαια
 

o Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού διακρίνονται σε 

επιχειρήσεις έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων και σε 

επιχειρήσεις έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Άρα,  

Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας= 
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού
 

o Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης υπολογίζεται ως εξής: 

Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης= 
Ίδια Κεφάλαια

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 

o Δείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα 

Κεφάλαια 

Ο δείκτης αυτός εμφανίζει το δυνητικό βαθμό ρευστότητας που έχει η 

επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει της συνολικές υποχρεώσεις της. 

Έτσι έχουμε την εξής σχέση: 

Δ.Ε./Σ.Ξ.Κ.= 
Κυλοφορούν Ενεργητικό

Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια
 

o Δείκτης Χρηματοδότησης Παγίων Στοιχείων με Μακροπρόθεσμα 

Κεφάλαια 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό κάλυψης των 

μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων από τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης. Δηλαδή, ο δείκτης αυτός μας πληροφορεί για 

τις υφιστάμενες συνθήκες εξασφάλισης των μακροπρόθεσμων 

δανειστών της επιχείρησης. Άρα, έχουμε 

Π.Π.Σ./Μ.Κ.= 
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια
 

o Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων εμφανίζει το βαθμό κάλυψης των 

τόκων από τα κέρδη πριν από τόκους και φόρους της επιχείρησης. Ο 

δείκτης αυτός ορίζεται ω εξής: 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων= 
Κ Π Τ Φ  Αποσβέσεις

Τόκοι
 

o Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων 

Αν θεωρήσουμε ότι η επιχείρηση καλύπτει τα οφειλόμενα χρεολύσια 

με νέο δανεισμό, τότε ο αριθμοδείκτης αυτός μπορεί να πάρει την εξής 

μορφή: 

Δ.Κ.Δ.Υ.= 
Καθαρά Κέρδη Τόκοι Αποσβέσεις

Τόκοι Εξόφληση Δανείων
 

Επιπλέον, αν η επιχείρηση έχει πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή με 

leasing, τότε θα ήταν πιθανόν χρήσιμο να προσθέσουμε τα αντίστοιχα 

μισθώματα στον αριθμητή αλλά και στον παρονομαστή των παραπάνω 

αριθμοδεικτών. 

 Δείκτες Απόδοσης Κεφαλαίων. Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να πραγματοποιεί 

κέρδη. Με άλλα λόγια, οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες αξιολογούν το βαθμό 

κερδοφορίας της επιχείρησης. Οι Δείκτες Απόδοσης Κεφαλαίων είναι οι 

ακόλουθοι: 

o Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους 



66 
 

Τα περιθώρια δηλώνουν το δείκτη των κερδών προς τον όγκο της 

δραστηριότητας, δηλαδή τις πωλήσεις ή την παραγωγή και 

διακρίνονται σε μικτό περιθώριο κέρδους και καθαρό περιθώριο 

κέρδους. Επομένως, προκύπτουν οι εξής σχέσεις: 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους= 
Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων

Πωλήσεις
 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους= 
Καθαρό Κέρδος

Πωλήσεις
 

o Δείκτες Απόδοσης Απασχοληθέντων Κεφαλαίων 

Οι δείκτες αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί αν 

είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη 

επενδυθέντων κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων και αν η επιχείρηση 

διοικείται αποτελεσματικά. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω 

αριθμοδείκτες: 

Απόδοση Απασχοληθέντων Κεφαλαίων (ROCE)= 

Λειτουργικά Κέρδη μετά Φόρων

Απασχοληθέντα Κεφάλαια
 

Ο δείκτης αυτός μπορεί να συναντηθεί και ως Απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων όταν τα ξένα κεφάλαια ισούνται με μηδέν. Δηλαδή, 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)= 
Καθαρά Κέρδη 

Ίδια Κεφάλαια
  

o Δείκτες Απόδοσης επί της Επένδυσης ή επί των Συνολικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Η διαφορά των δεικτών απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) και 

απόδοσης επί των συνολικών περιουσιακών στοιχείων (ROA) 

βρίσκεται στο αν αναφερόμαστε μόνο στα επενδυμένα κεφάλαια η στο 

σύνολο των κεφαλαίων. Επομένως, έχουμε 

ROI ή ROA= 
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
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 Δείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας. Οι αριθμοδείκτες 

αυτοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθμού 

αποτελεσματικότητας με την οποία πραγματοποιούνται ορισμένες βασικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης, οι οποίες και προσδιορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τις συνθήκες κερδοφορίας και βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου 

κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

παρακάτω δείκτες: 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το ρυθμό με τον οποίο τα αποθέματα 

εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρηση και υπολογίζεται από 

την παρακάτω σχέση: 

Κ.Τ.Αποθεμάτων= 
Κόστος ΠωληθέντωνΠροϊόντων

Μέσο  ψος Αποθεμάτων
 

o Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων 

Η διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στις αποθήκες της 

επιχείρησης αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της χρονικής περιόδου που 

απαιτείται να περιμένει η επιχείρηση για την πώληση και την 

αντικατάσταση των εμπορευμάτων της. Η διάρκεια παραμονής των 

αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των αποθεμάτων: 

Δ.Π.Α.= 
   

Κ Τ Αποθεμάτων
 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

Ένας άλλος σημαντικός αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

είναι αυτός που μετρά την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, η 

τιμή του οποίου δείχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά μέσο όρο οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης μέσα στο έτος και υπολογίζεται από την 

εξής σχέση: 

Κ.Τ.Απαιτήσεων= 
Πιστωτικές Πωλήσεις

Μέσο  ψος Απαιτήσεων
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o Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων 

Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων υπολογίζεται από παρόμοια 

σχέση με αυτή του υπολογισμού της  περιόδου παραμονής των 

αποθεμάτων. Επομένως, έχουμε: 

Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων= 
   

Κ Τ Απαιτήσεων
 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων περιουσιακών 

στοιχείων χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα 

της επιχείρησης να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και υπολογίζεται από τη σχέση: 

Κ.Τ.ΠΠΣ= 
Πωλήσεις

Μέσο  ψος Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας της «Υλικής» Καθαρής Θέσης 

Ο αριθμοδείκτης αυτός επιδιώκει την εξέταση του βαθμού συμμετοχής 

των φορέων στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και 

υπολογίζεται ως εξής: 

Κ.Τ.Υλικής Καθαρής Θέσης= 
Καθαρές Πωλήσεις

Υλική Καθαρή Θέση
 

όπου Υλική Καθαρή Θέση θεωρείται η διαφορά μεταξύ της καθαρής 

θέσης και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Λειτουργικών Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Δ.Κ.Τ.Λ.Π.Σ.= 
Καθαρές Πωλήσεις

Σύνολο Λειτουργικών Περιουσιακών Στοιχείων
 

όπου Σύνολο Λειτουργικών Περιουσιακών Στοιχείων θεωρείται η 

διαφορά μεταξύ του Συνόλου του Ενεργητικού με τις Συμμετοχές της 

επιχείρησης. 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός θεωρείται, στην πράξη, ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός λόγω της στενής σχέσης μεταξύ των πωλήσεων και του 

κεφαλαίου κίνησης και ορίζεται από την εξής σχέση: 

Κ.Τ.ΚΚΚ= 
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
 

o Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Ορισμένοι συγγραφείς επεκτείνουν τον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας και σε άλλα στοιχεία του 

ισολογισμού, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της επιχείρησης. Ένας από 

τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους είναι αυτός της 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που 

υπολογίζεται ως εξής: 

Κ.Τ.Πληρωτέων Λογαριασμών= 
Σύνολο Αγορών Λογιστικής Χρήσης

Μέσο  ψος Πληρωτέων Λογαριασμών
  

o Δείκτης Χρονικής Περιόδου που οι Αγορές Παραμένουν Οφειλόμενες 

Ακόμη ένας σημαντικός αριθμοδείκτης είναι αυτός της χρονικής 

περιόδου που οι αγορές παραμένουν οφειλόμενες και ορίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

Χρονική Περίοδος που οι Αγορές Παραμένουν Οφειλόμενες= 

=
   

Κ Τ Πληρωτέων Λογαριασμών
 

 Δείκτες Επενδύσεων ή Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης. Οι αριθμοδείκτες 

αυτοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των 

αγοραίων τιμών των μετοχών, των κερδών, των μερισμάτων και των 

λογιστικών τιμών των μετοχών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ακόλουθοι 

αριθμοδείκτες: 

o Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή (EPS) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη ανά μετοχή της 

επιχείρησης που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή της επιχείρησης. Ο 

υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή γίνεται ως εξής: 
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Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή= 
Σύνολο Καθαρών Κερδών 

Μέσος Αριθμός Μετοχών
 

o Δείκτης της Αγοραίας Αξίας προς τα Κέρδη 

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζεται από την ακόλουθη σχέση: 

Αγοραία Αξία προς τα Κέρδη= 
Αγοραία Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρό Αποτέλεσμα
 

o Δείκτης Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (Book Value per Share) 

Ο δείκτης αυτός ορίζεται από την εξής σχέση: 

Εσωτερική Αξία Μετοχής= 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμό Μετοχών σε Κυκλοφορία
 

o Δείκτης Μερίσματος 

Ο αριθμοδείκτης μερίσματος υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

Δείκτης Μερίσματος= 
Μέρισμα ανά Μετοχή

Τιμή Μετοχής
 

o Δείκτης Μερίσματος ανά Μετοχή (Dividends per Share)  

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει από τα κέρδη της επιχείρησης 

μετά την παρακράτηση των αποθεματικών τι μέρισμα καταβάλλεται σε 

κάθε μετοχή. Ο δείκτης αυτός είναι ο ακόλουθος: 

Μέρισμα ανά Μετοχή= 
Σύνολο Καταβαλόμενων Μερισμάτων

Αριθμός Μετοχών
 

o Συνολική Απόδοση του Μετόχου (Total Shareholder Return- TSR) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση που απολαμβάνει ο 

μέτοχος , ο οποίος έχει αγοράσει στην αρχή της περιόδου τη μετοχή, 

από τα μερίσματα και την αξία του χαρτοφυλακίου τα οποία 

προκύπτουν από την τιμή της μετοχής στο τέλος της περιόδου. 

Επομένως, έχουμε 

TSR= 
Εκτίμηση Μετοχής Μερίσματα

Τιμή κατά την Αρχή της Περιόδου
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2.5.2 Εξειδικευμένες Μέθοδοι Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων  

 

Οι εξειδικευμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση 

είναι οι παρακάτω: 

 

2.5.2.1 Κατάσταση Μεταβολών Οικονομικής Θέσης 

 

Η κατάσταση μεταβολών οικονομικής θέσης παρουσιάζει τις πηγές των κεφαλαίων 

που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου καθώς επίσης και το 

πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα κεφάλαια αυτά, δηλαδή σε ποια στοιχεία του 

ενεργητικού έχουν επενδυθεί. Ακόμη, η κατάσταση αυτή εμφανίζει πώς 

μεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου τα κεφάλαια που είχε στη διάθεση της 

στην αρχή της συγκεκριμένης περιόδου. Η κατάσταση πηγών και χρήσεων 

κεφαλαίων αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία αντιστοιχούν  στα δύο βασικά στάδια 

της διαδικασίας για την κατάρτισή του. Τα δύο στάδια είναι τα ακόλουθα: 

2 Ο προσδιορισμός της μεταβολής του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης για 

τη δεδομένη χρονική περίοδο, και  

3 Η συγκέντρωση των μεταβολών των λογαριασμών του πάγιου ενεργητικού και 

του μακροπρόθεσμου παθητικού. Με άλλα λόγια, έχουμε τη συγκέντρωση 

όλων των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και των πηγών 

χρηματοδότησης. 

 Για την κατάρτιση των επιμέρους τμημάτων της κατάστασης μεταβολών της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης απαιτούνται στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

δύο διαδοχικούς ισολογισμούς και πιθανόν πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για την ίδια χρονική περίοδο. 

 Πίνακας Κεφαλαίου Κίνησης 
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Ο πίνακας κεφαλαίου κίνησης αποτελεί έναν από τους πρώτους καταρτισθέντες 

χρηματοοικονομικούς πίνακες. Ο κύριος λόγος της χρησιμοποίησης του 

κεφαλαίου κίνησης είναι ότι το κεφάλαιο αυτό συνεχώς μετατρέπεται από ένα 

λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού ή των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων σε έναν άλλο. Για παράδειγμα, τα χρηματικά διαθέσιμα είναι 

απαραίτητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που προκύπτουν 

από την αγορά πρώτων υλών, υλικών ή εμπορευμάτων. Οι πρώτες ύλες και τα 

υλικά που μετασχηματίζονται σε προϊόντα, όπως και τα εμπορεύματα πωλούνται 

κυρίως με πίστωση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εισπρακτέους 

λογαριασμούς, οι οποίοι εισπράττονται αργότερα και μετατρέπονται σε 

χρηματικά διαθέσιμα.    

 Αυτός είναι και ο λόγος που το κεφάλαιο κίνησης θεωρείται άλλοτε ως μία 

πηγή και άλλοτε ως μία χρήση κεφαλαίων. Ειδικότερα, μία μείωση του 

κεφαλαίου κίνησης αποτελεί εισροή με αποτέλεσμα να αποτελεί πηγή κεφαλαίων, 

καθώς επίσης και μία αύξηση του κεφαλαίου κίνησης θεωρείται εκροή και 

επομένως είναι χρήση κεφαλαίου. Έχοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο κίνησης 

ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κάθε αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

και κάθε μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί χρήση και 

αντίστοιχα κάθε μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και κάθε αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί πηγή κεφαλαίων. 

 Πίνακας Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων 

Ο Πίνακας Κεφαλαίου Κίνησης δείχνει τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης 

χωρίς όμως να αιτιολογεί τη μεταβολή αυτή. Από την άλλη, η κατάσταση 

μεταβολών της οικονομικής θέσης έχει ως σκοπό να απεικονίσει τις πηγές 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, από τις οποίες αντλήθηκαν τα νέα κεφάλαια 

και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτήθηκαν αυτά. Έτσι ο Πίνακας Πηγών και 

Χρήσεων Κεφαλαίων παρουσιάζει τις μεταβολές της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για την κατάρτιση αυτού του 

πίνακα, αρχικά, εμφανίζουμε τις πηγές από τις οποίες έχουν αντληθεί τα νέα 

κεφάλαια και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις χρήσεις των κεφαλαίων. 



73 
 

 Τέλος, ο Πίνακας Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων μπορεί να καταρτιστεί με 

πολλές εναλλακτικές μορφές, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των 

πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι για τον εξωτερικό 

αναλυτή, ο οποίος έχει στη διάθεσή του μόνο τα στοιχεία του ετήσιου 

ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, ο Πίνακας Πηγών και 

Χρήσεων Κεφαλαίων που συντάσσεται είναι απλά μία ταξινόμηση των 

μεταβολών των λογαριασμών δύο διαδοχικών ισολογισμών. Από την άλλη, ο 

Πίνακας Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων που συντάσσεται από τον υπεύθυνο 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας παρουσιάζεται ως ένας πίνακας με περισσότερες 

λεπτομέρειες για τις μεταβολές του ισολογισμού μαζί με τα κεφάλαια που 

προέκυψαν από τα κέρδη, καθώς ο υπεύθυνος έχει στη διάθεση του επιπλέον 

πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ης επιχείρησης. 

 

2.5.2.2 Η Ανάλυση του Νεκρού Σημείου 

 

Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί ένα αρχικό μέτρο σύνδεσης και σύγκρισης 

της παραγόμενης και πωλούμενης ποσότητας της επιχείρησης με τα κέρδη της. Το 

νεκρό σημείο περιέχει δύο βασικούς άξονες: 

o Τα έσοδα από τις πωλήσεις του προϊόντος, και 

o Το συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος. 

Όπως είναι γνωστό, το συνολικό κόστος του προϊόντος περιλαμβάνει το 

σταθερό και το μεταβλητό κόστος. Το σταθερό είναι εκείνο που παραμένει 

αμετάβλητο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγόμενης ποσότητας, ενώ το 

μεταβλητό κόστος είναι ευμετάβλητο και σχετίζεται άμεσα με το ύψος της 

παραγωγής. 

Επομένως, το νεκρό σημείο αντιστοιχεί σε εκείνο το επίπεδο πωλήσεων, όπου 

τα έσοδα από τις πωλήσεις καλύπτουν ακριβώς τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης. 

Στο νεκρό σημείο η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες. Αν η επιχείρηση 

πουλήσει ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στο νεκρό σημείο, θα 

παρουσιάσει κέρδη αφού τα έσοδα θα υπερκαλύπτουν το συνολικό κόστος της. 
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Αντιθέτως, αν πουλήσει μικρότερη ποσότητα από εκείνη του νεκρού σημείου, θα έχει 

ζημίες καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις δεν θα μπορούν να καλύψουν το συνολικό 

κόστος παραγωγής της επιχείρησης. 

 Αλγεβρική Λύση του Νεκρού Σημείου 

Για να προσδιορίσουμε το νεκρό σημείο αλγεβρικά ξεκινούμε από το συλλογισμό 

ότι η επιχείρηση παράγει Q μονάδες προϊόντος και τις πουλάει σε τιμή P. Ακόμη 

έχει σταθερό κόστος Α, ενώ κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται κοστίζει μ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα συνολική έσοδα Ε ισούνται με: 

Ε= P*Q 

και το συνολικό κόστος C ισούται με: 

C= Α+ μ*Q 

Επομένως, το νεκρό σημείο θα βρεθεί λύνοντας την εξίσωση: 

Ε= C 

από την οποία προκύπτει ότι: 

Q
*
= 
Α

  μ
 

Αυτό σημαίνει ότι για να επιτύχει η επιχείρηση το νεκρό σημείο, θα πρέπει να 

παράγει ποσότητα Q
*
. 

Αν θέλουμε να βρούμε την αξία των πωλήσεων που  αντιστοιχούν στο νεκρό 

σημείο, θα πρέπει να λύσουμε την εξής εξίσωση: 

Ε
*
= P*Q

*
 

που με αντικατάσταση προκύπτει το εξής: 

Ε
*
= 
Α

  μ

 

 

 Γραφική Απεικόνιση του Νεκρού Σημείου 
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Η διαγραμματική παρουσίαση του νεκρού σημείου μπορεί να γίνει με μία 

γραφική παράσταση στην οποία απεικονίζονται οι καμπύλες των συνολικών 

εσόδων και των συνολικών δαπανών της επιχείρησης σε συνάρτηση του βαθμού 

παραγωγικής δραστηριότητας. 

 

Διάγραμμα 2.1 Γραφική παρουσίαση του νεκρού σημείου 

 Παρατηρώντας την παραπάνω γραφική απεικόνιση βλέπουμε ότι η τετμημένη 

του διαγράμματος αντιπροσωπεύει τα επίπεδα παραγωγής και πωλήσεων και η 

τεταγμένη τον κύκλο εργασιών και τις δαπάνες. Το σημείο στο οποίο η καμπύλη 

των συνολικών εσόδων τέμνει την καμπύλη των συνολικών δαπανών είναι το 

νεκρό σημείο. Κάθε ποσότητα μικρότερη του νεκρού σημείου προκαλεί στην 

επιχείρηση ζημία και κάθε ποσότητα μεγαλύτερη του νεκρού σημείου είναι 

κερδοφόρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής και της χειραγώγησης των κερδών έχει 

αντίκτυπο τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και στο εξωτερικό. 

Είναι γεγονός ότι όταν μία επιχείρηση καταχράται σε υπερβολικό βαθμό τη λογιστική 

ευελιξία που της παρέχουν οι λογιστικοί κανόνες και τα λογιστικά πρότυπα, τότε 

δίνει λανθασμένη εντύπωση για την εικόνα της τόσο στο επενδυτικό κοινό, όσο και 

γενικά στο σύνολο της κεφαλαιαγοράς. 

 Η χειραγώγηση των κερδών, αλλά και γενικότερα η παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων αφορά όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, αλλά οι 

μεγαλύτερες επιπτώσεις αναφέρονται στους κλάδους αξιοποίησης ακινήτων (real 

estate), στη βιομηχανία, στις τράπεζες, στις εταιρίες πετρελαιοειδών, στον 

κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο υγείας. Το παραπάνω φαινόμενο εμφανίζεται 

σε όλο και περισσότερες χώρες μέσω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του 

διεθνούς εμπορίου (Σπάθης 2002). Η δημιουργική λογιστική υιοθετείται από τις 

επιχειρήσεις με σκοπό να βελτιώσουν την εικόνα τους στον κλάδο που 

δραστηριοποιούνται και να πετύχουν την  προσέλκυση κεφαλαίων. Επιπλέον, οι 

μεγάλες εταιρίες διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση όχι μόνο για μία «ανώδυνη» 

παραποίηση, αλλά και για μία γενικότερη απορρόφηση των ζημιών και των 

συνεπειών στην περίπτωση αποκάλυψης των ατασθαλιών. 

 Σύμφωνα με τους Stalebrink και Sacco (2005), η παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν εντοπίζεται μόνο σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο δημόσιο όπως επίσης και σε εταιρίες μη 
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα στις μη κερδοσκοπικές εταιρίες το φαινόμενο 

της παραποίησης μπορεί εύκολα να ευδοκιμήσει λόγω του κοινωνικού προσώπου της 

εταιρίας που διαλύει κάθε είδους καχυποψίας περί αξιοπιστίας του οργανισμού, της 

έλλειψης επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής εμπειρίας και της χαλαρότητας 

των λογιστικών ελέγχων (Greenle et al.2007).    

 Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να δώσει τον τρόπο επίδρασης της 

χειραγώγησης των κερδών στη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη σχέση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

με τη χειραγώγηση των κερδών και τέλος, γίνεται μία ανάλυση των λογιστικών 

χειρισμών που ωραιοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και των επιπτώσεων που 

έχουν αυτοί οι χειρισμοί στη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.   

 

3.2 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Χειραγώγηση Κερδών 

 

Η χειραγώγηση των κερδών «διαστρέφει» τις οικονομικές καταστάσεις. Η 

αναγνώριση της ύπαρξης τεχνικών χειραγώγησης των κερδών αποτελεί ένα 

σημαντικό μέρος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Οι αναφορές για 

ψευδείς οικονομικές καταστάσεις είναι όλο και πιο συχνές τα τελευταία χρόνια. Στην 

Ελλάδα το ζήτημα αυτό παρουσιάστηκε σε πιο έντονο βαθμό την περίοδο αύξησης 

των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την αύξηση του 

κεφαλαίου τους μέσω δημόσιων προσφορών, όπως επίσης και με την προσπάθεια 

μείωσης της φορολογίας των κερδών τους μέσω της διόγκωσης των εξόδων. 

 Οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) αφήνουν στη διακριτική 

ευχέρεια των διοικήσεων των επιχειρήσεων να κάνουν τις απαραίτητες υποθέσεις και 

εκτιμήσεις για την υποβολή εκθέσεων για την απόδοση των επιχειρήσεων τους. Μία 

από τις θεμελιώδεις σχέσεις της λογιστικής είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης. Αυτή η σχέση δείχνει 

ότι όποιες μεταβολές πραγματοποιούνται στους διάφορους λογαριασμούς της 

επιχείρησης απεικονίζονται τόσο στην κατάσταση αποτελεσμάτων όσο και στον 

ισολογισμό. Έτσι, οι μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσης προκύπτουν από 
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μεταβολές στο καθαρό λειτουργικό της επιχείρησης, δηλαδή του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των στοιχείων που αποτελούν το κεφάλαιο κίνησης. Αποτέλεσμα 

αυτού του γεγονότος είναι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένα κέρδη σε 

προηγούμενες χρήσεις, θα έχουν, όπως είναι φυσικό, υπερτιμημένο καθαρό 

ενεργητικό. Επιπλέον, η συσσώρευση στον ισολογισμό των κερδών που είναι 

αποτέλεσμα χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων, επηρεάζει εκτός των 

άλλων και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την χρηματοοικονομική ανάλυση 

των επιχειρήσεων.       

 Επομένως, οι δείκτες που επηρεάζονται από την αλλαγή του αποτελέσματος 

χρήσης και του ισολογισμού είναι οι εξής: 

 Οι αριθμοδείκτης ρευστότητας, δηλαδή ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας και ο αριθμοδείκτης της Άμεσης Ρευστότητας  

 Οι αριθμοδείκτες απόδοσης κεφαλαίου, όπως είναι ο δείκτης μικτού 

περιθωρίου και ο ROI 

 Οι αριθμοδείκτες περιουσιακής διάρθρωσης, όπως είναι ο δείκτης «Σύνολο 

Ενεργητικού προς Ξένα Κεφάλαια», και ο δείκτης «Ξένα Κεφάλαια προς 

Ίδια Κεφάλαια» 

 Διάφοροι χρηματιστηριακοί δείκτες για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις.  

 

3.3 Λογιστικοί Χειρισμοί Ωραιοποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων και οι Επιπτώσεις αυτών στη Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση 

 

Ο πιο συχνός τρόπος χειραγώγησης των κερδών είναι η εκμετάλλευση της ευελιξίας 

που προσφέρουν οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) και γενικότερα η 

εκμετάλλευση των «αδυναμιών» των λογιστικών κανόνων και αρχών που έχουν ως 

σκοπό την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων όχι όπως θα έπρεπε να είναι 

κανονικά, αλλά όπως συμφέρει την επιχείρηση να παρουσιάζονται κάθε φορά. 

 Σύμφωνα με το Σπάθη (2002) οι πιο διαδεδομένοι λογιστικοί χειρισμοί 

ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι: 
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 Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 Οι αποζημιώσεις του προσωπικού 

 Οι αποσβέσεις 

 Ο χαρακτηρισμός εξόδων που αφορούν πάγια στο κόστος κτήσης τους 

 Η αποτίμηση των αποθεμάτων 

 Η καταχώριση εσόδων και εξόδων σε λάθος χρήση 

Ακόμα, κάποιες άλλες πρακτικές που παραποιούν τις οικονομικές 

καταστάσεις, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η πραγματική εικόνα της 

επιχείρησης είναι οι ακόλουθες: 

 Η παρέμβαση, μετατροπή και διαχείριση σημαντικών χρηματοοικονομικών 

εγγράφων, συναλλαγών όπως επίσης και των παραστατικών που συνοδεύουν 

τις συναλλαγές 

 Σκόπιμη παράλειψη γεγονότων, συναλλαγών, λογαριασμών ή άλλων 

πληροφοριών που θεωρούνται απαραίτητα για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, και τέλος 

 Εσκεμμένη μη εφαρμογή των λογιστικών κανόνων, αρχών, πολιτικών και 

προτύπων που είναι απαραίτητα εργαλεία για τη μέτρηση, αναγνώριση και 

καταγραφή οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών.    

  

3.3.1 Λογιστικός Χειρισμός των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Οι τεχνικές που παραποιούν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και 

εφαρμόζονται σε στοιχεία του Ισολογισμού της, εντοπίζονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις, στις ασώματες ακινητοποιήσεις, στις συμμετοχές και στις 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 

 

3.3.1.1 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
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Ως ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτάει η 

οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ως μέσα δράσεώς της κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα 

έτος.
10

  

 Οι αλλαγές που επέφεραν τα Δ.Λ.Π. στα ενσώματα πάγια είχαν ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δημιουργικής λογιστικής στον τομέα αυτό, κάτι που 

δεν συνέβαινε με τα Ε.Λ.Π καθώς το νομοθετικό πλαίσιο για τα ενσώματα πάγια 

ήταν αρκετά πλήρες και δεν άφηνε περιθώρια δημιουργικότητας. 

 Η ελευθερία που δίνεται, με τα Δ.Λ.Π., στις επιχειρήσεις να καθορίζουν 

εκείνες το συντελεστή απόσβεσης και την ωφέλιμη ζωή του παγίου, καθώς και το 

δικαίωμα αναπροσαρμογής του παγίου, μπορεί να γίνουν εργαλεία δημιουργικής 

λογιστικής. Πολλές φορές οι συντελεστές αποσβέσεων μπορεί να είναι πολύ μικροί 

και η ωφέλιμη ζωή των παγίων να είναι αρκετά μεγάλη. Με την εφαρμογή των 

Δ.Λ.Π. δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα στοιχεία που αφορούν τα πάγια και 

παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται 

η πιθανότητα τα πάγια αυτά να είναι υπερτιμημένα και όπως είναι φυσικό θα πρέπει 

να εξετάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και οι παραδοχές που 

εφαρμόστηκαν. 

 Οι μέθοδοι αποτίμησης των ενσώματων παγίων μετά την αρχική τους 

καταχώρηση είναι οι εξής δύο: 

1. Το Μοντέλο Κόστους, σύμφωνα με το οποίο το ενσώματο πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο μετά την αρχική του καταχώρηση λογιστικοποιείται στο κόστος το 

μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης, και 

2. Το Μοντέλο Επανεκτίμησης, σύμφωνα με το οποίο η αξία του ενσώματου 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα, 

λογιστικοποιείται στην αναπροσαρμοσμένη αξία, μειωμένη κατά τις 

μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και μεταγενέστερες 

συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

                                                           
10
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Σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους, όταν μία επιχείρηση επιθυμεί να 

εμφανίσει υψηλά κέρδη δεν θα επιλέξει το μοντέλο επανεκτίμησης, αλλά το μοντέλο 

κόστους επειδή οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται πάνω στο ιστορικό κόστος. Δηλαδή, 

το ιστορικό κόστος είναι μικρότερο από την αναπροσαρμοσμένη αξία που αυτό 

συνεπάγεται ότι θα διενεργούνται μικρότερες αποσβέσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε 

περισσότερα κέρδη. Από αυτό το γεγονός επηρεάζονται θετικά ο δείκτης του 

καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί της επένδυσης (ROI), ο 

δείκτης κερδών ανά μετοχή, αφού η αυξητική τάση των καθαρών κερδών, που 

βρίσκονται στον αριθμητή των δεικτών αυτών, έχει ως συνέπεια τη βελτίωση των 

παραπάνω αριθμοδεικτών όταν οι υπόλοιποι παράγοντες που τους επηρεάζουν 

παραμείνουν αμετάβλητοι. Από την άλλη μεριά, όταν μία επιχείρηση θέλει να 

εμφανίσει μία ισχυρή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και ένα χαμηλό δείκτη 

δανείων προς Ίδια Κεφάλαια, τότε επιλέγει το μοντέλο επανεκτίμησης, επιλέγει 

δηλαδή να αναπροσαρμόσει τα πάγια, δημιουργώντας αποθεματικό από την 

επανεκτίμηση.   

 

3.3.1.2 Πάγια υπό Κατασκευή 

 

Σε αυτό το λογαριασμό του Ενεργητικού παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία 

διατίθενται για την κατασκευή νέων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς και τα ποσά που προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Κατά 

την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού 

απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των παγίων στοιχείων, τα οποία μέχρι την 

ημέρα εκείνη δεν έχουν παραληφθεί ή δεν έχει συντελεστεί η αποπεράτωσή τους.
11

   

 Μερικές επιχειρήσεις ενώ έχουν ολοκληρώσει την ιδιοκατασκευή ή την αγορά 

ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, δεν μεταφέρουν το λογαριασμό «Πάγια υπό 

Κατασκευή» στον αντίστοιχο λογαριασμό του παγίου, ώστε να μην έχουν την 

υποχρέωση για διενέργεια αποσβέσεων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζονται 

υψηλότερα των κανονικών κέρδη και επιπλέον ωραιοποιείται η συνολική εικόνα του 
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ισολογισμού τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται θετικά ο δείκτης ROI, το καθαρό 

περιθώριο κέρδους και ο δείκτης των κερδών ανά μετοχή. 

 

3.3.1.3 Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώματα οικονομικά 

αγαθά που αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιούνται 

παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. 
12

 

 Τα ασώματα πάγια αποσβένονται, σύμφωνα με το νόμο, είτε εφάπαξ σε μία 

χρήση είτε ισόποσα σε 2, 3 ή 5 έτη. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το 

νόμο, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να διενεργούν αποσβέσεις για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα τα 10 έτη. Στην περίπτωση αυτή οι 

επιχειρήσεις προχωρούν σε χειραγώγηση των κερδών αλλάζοντας το διενεργούμενο 

χρόνο απόσβεσης. Έτσι, αν αποφασισθεί, παρά τη συνήθη τακτική, να αποσβεστεί 

ένα άυλο πάγιο στοιχείο σε 5 έτη αντί σε μία μόνο χρήση, τότε θα βελτιωθεί η 

χρηματοοικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης, δηλαδή θα έχουμε 

βελτίωση των καθαρών κερδών και επομένως οι αριθμοδείκτες ROI, καθαρού 

περιθωρίου κέρδους και κερδών ανά μετοχή επηρεάζονται θετικά.   

 Από την άλλη μεριά έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι τα έξοδα που 

αποσβένονται τμηματικά και πραγματοποιούνται για την ίδρυση και την οργάνωση 

της οικονομικής μονάδας, για την απόκτηση διαρκών μέσων εκμετάλλευσης και για 

την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.
13

  

 Κάποιες επιχειρήσεις μεταφέρουν τα δεδουλευμένα έξοδα της χρήσης στο 

λογαριασμό αυτό του παγίου ενεργητικού, παραβιάζοντας τις λογιστικές αρχές του 

δεδουλευμένου εξόδου, αλλά και της αυτοτέλειας των χρήσεων. Η μεταφορά αυτή 

έχει ως σκοπό την εμφάνιση αυξημένων κερδών, που και αυτή με τη σειρά της θα 

έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως συνέβη δηλαδή με τα άυλα πάγια στοιχεία, για τους 

αριθμοδείκτες ROI, καθαρού περιθωρίου κέρδους και κερδών ανά μετοχή.  
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3.3.1.4. Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 

Συμμέτοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι συμμετοχές σε άλλες 

οικονομικές μονάδες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες εξασφαλίζουν την 

άσκηση επιρροής πάνω σε αυτές και αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής τους, 

και οι κατά τρίτων απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας, για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεως λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.
14

    

 Οι επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους μετοχές άλλων εταιριών που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτιμώνται, σύμφωνα με το 

νόμο, στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτίσης, σύμφωνα με τις μεθόδους FIFO, 

LIFO κ.α., και της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του τελευταίου μήνα της χρήσεως. 

Για παράδειγμα, αποτιμώντας η επιχείρηση τις συμμετοχές της στην τιμή των 8€ που 

είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή, γνωρίζοντας ότι η τιμή κτήσεως είναι 9€, τότε θα 

παρουσιάσει ζημίες αποτίμησης οι οποίες θα αποσβεστούν σε 5 έτη. Αν, όμως, 

αποφασίσει να πραγματοποιήσει την αποτίμηση στην τιμή κτήσεως, παραβιάζοντας 

με αυτόν τον τρόπο το νόμο, τότε δεν θα δείχνει τις ζημίες που έχει υποστεί στην 

πραγματικότητα και επομένως θα έχει καλύτερη εικόνα του αποτελέσματος χρήσης 

και του ισολογισμού της. Επιπλέον με τη μη εμφάνιση των ζημιών δεν θα 

επηρεαστούν αρνητικά οι δείκτες του καθαρού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά 

μετοχή και του δείκτη απόδοσης επί της επένδυσης και έτσι θα παρουσιάζεται μία 

συνολικά καλύτερη εικόνα για την επιχείρηση.   

 Ακόμη, οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τις συμμετοχές τους στα χρεόγραφα του 

Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δεικτών 

ρευστότητας τους. Από τη μεταφορά επηρεάζεται, επίσης, και ο δείκτης απόδοσης επί 

της επένδυσης (ROI), καθώς τα χρεόγραφα δεν αποτελούν υποστηρικτικό στοιχείο 

των πωλήσεων και δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως οι 

συμμετοχές. Εφόσον με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο παρανομαστής του δείκτη 

αποδοτικότητας, τότε η επιχείρηση θα εμφανίσει αυξημένη αποδοτικότητα.        
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 Όσον αφορά την περίπτωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, οι 

επιχειρήσεις μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων απαιτήσεων στις 

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο δείκτης της 

κυκλοφοριακής ρευστότητας και της άμεσης ρευστότητας, επειδή με αυτόν τον τρόπο 

αυξάνεται ο αριθμητής των δεικτών αυτών, δηλαδή  το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της 

επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση το ύψος του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης δεν αλλοιώνεται και έτσι δεν επηρεάζεται ο δείκτης ROI. 

 

3.3.2 Λογιστικός Χειρισμός του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

Οι τεχνικές που παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις κάνουν την εμφάνισή τους 

και σε στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Οι λογαριασμοί του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαμβάνουν εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν στην 

επιχείρηση και αναμένεται να αλλάξουν μορφή και υπόσταση μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Οι τεχνικές αυτές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες. 

 

3.3.2.1 Εμπορεύματα ή Έτοιμα Προϊόντα 

 

Μία συνήθης τακτική που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για να παραποιήσουν 

τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις είναι η αποτίμηση των πεπαλαιωμένων 

προϊόντων τους στην τιμή κτήσεως τους και όχι στην τιμή πωλήσεως τους που είναι η 

μικρότερη. Με αυτόν τον τρόπο δεν εμφανίζονται οι αρχικά πραγματοποιηθείσες 

ζημιές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα 

βελτιώνεται και ο ισολογισμός τους, καθώς θα υπάρχει ένα τελικό απόθεμα που θα 

είναι μεγαλύτερο από ότι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αποτέλεσμα αυτής της 

τεχνικής είναι να επηρεάζεται θετικά ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, λόγω 

του αυξημένου Κυκλοφοριακού Ενεργητικού, ενώ ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας 

δεν επηρεάζεται, καθώς είναι απαλλαγμένος από την αξία του τελικού αποθέματος, 

όπως επίσης δεν επηρεάζεται και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνση. 
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 Ένας άλλος τρόπος είναι η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων 

της επιχείρησης. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της συνέπειας που 

συνεπάγεται σταθερότητα και ομοιομορφία. Έτσι για παράδειγμα, ενώ τη μία χρήση 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων της, 

την επόμενη χρήση χρησιμοποιεί τη μέθοδο LIFO, με σκοπό να επηρεαστεί η αξία 

του τελικού αποθέματος και του κόστος πωληθέντος και παράλληλα ο ισολογισμός 

και τα αποτελέσματα χρήσης. Ως συνέπεια αυτής της μετατροπής είναι ο δείκτης της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας να παίρνει μικρότερη τιμή σε σχέση με πριν, αφού τώρα η 

αξία του τελικού αποθέματος θα είναι μικρότερη. Ακόμη, λόγω της μικρής αξίας του 

τελικού αποθέματος θα προκύψει ένα αυξημένο κόστος πωληθέντων που θα οδηγήσει 

σε μειωμένα μικτά κέρδη και στη συνέχεια σε μειωμένα καθαρά κέρδη. Έτσι, 

επηρεάζονται αρνητικά το μικτό περιθώριο κέρδους, το καθαρό περιθώριο κέρδους, ο 

αριθμοδείκτης ROI και τα κέρδη ανά μετοχή. Το αντίθετο θα συμβεί στην περίπτωση 

που η επιχείρηση χρησιμοποιήσει την μέθοδο FIFO αντί της LIFO.  

 Μία άλλη πρακτική είναι η αποτίμηση των αποθεμάτων στην τελευταία τιμή 

αγοράς τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν να εμφανίσουν τελικό απόθεμα 

μεγαλύτερο από το πραγματικό, με αποτέλεσμα να αυξήσουν τον ισολογισμό και 

αποτελέσματα χρήσης τους. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζονται θετικά οι δείκτες του 

μικτού περιθωρίου κέρδους, του καθαρού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά 

μετοχή, της απόδοσης επί της επένδυσης και της κυκλοφοριακής ρευστότητας της   

επιχείρησης. 

 Τέλος, οι εικονικές πωλήσεις είναι ένας άλλος τρόπος παραποίηση του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος επιτυγχάνεται με την 

καταχώρηση πλασματικών πωλήσεων της επιχείρησης προς άλλες συγγενικές της 

επιχειρήσεις. Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση οι εικονικές πωλήσεις να γίνονται προς 

ανύπαρκτες οικονομικές οντότητες με πλαστά τιμολόγια που καταχωρούνται τη μία 

χρονιά και ακυρώνονται την επόμενη. Σκοπός των εικονικών πωλήσεων είναι η 

αύξηση του κόστους πωληθέντων, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των καθαρών 

κερδών και στη συνέχεια σε μείωση των δεικτών μικτού περιθωρίου κέρδους, 

καθαρού περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης επί της επένδυσης και των κερδών ανά 

μετοχή.   
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3.3.2.2 Πελάτες, Απαιτήσεις, Γραμμάτια Εισπρακτέα 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν ωραιοποιημένες με τη μη 

διενέργεια των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή ακόμα με τη χρήση 

μειωμένου συντελεστή πρόβλεψης για τις απαιτήσεις αυτές. Ακόμη, μπορεί να μη 

γίνεται μεταφορά των πελατών στους επισφαλείς πελάτες, ακόμα και όταν έχει γίνει 

πρόβλεψη στις προηγούμενες χρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνεται η εικόνα του 

ισολογισμού και πιο συγκεκριμένα βελτιώνεται η ποιότητα του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Έτσι, βελτιώνονται οι δείκτες της κυκλοφοριακής ρευστότητας και της 

άμεσης ρευστότητας της επιχείρησης, ενώ οι δείκτες του μικτού περιθωρίου κέρδους, 

του καθαρού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά μετοχή και της απόδοσης επί της 

επένδυσης δεν μεταβάλλονται, αφού τα μεγέθη από τα οποία εξαρτώνται δεν 

επηρεάζονται. 

 Μία άλλη τακτική των επιχειρήσεων είναι ο μη διαχωρισμός των τόκων σε 

δεδουλευμένους και μη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η επιβάρυνση της 

χρήσης με το σύνολο των τόκων, με συνέπεια τα κέρδη να παρουσιάζονται μικρότερα 

από ότι είναι στην πραγματικότητα και οι δείκτες του καθαρού περιθωρίου κέρδους, 

των κερδών ανά μετοχή και της απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) να επηρεάζονται 

αρνητικά.  

 

3.3.3 Λογιστικός Χειρισμός των Προβλέψεων 

 

Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό είναι υποχρεώσεις που 

απεικονίζουν πιθανές μελλοντικές εκροές. Επιπροσθέτως, υπάρχει μία διαφορετική 

προσέγγιση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για το χειρισμό των προβλέψεων, από 

την προσέγγιση που παρουσιάζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με βάση τα 

ΕΛΠ, προβλέψεις γίνονται για στοιχεία του ενεργητικού και εμφανίζονται αφαιρετικά 

από αυτά, όπως για παράδειγμα για τα πάγια, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. 

Επίσης, προβλέψεις διενεργούνται για λόγους απόλυσης του προσωπικού ή 
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αποχώρησης του από την υπηρεσία, καθώς και για πιθανούς κινδύνους, έξοδα ή 

υποχρεώσεις.  

 Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, οι προβλέψεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αφορά τις μελλοντικές ζημιές, δηλαδή όταν η επιχείρηση εμφανίσει ζημίες 

και υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτές οι ζημιές θα συνεχιστούν για αρκετό χρονικό 

διάστημα, τότε θα υπάρξουν εκροές για την κάλυψη αυτών των ζημιών με συνέπεια 

την πιθανή μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η 

δεύτερη κατηγορία δημιουργεί προβλέψεις για επαχθείς συμβάσεις. Δηλαδή, 

δημιουργούνται προβλέψεις για συμβάσεις που εκτιμάται ότι δεν θα αποδώσουν τα 

αναμενόμενα. Η πρόβλεψη αυτή λογίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. Η τρίτη 

κατηγορία των προβλέψεων είναι οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης. Δηλαδή, αν μία 

επιχείρηση αποφασίσει να αναδιαρθρώσει κάποιους τομείς της, τότε θα πρέπει να 

δημιουργήσει προβλέψεις για τα πιθανά ειδικά έξοδα ή την πιθανή μείωση εσόδων 

που θα προκύψει. 

 Έτσι, οι προβλέψεις, με βάση τα ΔΛΠ, έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και 

κάποιες από αυτές δεν δημιουργούν επιδράσεις στα αποτελέσματα, ενώ σύμφωνα με 

την πρακτική των ΕΛΠ οι ρυθμίσεις των προβλέψεων εμφανίζουν μία γενικότητα και 

συντηρητικότητα. Ακόμη, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, για να καταχωρηθεί μία πρόβλεψη 

στα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη δέσμευση που θα πρέπει να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα, αλλιώς καταχωρείται ως ενδεχόμενη υποχρέωση. Επιπλέον, 

πολλές προβλέψεις που είναι υποχρεωτικές από τα ΕΛΠ, δεν επιτρέπονται από τα 

ΔΛΠ. Τέλος, τα ΔΛΠ δεν αναγνωρίζουν ως πρόβλεψη τις απομειώσεις ενεργητικών 

στοιχείων, σε αντίθεση με τα ΕΛΠ. 

 Οι προβλέψεις έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές ως τεχνική παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων. Μία τέτοια περίπτωση είναι όταν μία επιχείρηση, 

κάτω από τις πιέσεις της αγοράς, αλλά και για να ανταποκριθεί στις προβλέψεις των 

αναλυτών, μειώνει το λογαριασμό των προβλέψεων ώστε να φθάσει στα 

αναμενόμενα κέρδη. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις επιλέγουν να αυξήσουν τις 

προβλέψεις, στις χρονιές που παρουσιάζουν αυξημένα κέρδη, σαν αποθεματικά για 

να τα χρησιμοποιήσουν τις μελλοντικές χρονιές που δεν θα έχουν τις αναμενόμενες 

αποδόσεις. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω πρακτικών είναι να επηρεάζονται 
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θετικά οι δείκτες του καθαρού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά μετοχή, της 

απόδοσης επί της επένδυσης (ROI).  

 

3.3.4 Λογιστικός Χειρισμός στην Αναγνώριση Εσόδων 

 

Η πιο συνήθης μορφή που μπορεί να πάρει η παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι ως προς την αναγνώριση των εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Rezaee (2002) αναφέρει ότι η αναγνώριση των εσόδων αποτελεί βασικό πρόβλημα 

καταγραφής των εσόδων πριν αυτά αποκτηθούν από την επιχείρηση, δηλαδή πριν 

ολοκληρωθεί η πώληση ή πριν το προϊόν παραδοθεί στον πελάτη. 

 Σύμφωνα με τη λογιστική αρχή πραγματοποίησης των εσόδων, η δημιουργία 

εσόδων διακρίνεται σε τρία στάδια: 

1. Σύναψη σύμβασης προφορικά ή γραπτά 

2. Μεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

η απαίτηση του μεταβιβάζοντος 

3. Είσπραξη ή εξόφληση του προϊόντος 

Αυτό που είναι αποδεκτό από όλους είναι ότι τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν η 

κυριότητα των προϊόντων που πωλούνται μεταβιβάζονται από τον πωλητή στον 

αγοραστή και υπάρχει η απαίτηση του πωλητή για καταβολή του τιμήματος της 

πώλησης. Με άλλα λόγια, τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους 

και όχι κατά το χρόνο είσπραξης τους. Παρόλα αυτά, δεν είναι μικρός ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που παραβαίνουν την αρχή αυτή και καταχωρούν τα έσοδα αυτά πριν 

καταστούν δεδουλευμένα. Έτσι, πετυχαίνουν βελτίωση του περιθωρίου κέρδους τους 

και όπως είναι φυσικό βελτίωση των καθαρών κερδών τους. Αυτό έχει ως  φυσικό 

επακόλουθο την βελτίωση της παρούσας εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις εμπορικών επιχειρήσεων που τους παρέχεται 

από τους προμηθευτές τους το κίνητρο κάποιας έκπτωσης των πωλούμενων 

εμπορευμάτων τους, με την προϋπόθεση, όμως, ότι θα  πετύχουν ένα συγκεκριμένο 

ύψος πωλήσεων. Αυτή η έκπτωση μπορεί να έχει είτε τη μορφή δωρεάν 

εμπορεύματος, είτε τη μορφή μείωσης του πιστωτικού τους λογαριασμού. Παρόλο 
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που οι εκπτώσεις αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται ως μείωση στο κόστος 

πωληθέντων, πολλές επιχειρήσεις τις αναγνωρίζουν ως έσοδο κάτι που θεωρείται 

παράνομο από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (FASB). 

Άλλη περίπτωση είναι η μη μεταφορά του κινδύνου του εμπορεύματος κατά 

τη διάρκεια της πώλησης. Όταν συμβαίνει αυτό θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πώληση. 

Δηλαδή, όταν η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους, που διακινούν το 

εμπόρευμα της, να της επιστρέψουν όσο δεν έχει πουληθεί, τότε η επιχείρηση δεν 

μπορεί να θεωρήσει ως έσοδο όλα τα εμπορεύματα που έδωσε στους εμπόρους, αλλά 

μόνο αυτά που πουλήθηκαν επειδή ο κίνδυνος του εμπορεύματος παραμένει σε αυτήν 

και δε μεταφέρεται στους εμπόρους. Στην περίπτωση που αναγνωριστεί ως έσοδο, 

τότε υπάρχει μία προσωρινή αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 

Άλλες τεχνικές αναγνώρισης των εσόδων θεωρούνται οι ακόλουθες: 

 Αναγνώριση εσόδων από τις παραγγελίες των προϊόντων, όταν τα 

προϊόντα δεν έχουν ακόμα σταλεί 

 Παραγγελίες του Ιανουαρίου αναγνωρίζονται ως πωλήσεις του 

Δεκεμβρίου, με έκδοση του τιμολογίου νωρίτερα από το κανονικό 

 Αναγνώριση εσόδων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την 

φερεγγυότητά του πελάτη, την ικανότητα αποπληρωμής ή την έλλειψη 

περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση. 

 Αναγνώριση έκτακτων εσόδων ως κανονικά, όπως για παράδειγμα τα 

κέρδη από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 Έκδοση τιμολογίων προς ανύπαρκτους πελάτες 

 Αναγνώριση εσόδων χωρίς ο πελάτης να έχει συμφωνήσει να πληρώσει 

το παραδιδόμενο προϊόν. 

Ο λόγος που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παρουσιάζουν έσοδα που δεν έχουν 

ακόμα πραγματοποιηθεί είναι ότι πιθανόν δεν μπορούν να δεχθούν τη μείωση των 

εσόδων τους ως κάτι μόνιμο και στην προσπάθειά τους να καλύψουν το κενό που 

δημιουργείται, καταφεύγουν σε λογιστικά τεχνάσματα ωραιοποιώντας τις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Αυτό, όμως, που τελικά πετυχαίνουν είναι ότι ενώ 

καταφέρνουν να βελτιώσουν την τρέχουσα διαχειριστική χρήση, επιβαρύνουν τα 

μελλοντικά έσοδα και κέρδη, γεγονός που οδηγεί στην τρέχουσα βελτίωση των 
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δεικτών του καθαρού περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης επί της επένδυσης και των 

κερδών ανά μετοχή.  

 

3.3.5 Κεφαλαιοποίηση των Λειτουργικών Εξόδων 

 

Η κεφαλαιοποίηση των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των εξόδων διαφήμισης, 

έρευνας και ανάπτυξης, επισκευών και διατήρησης, είναι μία συνήθης πρακτική 

ωραιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

υποκειμενική αντίληψη αναγνώρισης μίας ταμειακής εκροής ως εξόδου ή ως 

επένδυσης. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο. Όταν η 

επιχείρηση αναμένει να εισπράξει από την ταμιακή αυτή εκροή κέρδη σε ένα 

διάστημα μίας διαχειριστικής χρήσης, τότε καταχωρείται ως έξοδο, ενώ όταν οι 

ταμιακές εισροές αναμένονται σε μεγαλύτερο διάστημα από αυτό της διαχειριστικής 

χρήσης, τότε αναγνωρίζεται ως επένδυση. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι ταμιακές εκροές 

που δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν στο ποια κατηγορία ανήκουν, να γίνονται 

αντικείμενο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και να καταχωρούνται στον 

έναν ή στον άλλο λογαριασμό ανάλογα. 

 Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι στην περίπτωση που 

αναγνωρίζεται η εκροή ως έξοδο, έχουμε μείωση των αποτελεσμάτων χρήσης και των 

καθαρών κερδών, με αποτέλεσμα τη μείωση των δεικτών του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους, της απόδοσης επί της επένδυσης και των κερδών ανά μετοχή, ενώ στην 

περίπτωση της καταχώρισής τους ως επένδυση έχουμε αναγνώριση περιουσιακού 

στοιχείου αύξηση του ενεργητικού και αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων, τα 

οποία επηρεάζουν θετικά το δείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους .        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Σε ένα δυναμικό και συγχρόνως ρευστό διεθνές περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους 

για τις επιχειρήσεις, μία σειρά από μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει τα 

τελευταία χρόνια τις διεθνείς αγορές. Τα λογιστικά «μαγειρέματα» ή η παραποίηση 

των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων παρατηρούνται όλο και συχνότερα 

κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Οι συνέπειές τους είναι καταστροφικές 

λόγω τεράστιων χρηματικών απωλειών όσο και της δημιουργίας βαθύτατης κρίσης 

αναξιοπιστίας στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών.  

 Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα εταιρικά σκάνδαλα τα 

οποία αποτέλεσαν σημείο καμπής στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα συντέλεσαν στην καθιέρωση εκ μέρους της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α (SEC) νέων κανόνων, αλλά και στην αναμόρφωση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

 

4.2 Η Περίπτωση της Enron 

 

4.2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

  

Το σκάνδαλο της Enron είναι οικονομικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 και 

αφορούσε την ενεργειακή εταιρία Enron και την ελεγκτική Arthour Andersen. Έπειτα 

από μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές 

που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της 



92 
 

χρεοκοπίας το Νοέμβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης από μία παρόμοια αλλά 

μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy, δεν κατέστη βιώσιμη. Η Enron κήρυξε 

πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001. 

Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωσαν 

κατακόρυφη πτώση από τα $90,00 ανά μετοχή σε λιγότερο από $0,50 ανά μετοχή. 

Και ενώ η εταιρεία συγκαταλεγόταν μεταξύ των blue chip, δηλαδή μεταξύ των 

εταιριών που φημίζονται για την αξιοπιστία και την ικανότητα να λειτουργούν 

επικερδώς σε καλές και άσχημες περιόδους, αυτή η απρόσμενη εξέλιξη είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron σημειώθηκε μετά από την αποκάλυψη ότι 

πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών με εταιρίες ειδικού 

σκοπού, δηλαδή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των 

παραπάνω ήταν πολλά από τα χρέη και τις απώλειες της εταιρίας να μην εμφανιστούν 

στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthour Andersen, η 

οποία αποτελούσε μέχρι εκείνη την περίοδο μία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών 

εταιριών. Ιδιαίτερα ζημιωμένα βγήκαν τα μέλη διάφορων ενδιαφερόμενων ομάδων, 

όπως οι μέτοχοι, το κράτος, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι  και πολλοί άλλοι. 

 

4.2.2 Ιστορικό Πλαίσιο 

 

Στις αρχές του 1990, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε νομοθετική 

ρύθμιση που απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε κάνει και 

για την αγορά φυσικού αερίου μερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που 

δημιουργήθηκε ευνόησε την ανάπτυξη εταιριών όπως η Enron, ενώ η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα των τιμών λόγω του ανταγωνισμού προκαλούσε την αντίδραση 

παραγωγών και τοπικών διοικήσεων. Έντονα φαινόμενα “lobbying” εκ μέρους της 

Enron και μερικών άλλων εταιριών όμως, διατήρησαν το σύστημα ως είχε. 

Η Enron είχε δημιουργήσει εταιρίες offshore, δηλαδή μονάδες που μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για φορολογικό σχεδιασμό και φοροαποφυγή, εκτοξεύοντας την 
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κερδοφορία της επιχείρησης. Οι ονομασίες αυτών των οντοτήτων ήταν Bob West 

Treasure, Jedi και Hawaii. Το γεγονός αυτό προλείανε το έδαφος για πλήρη 

ελευθερία συναλλαγματικού σχεδιασμού, καθώς και πλήρη ανωνυμία που μπορούσε 

να διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση εξαφάνιζε από τους ισολογισμούς 

της. Αυτές οι εταιρίες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα από όσο 

πραγματικά ήταν, ενώ δημιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος μεταφοράς απωλειών 

από τα στελέχη. Αυτή η πρακτική εκτόξευσε την τιμή των μετοχών της, κάτι που 

έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη της να αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση για να 

κερδοσκοπούν σε ατομικό επίπεδο. Οι άνθρωποι της Enron γνώριζαν τα πάντα για 

τους offshore λογαριασμούς της εταιρείας, στους οποίους κρύβονταν οι απώλειές της' 

παρά ταύτα, οι επενδυτές δε γνώριζαν τίποτα από όλα αυτά. Ο Οικονομικός 

Διευθυντής Andrew Fastow καθοδηγούσε την ομάδα που δημιούργησε τις εταιρίες-

οχήματα και αξιοποίησε τις συμφωνίες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλίσει για τον 

ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων 

εγγυημένων εισοδημάτων, εις βάρος της επιχείρησης την οποία έπρεπε να υπηρετεί 

και τους εμπλεκόμενους της. 

Το1999, η Enron ξεκίνησε τη λειτουργία της EnronOnline, μια διαδικτυακή 

υπηρεσία συναλλαγών, η οποία χρησιμοποιείτο από σχεδόν όλες τις ενεργειακές 

επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής 

Παραγωγής Jeffrey Skilling συνηγορούσε στην εξής καινοφανή ιδέα, ότι η εταιρεία 

δε χρειαζόταν πραγματικά στοιχεία υπό την κατοχή της. Εφαρμόζοντας στο έπακρο 

τη διεισδυτική επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης, κατέστησε την Enron το 

μεγαλύτερο χονδρέμπορο αερίου και ενέργειας, με $27 δισεκατομμύρια συναλλαγές 

ανά τρίμηνο. Τα νούμερα της εταιρείας, μολαταύτα, έπρεπε να εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία. Με τον Skilling, η Enron υιοθέτησε μια λογιστική της 

αγοραίας αξίας, με την οποία προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη από οποιαδήποτε 

συμφωνία λογίζονταν επιτόπου στα βιβλία της. Συνεπώς, η εταιρεία σημείωνε κέρδη 

από οτιδήποτε θα μπορούσε με το χρόνο να ανατραπεί και να μεταβληθεί σε απώλεια, 

καθώς τα δημοσιονομικά της υπονομεύονταν από την ανάγκη χειραγώγησης της 

χρηματιστηριακής της αξίας στη Wall Street, κατά την περίοδο της τεχνολογικής 

έκρηξης του χρηματιστηρίου. Όταν όμως η επιτυχία μια εταιρείας μετράται με 

καθορισμένες πρακτικές κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από 

μια συστημική προσέγγιση, έναν όρο που ο Skilling αποδεχόταν, οι πραγματικοί 
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ισολογισμοί δεν ήταν και ιδιαίτερα επιθυμητοί. Πραγματικά, οι επιτηδευμένες 

πρακτικές της Enron αποτελούσαν συχνά κερδοσκοπικά παιχνίδια για τη διατήρηση 

της ισχύουσας τάξης και για να ανεβαίνει η τιμή της εταιρείας, που ανακοινωνόταν 

καθημερινά στον ανελκυστήρα της. Οι αυξανόμενοι αριθμοί συνοδεύονταν και από 

χορηγούμενα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συντηρούσε παρά τα χρέη της. Μια 

πιθανή πτώση της θα αποτελούσε ένα φαινόμενο ντόμινο. Υπό την πίεση να 

διατηρήσει τη φαινομενική της εικόνα, ο Skilling επιτέθηκε φραστικά στον αναλυτή 

της Wall Street Richard Grubman, ο οποίος αμφισβήτησε τις ασυνήθιστες λογιστικές 

πρακτικές της Enron κατά τη διάρκεια μιας ηχογραφημένης διάσκεψης. Όταν ο 

Grubman τόνισε ότι η Enron ήταν η μοναδική εταιρεία που δε δημοσίευε τον 

ισολογισμό της μαζί με την κατάσταση αποτελεσμάτων, ο Skilling απήντησε 

"Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εκτιμούμε αυτό τον....μαλάκα." Αν και το 

απρεπές σχόλιο αντιμετωπίστηκε με έκπληξη και αμηχανία από τον τύπο και το 

κοινό, εξελίχθηκε σε αστείο ανάμεσα σε πολλούς υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι 

χλεύαζαν τον Grubman για αυτό που έβλεπαν ως ανακάτωμα και όχι τόσο για την 

έλλειψη τρόπων του Skelling. 

Στα τέλη του 1990, η Enron έκανε συναλλαγές $80-90 ανά μετοχή και αρκετοί 

έδειχναν να ανησυχούν με το θολό τοπίο που δημιουργείτο με τις οικονομικές 

αποκαλύψεις. Στα μέσα του Ιουλίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε κέρδη $50,1 

δισεκατομμυρίων, σχεδόν τα τριπλάσια από τις αρχές του Ιανουαρίου, 

καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 3 σεντς ανά μετοχή. Παρόλα 

αυτά, το περιθώριο κέρδους είχε διατηρηθεί σε ένα συντηρητικό μέσο περίπου 2,1% 

και η τιμή της μετοχής της είχε πέσει περισσότερο από 30% σε σύγκριση με ένα 

χρόνο πριν. 

Οι προβληματισμοί γίνονταν ολοένα και πιο έντονοι. Η Enron είχε 

αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, όπως προβλήματα 

τροφοδοσίας κατά το χειρισμό μιας μονάδας συναλλαγών ευρείας ζώνης, την 

κατασκευή του Dabhol Power και μια μονάδα εγκαταστάσεων στην Ινδία, αλλά και 

κριτική για το ρόλο που θεωρήθηκε πως διαδραμάτισε στην ενεργειακή κρίση της 

Καλιφόρνια του 2000-2001. 
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4.2.3 Η Ανησυχία των Επενδυτών 

 

Στα τέλη του Αυγούστου, κι ενώ η αξία της Enron στο χρηματιστήριο κατρακυλούσε, 

ο Lay όρισε τον Greg Whalley, πρόεδρο και γενικό προϊστάμενο λειτουργίας των 

Υπηρεσιών Χονδρικής και τον Mark Frevert, ο οποίος ήταν παλαιότερα 

προϊστάμενος του κυρίου Whalley στις χονδρικές πωλήσεις, μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου. Ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν πως οι επενδυτές της Enron 

βρίσκονταν σε δεινή θέση εξαιτίας της αδυναμίας να κατανοήσουν τις διοικητικές 

πρακτικές της εταιρείας, που συχνά χαρακτηρίζονταν και ως «ανεξιχνίαστες»,  και 

της δυσκολίας της να εκφράσει τα μεγέθη της επακριβώς σε μια οικονομική 

κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι πραγματικά δύσκολο για τους 

αναλυτές να ξεκαθαρίσουν σε ποια τρίμηνα η εταιρεία ήταν κερδοφόρα και ποια 

παρουσίαζε ζημίες. Ο Lay ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης, όπως η 

Enron, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, αλλά διαβεβαίωσε τους αναλυτές πως «ποτέ δε θα 

εισχωρούσαν σε όλες τις πληροφορίες που θα επιθυμούσαν να διεισδύσουν, απλά και 

μόνο προς τέρψη της περιέργειάς τους.» Ακόμη, εξήγησε πως η πολυπλοκότητα της 

διοίκησης μιας τέτοιας εταιρείας οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε θέματα φορολογικού 

σχεδιασμού και στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. 

Οι προσπάθειες του Lay έδειχναν να μη συγκινούν τους παρατηρητές. Στις 9 

Σεπτεμβρίου του 2001, ένας διακεκριμένος διαχειριστής κεφαλαίων σημείωσε πως 

«Οι μετοχές της Enron συναλλάσσονται υπό σε ένα ομιχλώδες τοπίο».
15

 Η 

απρόσμενη αποχώρηση του Skilling σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια των 

λογιστικών βιβλίων καθιστούσαν δύσκολη την αξιολόγηση της εταιρείας στη Wall 

Street. Επιπλέον, η εταιρεία παραδέχθηκε συστηματική χρήση «διεταιρικών 

συναλλαγών» με τις θυγατρικές της, γεγονός που έκανε πολλούς να φοβούνται πως 

ήταν πολύ εύκολη η μεταφορά ζημιών που σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζονταν 

στον ισολογισμό της Enron. Μια ιδιαιτέρως προβληματική πτυχή αυτής της 

πρακτικής ήταν ότι πολλές από τις «συγγενικές» επιχειρήσεις είχαν γίνει αντικείμενο 

χειραγώγησης από τον οικονομικό διευθυντή της Enron, τον Andrew Fastow. 

                                                           
15

 Berenson, Alex. "A self-inflicted wound aggravates angst over Enron.(Statistical Data Included)." 

The New York Times (Sept 9, 2001 pBU1(N) pBU1(L) col 1 (15 col): BU1(L). 



96 
 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, το ενδιαφέρον 

των ΜΜΕ στράφηκε μακριά από την εταιρεία και τα προβλήματά της. Σε λιγότερο 

από ένα μήνα αργότερα, η Enron ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μπει στη 

διαδικασία να μοιραστεί τα στοιχεία που παρείχαν μικρότερα περιθώρια κέρδους 

προς όφελος των κεντρικών της επιχειρήσεων αερίου και πώλησης ενέργειας. Αυτή η 

ενέργεια περιελάμβανε πώληση της Portland General Electric σε μια άλλη κοινωφελή 

εταιρεία του Oregon, τη Northwest Natural Gas στην τιμή των $1,9 δισεκατομμυρίων 

σε μετρητά και μετοχές, καθώς και πιθανή πώληση μεριδίου 65% στο σχέδιο του 

Dabhol στην Ινδία. 

 

4.2.4 Η Αποκάλυψη του Σκανδάλου  

 

Μερικές ημέρες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε ότι τα 

αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της ήταν αρνητικά, εξαιτίας απρόσμενης χρέωσης 

περισσοτέρων από $1 δισεκατομμυρίων. Η διοίκηση της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι οι 

απώλειες οφείλονταν κυρίως σε επενδυτικές ζημιές, μαζί με χρεώσεις ύψους περίπου 

$180 εκατομμυρίων σε λεφτά που ξοδεύτηκαν για την ανοικοδόμηση της 

προβληματικής μονάδας διευρυμένων συναλλαγών. «Έπειτα από μια ενδελεχή 

επισκόπηση των εταιριών μας, αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτές τις χρεώσεις ώστε 

να ξεκαθαρίσουμε ζητήματα τα οποία επισκίαζαν την απόδοση και την κερδοφόρο 

προοπτική των βασικών ενεργειακών μας επιχειρήσεων.» είπε ο Kenneth Lay σε μία 

δήλωσή του.
16

 Ορισμένοι αναλυτές βρίσκονταν σε σύγχυση. «Τί έπεται;», ρώτησε ο 

David Fleischer τον Goldman Sachs, ένα αναλυτή τον οποίο είχε αποκαλέσει 

παλαιότερα ως ένα από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της εταιρείας, δηλώνοντας 

πως η διοίκηση της Enron έχασε την αξιοπιστία της και θα έπρεπε να καταβάλει 

προσπάθειες για να την επανακτήσει. «Πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι αυτά τα 

κέρδη είναι πραγματικά, πως η εταιρεία είναι ειλικρινής και ότι η ανάπτυξη θα 

επιτευχθεί». 

                                                           
16

 Gilpin, Kenneth N. "Enron reports $1 billion in charges and a loss." The New York Times (Oct 17, 

2001 pC5(N) pC5(L) col 1 (13 col): C5(L). 
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Επιπλέον, η Enron διαβεβαίωσε πως η διευρυμένη μονάδα από μόνη της άξιζε 

$34 δισεκατομμύρια, ένας ισχυρισμός που επίσης αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία. «Δε 

νομίζω πως γνωρίζει κανείς τί κοστίζει η λειτουργία του broadband», είπε ο Todd 

Shipman, ένας αναλυτής της Standard & Poor's. 

Στις 22 του Οκτωβρίου του 2001, η τιμή της μετοχής της Enron έπεσε στα 

$20,65 με απώλεια $5,40 σε μια μέρα, ακολουθώντας την ανακοίνωση της SEC πως 

διερευνά διάφορες ύποπτες συμφωνίες που έκανε η Enron, τονίζοντας πως πρόκειται 

για μερικές από τις πιο θολές συναλλαγές εντός ομίλου που παρατηρήθηκαν ποτέ.
 

Στον αντίποδα της απόπειρας να αιτιολογηθούν οι χρεώσεις δισεκατομμυρίων 

δολαρίων και να καθησυχαστούν οι επενδυτές, οι αποκαλύψεις για την Enron 

αναφέρονταν σε «άνευ κόστους συμφωνίες μετοχών», «παράγωγα εργαλεία που 

έρχονταν σε αντίθεση με την επείγουσα φύση των υπαρχόντων περιορισμένων 

forwards» και «στρατηγικές που εξυπηρετούσαν την αντιστάθμιση κινδύνου σε 

συγκεκριμένες εμπορικές επενδύσεις και λοιπά στοιχεία». Αυτή η αινιγματική 

φρασεολογία καταδείκνυε το σκοτάδι που επικρατούσε στην κατανόηση των 

αναλυτών ως προς το πώς ακριβώς η Enron διοικείτο.
17

 

Όσον αφορά τις έρευνες του SEC, ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής Lay 

είπε: «Προτιθέμεθα να φανούμε απολύτως συνεργάσιμοι με τον S.E.C. και 

αδημονούμε να εξαλείψουμε οποιαδήποτε ανησυχία που μπορεί να έχει παρουσιαστεί 

σχετικά με αυτές τις συναλλαγές.» 

 

4.2.5 Ανησυχητικές Ενδείξεις 

 

Ανησυχίες σχετικά με τη ρευστότητα της Enron ανάγκασαν τον Lay να συμμετάσχει 

σε μια τηλεφωνική διάσκεψη στις 23 Οκτωβρίου, κατά την οποία προσπάθησε να 

διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι τα χρηματικά αποθέματα της εταιρείας ήταν επαρκή 

και πως δεν προβλέπονταν άλλες έκτακτες χρεώσεις. Δευτερευόντως, ο Lay επέμεινε 

έντονα πως δεν υπήρχαν ατασθαλίες αναφορικά με τις συναλλαγές της Enron με τους 

                                                           
17

 Norris, Floyd. "Where did the value go at Enron. (sharp drop in stock price)." The New York Times 

(Oct 23, 2001 pC1(N) pC1(L) col 5 (25 col): C1(L). 
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συνεργάτες της που διοικούνταν από τον Andrew Fastow, στο πρόσωπο του οποίου 

έδειξε την αμέριστη εμπιστοσύνη του. Ο David Fleischr, αναλυτής της Goldman 

εξακολουθούσε να είναι σκεπτικός, λέγοντας στους Lay και Fastow ότι: «Υπάρχουν 

ενδείξεις πως κρύβετε κάτι.» Παρόλα αυτά, ο Fleischer επέμεινε στην τόνωση των 

μετοχών, ισχυριζόμενος πως δεν πιστεύει ότι λογιστές ή ελεγκτές θα μπορούσαν ποτέ 

να επιτρέψουν μια τέτοια ολοκληρωτική αταξία. O Lay αποπειράθηκε επιπλέον να 

καθησυχάσει τους συνδιασκεπτόμενους τονίζοντας πως όλες οι χρηματοοικονομικές 

και λογιστικές αλλαγές είχαν εξεταστεί εξονυχιστικά από τον εξωτερικό τους 

ελεγκτή, τον Arthour Andesen. Μετά από πολλές αμφισβητήσεις που υπέστη η 

εταιρεία, ο Lay δήλωσε ότι «η διοίκηση της Enron προτίθεται να εξασφαλίσει 

περισσότερο αναλυτικές δηλώσεις χάριν της καλύτερης κατανόησης των σχέσεων της 

εταιρείας με τις ειδικές οντότητες που διοικούνταν από τον Fastow.
18

 

Δύο μέρες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου του 2001, παρά τις πρότερες 

διαβεβαιώσεις του, ο Kenneth Lay απομάκρυνε τον Fastow από τη θέση του. Οι 

μετοχές της Enron πλέον συναλλάσσονταν στα $15,41, έχοντας χάσει τη μισή τους 

αξία σε λιγότερο από μία εβδομάδα. «Κατά τις συνεχείς συνομιλίες μου με την 

οικονομική κοινότητα, μου κατέστη εμφανές πως για να επανακτήσουμε την 

αυτοπεποίθηση των επενδυτών θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον Andy», δήλωσε ο 

Lay σε μια ανακοίνωση σχετικά με την απομάκρυνση του Fastow. Παρόλο αυτά, με 

τον Skilling και τον Fastow απόντες, ορισμένοι αναλυτές φοβούνταν πως το να χυθεί 

φως στην υπόθεση σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας θα ήταν ακόμη πιο 

δύσκολο. 

Στις 27 Οκτωβρίου η εταιρεία ξεκίνησε την επαναγορά όλων των εμπορικών 

χρεογράφων που αποτιμούνταν σε περίπου $3,3 δισεκατομμύρια, σε μια προσπάθεια 

να κρατήσει τους επενδυτές μακριά από ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα ρευστών 

της εταιρείας. Η Enron χρηματοδότησε την επαναγορά εξαντλώντας όλα τα 

περιθώρια πίστωσης που διέθετε σε διάφορες τράπεζες. Κι ενώ η πιστοληπτική της 

ικανότητα χαρακτηριζόταν ακόμη BBB, οι ομολογίες της συναλλάσσονταν σε 

επίπεδα σχετικά πιο χαμηλά, καθιστώντας μια μελλοντική τους πώληση 

προβληματική. 

                                                           
18

 Norris, Floyd. "Enron tries to dismiss finance doubts.(chief brushes off conflict-or-interest doubts)." 

The New York Times (Oct 24, 2001 pC1(N) pC1(L) col 5 (25 col): C1(L). 
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Καθώς ο Οκτώβριος τελείωνε, σοβαρές ανησυχίες αναδεικνύονταν από 

αναλυτές σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών. Παρά ταύτα, ορισμένοι ισχυρίζονταν πως ολοκληρωμένη ανάλυση ήταν 

αδύνατη βάσει των ατελών πληροφοριών που παρείχε η εταιρεία. Αρκετοί πλέον 

φοβούνταν ανοιχτά πως η Enron ήταν η νέα Long-Term Management Capital, τα 

κεφάλαια της οποίας κατέρρευσαν το 1998, απειλώντας να δημιουργήσουν μια 

συστημική αποτυχία στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η τεράστια παρουσία 

της Enron ανησυχούσε πολλούς σχετικά με τις επιπτώσεις μιας πιθανής κατάρρευσης. 

Τα στελέχη της Enron παρέμεναν σιωπηλά, δεχόμενα ερωτήσεις μόνο σε γραπτή 

μορφή. 

 

4.2.6 Κίνδυνος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

 

Ο κεντρικός βραχυπρόθεσμος κίνδυνος επιβίωσης της Enron στα τέλη του 

Οκτωβρίου φαινόταν πως ήταν η πιστοληπτική της βαθμολόγηση. Πρέπει να 

αναφερθεί πως την περίοδο αυτή η Moody's και η Fitch, δύο από τους τρεις 

μεγαλύτερους  οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, είχαν 

καλέσει την Enron για επανεκτίμηση και πιθανή υποτίμηση. Μια τέτοια μείωση της 

βαθμολογίας της θα εξανάγκαζε την Enron να εκδώσει εκατομμύρια μετοχών για την 

κάλυψη δανείων που είχε εγγυηθεί, μια κίνηση που θα έριχνε την αξία των 

διατηρούμενων μετοχών ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, όλες οι συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις άρχισαν να επανεξετάζουν τις υπογεγραμμένες συμφωνίες με την Enron, 

ιδιαίτερα όσες αφορούσαν το μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για το ενδεχόμενο πτώσης 

της βαθμολογίας της κάτω από το BBB, κάτι που θα δημιουργούσε εμπόδια και σε 

μελλοντικές συμφωνίες. 

Αναλυτές και παρατηρητές συνέχισαν τη συντονισμένη τους επίθεση σχετικά 

με τη δυσκολία της εταιρείας, ή την αδυναμία της να γίνει αντικείμενο ασφαλούς 

ανάλυσης με τόσο αινιγματικές οικονομικές καταστάσεις. Πολλοί φοβούνταν πως 

κανένας στην Enron πέραν του Skilling και του Fastow θα μπορούσε να εξηγήσει 

χρόνιες μυστηριώδεις συναλλαγές. «Τέτοιες ερωτήσεις με ξεπερνούν.» είχε πει ο Ken 
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Lay στα τέλη Αυγούστου του 2001, σε απάντηση προς τεκμηριωμένες ερωτήσεις 

σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, μια αντίδραση που είχε προβληματίσει τους 

αναλυτές. 

Στις 29 Οκτωβρίου, απαντώντας στις διογκωμένες ανησυχίες ότι η Enron θα 

μπορούσε σε σύντομο διάστημα να ξεμείνει από μετρητά, κυκλοφόρησε η 

πληροφορία πως η εταιρεία επεδίωκε μια περαιτέρω οικονομική ενίσχυση $1-2 

δισεκατομμυρίων. Την επομένη, όπως φοβούνταν πολλοί, η Moody's έριξε την 

πιστοληπτική της ικανότητα σε Βaa2, δύο επίπεδα κάτω από τη λεγόμενη junk-status 

(θέση για τα σκουπίδια) του Baa1. Η Standard and Poor's επίσης έριξε τη βαθμολογία 

της στο BBB+, η αντίστοιχη βαθμολογία με αυτή της Moody's, η οποία Moody's 

επιπλέον προειδοποίησε ότι ήταν πιθανό να ρίξει τη βαθμολογία της για τα 

χρεόγραφα της Enron, η συνέπεια της οποίας θα μπορούσε να εμποδίσει την εταιρεία 

από την αναζήτηση νέας χρηματοδότησης καθώς πλέον δε θα ήταν φερέγγυα. 

Ο Νοέμβριος εγκαινιάστηκε με την αποκάλυψη ότι ο SEC πλέον επεδίωκε μια 

επίσημη έρευνα, μετά από τις ερωτήσεις που αναφέρονταν με τις συναλλαγές της 

Enron με τα συγγενικά της μέλη. To συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα 

εξουσιοδοτούσε μια ειδική επιτροπή για αν διερευνήσει τις συναλλαγές, με 

επικεφαλής τον William C. Powers, τον πρύτανη της Νομικής Σχολής του Τέξας. 

«Δεχόμαστε την έκκληση του SEC για συνεργασία», δήλωσε ο Kenneth Lay σε μια 

ανακοίνωσή του. Δημοσίευμα της επομένης ημέρας έκανε έκκληση για εις βάθος 

έρευνα το ζητήματος. Στις 2 Νοεμβρίου, η Enron κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμη $2 

δισεκατομμύρια, αλλά τα νέα αυτά δεν βοήθησαν υπό το βάρος ενός νέου χρέους που 

πιθανός θα της στοίχιζε την πολύτιμη δεξαμενή Northern Natural Gas and 

Transwestern Pipeline. 

 

4.2.7 Η Αναζήτηση Βοήθειας 

 

To Νοέμβριο γνωστοποιήθηκε πως η διοίκηση της Enron επιζητούσε επιμόνως νέες 

επενδύσεις ή μια επί τόπου εξαγορά. Όμως, οι προσπάθειές της δεν ευοδώθηκαν. Ο 
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επενδυτής Warren Buffett προσεγγίστηκε, αλλά απέρριψε την πρόταση. Κι άλλες 

προτάσεις έγιναν σε διακεκριμένες εταιρίες όπως Clayton, Dubilier & Rice, τον όμιλο 

Blankstone και την Kohlberg Kravis Roberts, όμως οι προσπάθειες ήταν άκαρπες. 

Πηγές αναφέρουν πως η Enron σχεδίαζε να αιτιολογήσει τις επιχειρηματικές της 

πρακτικές εκτενώς στις επόμενες ημέρες, ως μια κίνηση καλής πίστης. Οι μετοχές της 

πλέον συναλλάσσονταν στα $7, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν πως η εταιρεία δεν 

θα μπορούσε να βρει αγοραστή. 

Μετά από πολλές απορρίψεις, η διοίκηση της εταιρείας φάνηκε να βρήκε 

αγοραστή, όταν το συμβούλιο της Dynegy, μιας άλλης εταιρείας εκμετάλλευσης 

ενέργειας με έδρα στο Χιούστον του Τέξας, υπερψήφισε αργά τη νύχτα της 7ης 

Νοεμβρίου για αγορά της Enron σε «τιμή ευκαιρίας», ή για περίπου $8 

δισεκατομμύρια μετοχών. Η Chevron Texaco, η οποία τότε κατείχε το ένα τέταρτο 

της Dynegy, συμφώνησε να δώσει στην Enron $2,5 δισεκατομμύρια σε μετρητά, 

συγκεκριμένα $1 δισεκατομμύριο επί τόπου και τα υπόλοιπα όταν η συμφωνία θα 

επισφραγιζόταν. Επιπλέον, η Dynegy θα συμφωνούσε να αναλάβει ένα χρέος ύψους 

$13 δισεκατομμυρίων, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο χρέος που θα προέκυπτε 

μέχρι εκείνη τη στιγμή από τις «μυστικοπαθείς» πρακτικές της διοίκησης της 

εξαγοραζόμενης εταιρείας, που υπολογιζόταν σε περίπου $10 δισεκατομμύρια κρυφό 

χρέος. Οι Dynegy και η Enron επιβεβαίωσαν τη συμφωνία τους στις 8 Νοεμβρίου του 

2001. 

Οι επικριτές της σχολίασαν τις διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες των δύο 

επιχειρήσεων και την "ντόμπρα" ιδιοσυγκρασία του προέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου της Dynegy, τον Charles Watson. Πολλοί αναρωτιούνταν εάν οι 

μπελάδες της Enron ήταν απλά απόρροια αθώων λογιστικών σφαλμάτων ή κάτι 

παραπάνω. Το Νοέμβριο η Enron αποκάλυψε πως οι έκτακτες χρεώσεις που είχαν 

γνωστοποιηθεί τον Οκτώβριο, του ενός δισεκατομμυρίου ανέρχονταν στην 

πραγματικότητα σε $200 δισεκατομμύρια, με το υπόλοιπο ποσό να αποτελεί απλά 

«διορθώσεις» αδρανών λογιστών. Πολλοί φοβούνταν ότι έπονταν κι άλλα τέτοια 

«λαθάκια» και ότι θα ακολουθούσαν και άλλες «εκρήξεις ειλικρίνειας». 

Στις 9 Νοεμβρίου γνωστοποιήθηκε και άλλη μία μεγάλη διόρθωση στα κέρδη 

της Enron με μια μείωση περίπου $591 εκατομμυρίων στα δηλωθέντα έσοδα των 

ετών 1997-2000. Οι αλλαγές θεωρείτο πως προέρχονταν κυρίως από δύο συνεργασίες 
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ειδικού σκοπού, τις “Jedi” και “Chewco”. Οι διορθώσεις είχαν ως αποτέλεσμα 

ουσιαστικά στον εκμηδενισμό των κερδών της χρήσης 1997, με σημαντικές απώλειες 

στα επόμενα χρόνια. Παρά ταύτα, η Dynegy γνωστοποιήθηκε πως δεν έχασε το 

ενδιαφέρον της για την αγορά της Enron, παρά τις αποκαλύψεις. Και οι δύο εταιρίες 

περίμεναν να λάβουν μια επίσημη αξιολόγηση της προτεινόμενης πώλησης από τη 

Moody's και τη S&P, μια απόφαση που θεωρείτο από πολλούς καθοριστική για τη 

βιωσιμότητα της Enron, κατανοώντας την επίδραση μιας τέτοιας πράξης στην 

ολοκλήρωση της συμφωνίας. Επιπλέον, ανησυχίες ανεδείχθησαν αναφορικά με 

πιθανολογούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αντι-τράστ οδηγώντας σε μια πιθανή 

αποδέσμευση της Enron, μαζί με αυτό που θεωρείτο από πολλούς παρατηρητές ως 

ριζικά αποκλίνουσες κουλτούρες. 

Παρόλα αυτά και οι δύο εταιρίες πίεσαν επίμονα προς την επισφράγιση της 

συμφωνίας και κάποιοι παρατηρητές έδειχναν αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Ο 

Charles Watson επιδοκιμάστηκε για το όραμά του να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη 

παρουσία στην ενεργειακή αγορά με μια απότομη επιχειρηματική πρωτοβουλία.  

«Πιστεύουμε πως η Enron είναι μια καλή συμπαγής επιχείρηση με αρκετή 

δυναμικότητα ώστε να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση των επομένων 

μηνών», δήλωσε ο Watson εκείνη την περίοδο. Ένας αναλυτής αποκάλεσε τη 

συμφωνία «πελώρια», προσθέτοντας ότι «μια τέτοια καλή χρηματοοικονομική 

επένδυση σαφώς και αποτελεί έξυπνη στρατηγική κίνηση και παρέχει κάποια άμεση 

υποστήριξη στους ισολογισμούς της Enron.» 

Ζητήματα πιστωτικής φύσεως όμως, γίνονταν όλο και πιο κρίσιμα. Κατά την 

περίοδο που γνωστοποιήθηκε η εξαγορά, η Moody's και η S&P μαζί προσάρμοσαν τη 

βαθμολογία της Enron ένα βήμα πάνω από το junk status. Εάν η βαθμολογία της 

έπεφτε κάτω από την επενδυτική κλίμακα, η δυνατότητά της να συναλλάσσεται θα 

μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά, ως συνεπακόλουθο μιας περικοπής ή αποκοπής 

από της πιστοληπτικής της ικανότητας, έναντι των ανταγωνιστών. Σε μια τηλεφωνική 

διάσκεψη η S&P επιβεβαίωσε πως εάν η Enron δεν εξαγοραζόταν, θα έκοβε τη 

βαθμολογία της σε χαμηλό ΒΒ ή υψηλό Β, «βαθμολογίες που δεν αγγίζουν ούτε το 

υψηλότερο άκρο της θέσης για σκουπίδια». Επιπλέον, πολλοί έμποροι είχαν 

περιορίσει τις συναλλαγές τους με την εταιρεία ή τις είχαν σταματήσει τελείως, στο 

φόβο κι άλλων άσχημων νέων. Όμως ο Watson προσπάθησε ξανά να καθησυχάσει 
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τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης σε επενδυτές της 

Νέας Υόρκης, πως «δεν υπήρχε τίποτα πλέον στραβό με τη διακυβέρνηση της 

Enron». Αναγνώρισε επιπρόσθετα πως επικερδή βήματα θα έπρεπε να γίνουν ώστε να 

αντιμετωπιστεί η εχθρότητα πολλών υπαλλήλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας για τη 

διοίκηση, μετά την αποκάλυψη πως ο Lay και άλλα ανώτατα στελέχη είχαν πουλήσει 

μετοχές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους μήνες που κρατούσε 

η κρίση. Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη όταν γνωστοποιήθηκε πως ο Lay, με 

την «κουρελιασμένη φήμη» περίμενε να λάβει $60 εκατομμύρια ως αποζημίωση για 

την απώλεια της διοίκησης της Enron που συνεπαγόταν η συγχώνευσή της με την 

Dynagy και μάλιστα τη στιγμή που πολλοί υπάλληλοι της Enron είχαν δει τους 

συνταξιοδοτικούς τους λογαριασμούς , οι οποίοι βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο 

μετοχικό κεφάλαιο που αποδεκατίστηκε όταν η τιμή της μετοχής υποχώρησε κατά 

90% μέσα στο έτος. «Είχαμε πολλά παντρεμένα ζευγάρια που δούλευαν μαζί και τα 

οποία έχασαν $800.000 ή $900.000» δήλωσε ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας που 

κατείχε η Enron. «Σχεδόν γκρέμισε κάθε αποταμιευτικό πλάνο των εργαζομένων». 

Ο Watson δήλωσε στους επενδυτές πως η πραγματική φύση της διοίκησης της 

Enron είχε καταστεί σαφής σε αυτόν, λέγοντας πως «Έχει ξεκαθαριστεί πλέον πως 

δεν υπάρχει άλλος σκελετός στην ντουλάπα. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, 

πρόκειται για μια φαινομενικά καλή συμφωνία». Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε πως ο 

ενεργειακός κλάδος της Enron από μόνος του άξιζε το τίμημα που προσέφερε η 

Dynagy για ολόκληρη την εταιρεία. 

 

4.2.8 Η Κατάρρευση της Συμφωνίας 

 

Στις 28 Νοεμβρίου του 2001, οι δύο χειρότεροι εφιάλτες της Enron έγιναν 

πραγματικότητα. Η Dynegy Inc. αποδεσμεύεται μονομερώς από την προτεινόμενη 

συγχώνευση και η πιστοληπτική ικανότητα της Enron έπεσε στη junk status. Η 

εταιρεία, έχοντας πολύ λίγα μετρητά για τη λειτουργία της, βρέθηκε μόνη, πνιγμένη 

στα χρέη. Η τιμή της μετοχής της έπεσε στα $0,61 στο τέλος της ημέρας των 
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συναλλαγών. «Η Enron αποτελεί πλέον στόχο μιας χρηματοοικονομικής καταιγίδας», 

όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος. 

Συστημικές επιδράσεις έγιναν αντιληπτές, καθώς οι πιστωτές της και άλλες 

εταιρίες εκμετάλλευσης ενέργειας υπέφεραν από την απώλεια αρκετών ποσοστιαίων 

μονάδων. Ορισμένοι αναλυτές αισθάνονταν πως η αποτυχία της Enron υπογράμμισε 

τους κινδύνους της μετασεπτεμβριανής οικονομίας και ενθάρρυνε τους 

χρηματιστηριακούς παίχτες να κλειδώσουν τα κεφάλαιά τους σε ασφαλείς 

επενδύσεις, όσο μπορούσαν. Το ερώτημα πλέον έγινε καθοριστικό ως προς τη 

συνολική έκθεση των αγορών και άλλων παιχτών στην αποτυχία της Enron. Τα 

πρώτα μεγέθη τοποθετούν τη ζημιά αυτή στα $18 δισεκατομμύρια. «Δε γνωρίζουμε 

πραγματικά ποιος είναι εκεί έξω εκτεθειμένος στην πιστοληπτική καταστροφή της 

Enron», δήλωσε ένας σύμβουλος. «Συμβουλεύω τους πελάτες μου να 

προετοιμαστούν για τα χειρότερα». 

Η Enron υπολογίζεται να έχει περίπου $23 δισεκατομμύρια υποχρεώσεις, που 

συνίστανται σε ανεξόφλητα χρέη και εγγυημένα δάνεια. Η Citigroup και η JP Morgan 

Chase, συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν να έχουν σημαντικές απώλειες με την 

κατάρρευση της Enron. Ακόμη, πολλά από τα μεγάλα στοιχεία της Enron είχαν 

ενεχυριαστεί σε πιστωτές ως εγγύηση για τα δάνεια, δυσχεραίνοντας τη θέση των 

εκτεθειμένων πιστωτών και τελικώς των κατόχων μετοχών της για το εάν θα 

έπαιρναν τελικά τίποτα πίσω κατά τη διαδικασία της πτώχευσης. 

Οι ευρωπαϊκές λειτουργίες της Enron κήρυξαν πτώχευση στις 30 Νοεμβρίου του 

2001 και αναζήτησαν προστασία του Κεφαλαίου 11 προστασίας στις ΗΠΑ, δύο 

ημέρες αργότερα. Εκείνη την περίοδο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πτώχευση στην 

ιστορία των ΗΠΑ και στέρησε τη δουλειά από 4.000 υπαλλήλους. Την ημέρα που η 

Enron πτώχευσε, οι εργαζόμενοί της ενημερώθηκαν πως έπρεπε να μαζέψουν τα 

υπάρχοντά τους και πως είχαν διορία 30 λεπτών να εκκενώσουν το κτίριο. 

 

4.2.9 Λογιστικοί Χειρισμοί 
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Στο σημείο αυτό αναλύονται ορισμένα βασικά λογιστικά θέματα τα οποία, όπως 

φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά. Αυτά είναι τα εξής:  

 Χρηματοδοτική Μίσθωση  

Ένα πεδίο στο οποίο δεν έγιναν οι δέοντες λογιστικοί χειρισμοί είναι ό 

λογαριασμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, το 

χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο προβλέπει τη χρήση ενός παγίου από το 

μισθωτή, ο οποίος, σε αντίθεση με τη λειτουργική μίσθωση, διακρατά όλα τα 

οφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση. Παρά 

ταύτα, δεν έχει την κυριότητα του παγίου, όπως ορίζει ο νόμος. Συνεπώς, δεν 

οφείλει να το εμφανίζει στις λογιστικές καταστάσεις. Επειδή όμως η 

επιστήμη της λογιστικής διαπνέεται από την αρχή της επικράτησης της 

ουσίας πάνω στον τύπο, εφόσον χρησιμοποιεί κάποιος το πάγιο και λογίζει 

αποσβέσεις, θα πρέπει και οι συμμέτοχοι να έχουν σωστή πληροφόρηση. Η 

Enron δεν ενημέρωνε κατάλληλα τους ενδιαφερομένους για τα πάγια που 

χρησιμοποιούσε και από πού πηγάζουν οι αποσβέσεις, χειραγωγώντας τα 

κέρδη. Με αποτέλεσμα οι δείκτες που επηρεάζονται από αυτές τις πρακτικές, 

δηλαδή το καθαρό περιθώριο κέρδους, τα κέρδη ανά μετοχή και ο δείκτης 

ROI, να εμφανίζουν τα πραγματικά τους αποτελέσματα.  

 Συμμετοχές  

Η Enron είχε επενδύσει και σε πολλές θυγατρικές εταιρίες, από τις οποίες 

εμφάνιζε κέρδη από εξορύξεις και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, 

κοιτασμάτων πετρελαίου κ.α. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27 

και 28 έπρεπε να εμφανίζει την εύλογη αξία των συμμετοχών σε ποσοστό 

10% και να την προσαυξάνει με τα κέρδη, η εταιρία ακολουθούσε 

δημιουργικούς χειρισμούς, τους οποίους μάλιστα δεν επεσήμαναν και οι 

ελεγκτές της Arthour Andersen. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν ήλεγχαν τις 

θυγατρικές της ώστε να επιβεβαιώσουν τα νούμερα που εμφάνιζε η Enron. 

Εφόσον στα λογιστικά της βιβλία εμφάνιζε η εταιρία κέρδη, λογικό είναι να 

εμφανίζονται βελτιωμένοι και οι αριθμοδείκτες του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους, του δείκτη ROI και των κερδών ανά μετοχή. Τέλος, η εταιρία 
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προέβαινε και σε διανομή κερδών, διακυβεύοντας τη θέση των πιστωτών 

της. 

 Συνταξιοδοτικό Ταμείο 

Οι χειρισμοί της εταιρείας έπληξαν και τους ίδιους τους εργαζομένους της, 

καθώς οι εισφορές τους για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο μετοχικό 

κεφάλαιο, το οποίο κατέρρευσε στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να 

«τιναχθεί» το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα «στον 

αέρα». Χιλιάδες υπαλλήλων και επενδυτών της Enron έχασαν τις 

αποταμιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών τους και τις 

συντάξεις τους, όταν κατέρρευσε η εταιρία. Οι διάφορες ομάδες 

ενδιαφερομένων ακολούθησαν τη δικαστική οδό. 

 

4.3 Η Περίπτωση της WorldCom 

 

Το 1998, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών άρχισε να επιβραδύνεται και η μετοχή της 

WorldCom άρχισε να μειώνεται. Έτσι, οι τράπεζες άσκησαν ισχυρή πίεση στον 

Διευθύνων Σύμβουλος της WorldCom, Ebbers Bernard, για να καλύψει τη ζήτηση για 

επιπλέον κεφάλαια, λόγω των δυσμενών διακυμάνσεων των τιμών της μετοχής της 

WorldCom που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση άλλων επενδυτικών 

προσπαθειών της επιχείρησης, όπως η ξυλεία, η ιστιοπλοΐα, κλπ. Η κερδοφορία της 

εταιρίας δέχτηκε και ένα άλλο χτύπημα, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

προτεινόμενη συγχώνευση της με την Sprint στα τέλη του 2000. Κατά τη διάρκεια  

του 2001, ο Ebbers έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της WorldCom να του παράσχει 

επιχειρηματικά δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους πάνω από $ 400 εκατομμύρια.  

Ο Ebbers ήθελε να καλύψει την επιπλέον ζήτηση για κεφάλαια, αλλά η στρατηγική 

αυτή απέτυχε και τελικά ο Ebbers εκδιώχθηκε από Διευθύνων Σύμβουλος τον 

Απρίλιο του 2002.  
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Ξεκινώντας το 1999 και συνεχίζοντας μέχρι το Μάιο του 2002, η WorldCom, 

υπό τη διεύθυνση του Scott Sullivan, τον David Myers ως ελεγκτή και τον Buford 

Yates ως Διευθυντή του Λογιστηρίου, χρησιμοποίησε «σκιερές» λογιστικές μεθόδους 

για να καλύψει τη φθίνουσα οικονομική της κατάσταση και να δείξει μία ψευδή  

ανάπτυξη και κερδοφορία  ώστε να αυξηθεί η τιμή των μετοχών της.  

Η απάτη πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Πρώτον, το λογιστήριο της 

WorldCom δηλώνει πλημμελώς τη «γραμμή κόστους», δηλαδή τα  έξοδα 

διασύνδεσης με άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κεφαλαιοποιώντας αυτές  τις 

δαπάνες στον ισολογισμό και όχι όπως σωστά θα έπρεπε να τα καταχωρήσει ως 

έξοδα. Δεύτερον, η εταιρία αυξάνει τα έσοδα με ψεύτικες λογιστικές εγγραφές, 

χρησιμοποιώντας το λογαριασμό με τίτλο «μη προσδιοριζόμενα έσοδα». Αποτέλεσμα 

αυτών των πρακτικών είναι να επηρεάζονται θετικά οι αριθμοδείκτες του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) και των κερδών ανά 

μετοχή.  

 Η πρώτη ανακάλυψη πιθανής παράνομης δραστηριότητας ήταν από το τμήμα  

εσωτερικού ελέγχου της WorldCom, που αποκάλυψε μία απάτη ύψους περίπου $ 3,8 

δισεκατομμυρίων, τον Ιούνιο του 2002. Η Ελεγκτική επιτροπή της εταιρίας και το 

διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκαν σχετικά με αυτήν την απάτη και ενήργησαν 

γρήγορα, με την απόλυση του Sullivan, την παραίτηση του Myers και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (SEC) να ξεκινάει έρευνα. Μέχρι το τέλος του 2003, εκτιμάται ότι το 

σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας είχε διογκωθεί κατά περίπου 11 

δισεκατομμύρια δολάρια.  

 Στις 21 Ιουλίου 2002, η WorldCom κήρυξε πτώχευση σύμφωνα με το  

Κεφάλαιο 11 πτωχευτικής προστασίας, η μεγαλύτερη τέτοια αίτηση που έγινε στην 

ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το πτωχευτικό κεφάλαιο 11 του 

2004,η εταιρία εμφάνισε χρέος περίπου 5,7 δις δολάρια. Κατά την τελευταία 

καταμέτρηση, η WorldCom έχει ακόμη να πληρώσει τους πιστωτές της, πολλοί από 

τους οποίους περιμένουν χρόνια για τα χρήματα που τους οφείλονται.  

Στις 15 Μάρτη του 2005 ο Bernard Ebbers κρίθηκε ένοχος για όλες τις 

κατηγορίες και καταδικάστηκε για απάτη, συνωμοσία και την κατάθεση πλαστών 

εγγράφων με τις ρυθμιστικές αρχές. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. Άλλοι 
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πρώην υπάλληλοι της WorldCom χρεώθηκαν  με ποινικές κυρώσεις για τις 

χρηματοοικονομικές ανακρίβειες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου τον πρώην 

CFO Scott Sullivan, ο οποίος κρίθηκε ένοχος στις 2 Μαρτίου 2004 για την 

παραποίηση των τίτλων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων, ο πρώην ελεγκτής 

David Myers, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τη παραποίηση των τίτλων και 

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στις 27 Σεπτεμβρίου 2002, ο πρώην διευθυντής του 

λογιστηρίου Buford Yates, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για συνομωσία και 

απάτη στις 7 Οκτωβρίου 2002 και τα πρώην στελέχη του λογιστηρίου Betty Vinson 

και Troy Normand, οι οποίοι ομολόγησαν την ενοχή τους για συνομωσία και απάτη 

τίτλων στις 10 Οκτωβρίου 2002. Ο Ebbers μεταφέρθηκε στη φυλακή στις 26 

Σεπτεμβρίου 2006 για να αρχίσει να εκτίει την ποινή του.  

 

4.4 Η Περίπτωση της Parmalat 

 

Η Parmalat είναι μία πολυεθνική εταιρία γαλακτοκομικών και τροφίμων. Έχοντας 

γίνει η κορυφαία παγκοσμίως εταιρία στην παραγωγή εξαιρετικά υψηλής 

θερμοκρασίας γάλακτος, η εταιρία κατέρρευσε το 2003 έχοντας 14 δις ευρώ χρέος 

στους λογαριασμούς της και έτσι παραμένει η μεγαλύτερη χρεοκοπία της Ευρώπης. 

Σήμερα, η Parmalat είναι μία εταιρία με παγκόσμια παρουσία, με σημαντικές 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην 

Αυστραλία, στην Κίνα και στη Νότια Αφρική. Από το 2011 είναι θυγατρική εταιρία 

του γαλλικού ομίλου Lactalis.  

Από το 1997 η Parmalat έκανε το μεγάλο άλμα στον κόσμο των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, χρηματοδοτώντας αρκετές διεθνείς εξαγορές, κυρίων 

του Δυτικού Ημισφαιρίου, με χρέος. Αλλά από το 2001, πολλά από τα νέα τμήματα 

παράγουν ζημίες και η χρηματοδότηση της εταιρίας άλλαξε σε μεγάλο βαθμό με τη 

χρήση παραγώγων, προφανώς επειδή ήθελε να κρύψει την έκταση των ζημιών και 

του χρέους της. Έτσι υπήρξε μία βελτίωση των αριθμοδεικτών του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) και των κερδών ανά 

μετοχή. Το Φεβρουάριο του 2003, ο οικονομικός διευθυντής της Parmalat 
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ανακοίνωσε απροσδόκητα μία νέα επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 

σχέδιο όμως συγκέντρωσης των χρημάτων δεν πέτυχε και το Σεπτέμβριο του 2003 οι 

μετοχές της εταιρίας άρχισαν να υποτιμούνται σημαντικά, ως αποτέλεσμα των 

αμφιβολιών που εξέφρασαν δημόσια οι ορκωτοί ελεγκτές για την επένδυση των 500 

εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρία Epicurum, με έδρα τα νησιά Κάιμαν. Ταυτόχρονα, 

η εταιρία Standard & Poors υποβίβασε τη βαθμολογία των μετοχών της Parmalat. 

 Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή που επιβλέπει το Χρηματιστήριο ζήτησε 

διευκρινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία σκόπευε να εξυπηρετήσει τα χρέη 

της που λήγουν στο τέλος του 2003. Πιστωτές και μέτοχοι αρχίζουν να ανησυχούν. 

Με σκοπό να τους καθησυχάσει, η διοίκηση αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός 

αποθέματος 3,95 δις ευρώ, που βρίσκεται κατατεθειμένο σε ένα υποκατάστημα της 

Bank of America στα νησιά Κάιμαν, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει ένα έγγραφο που 

υπογράφει η συγκεκριμένη τράπεζα και βεβαιώνει την ύπαρξη του ποσού.  

 Στη συνέχεια, η Bank of America διαβεβαιώνει ότι το έγγραφο που 

παρουσίασε η Parmalat, ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη των 3,95 δις ευρώ, είναι 

πλαστό. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα έγγραφο με παραποιημένο λογότυπο, 

κακοφτιαγμένο στο σκάνερ. Η μετοχή καταρρέει και σε λίγες μέρες δεν αξίζει τίποτα. 

Θύματα πέφτουν πάνω από 115.000 επενδυτές από τους οποίους κάποιοι 

καταστρέφονται τελείως. 

 Αργότερα έγινε γνωστό ότι το χρέος της Parmalat ανέρχεται στα 11 δις ευρώ. 

Επιπλέον, όπως και στα σκάνδαλα των εταιριών Enron, WorldCom, Ahold και άλλες, 

το χρέος ήταν κρυμμένο επιμελώς πίσω από ένα δόλιο σύστημα που χρησιμοποιούσε 

λογιστικές καταχρήσεις, ψευδείς απολογισμούς, παραποιημένα  έγγραφα, φανταστικά 

κέρδη και σύνθετες πυραμίδες εταιριών off-shore, οι οποίες συμπλήρωναν η μία την 

άλλη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ανίχνευση της προέλευσης και του 

προορισμού των χρημάτων και η ανάλυση των λογαριασμών.  

 

4.5 Η Περίπτωση της Xerox 
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Η Xerox ιδρύθηκε το 1906 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Αρχικά κατασκεύαζαν 

φωτογραφικό εξοπλισμό και έγγραφα. Η  Xerox ήρθε σε κυρίαρχη θέση το 1953 με 

την εισαγωγή του  Xerox 914, του πρώτου φωτοτυπικού χαρτιού που χρησιμοποιεί τη 

διαδικασία της ηλεκτρο-φωτογραφίας. Η εφεύρεση του εκτυπωτή laser από τον Gary 

Starkweather τροποποιώντας το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα έγινε μία επικερδής 

επιχείρηση για τη Xerox. Η ανάπτυξη των ψηφιακών φωτοτυπικών μηχανημάτων στη 

δεκαετία του 1990, έδωσε στη Xerox ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, 

μετατρέποντας την εταιρία σε μία εταιρία παροχής υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 

την προσφορά, τη συντήρηση, τη διαμόρφωση και στήριξη του χρήστη. 

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Xerox αντιμετωπίζει μία δύσκολη στιγμή 

στην προσπάθεια διατήρησης της θέσης της στην παγκόσμια αγορά, λόγω του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού. Οι ξένοι κατασκευαστές έκαναν την είσοδο τους με 

προϊόντα χαμηλού κόστους και οι εταιρικοί πελάτες της Xerox περίμεναν η εταιρία 

να ενεργήσει ανάλογα. Η Xerox ήταν, επίσης, κάτω από την πίεση των επενδυτών της 

Wall Street ώστε να συμβαδίσει με τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, όπως αυτά 

αντανακλούν την αύξηση της αξίας της μετοχής στην αγορά. 

 Η Xerox υπερεκτίμησε τα έσοδα της, τα οποία αυξήθηκαν κατά 6 

εκατομμύρια δολάρια και εξαιτίας αυτής της αύξησης των εσόδων, τα κέρδη 

αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια δολάρια τα οποία δεν ήταν ο πραγματικός αριθμός 

που έπρεπε να καταχωρηθεί στον ισολογισμό. Τα έσοδα που έχουν προέλθει από το 

βραχυπρόθεσμο εξοπλισμό χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Όμως, 

σύμφωνα με τα GAAP, η πώληση αναγνωρίζεται μόνο όταν μεταβιβάζεται η 

κυριότητα του πωλούμενου προϊόντος και οτιδήποτε άλλο χαρακτηρίζεται ως 

μίσθωση, που σημαίνει ότι η εταιρία μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο της αξίας 

της μίσθωσης ως μακροπρόθεσμα κέρδη που μπορούν να συμπεριληφθούν στον 

πρώτο χρόνο της συμφωνίας.  

 Η Xerox αντιμετωπίζει τη μίσθωση του εξοπλισμού ως αξία ενοικίου που 

κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Έτσι, αύξησε τα έσοδα και οδήγησε 

σε αύξηση των κερδών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν θετικά και να αυξηθούν και 

οι αριθμοδείκτες του καθαρού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά μετοχή και του 

δείκτη ROI. Αυτή η αύξηση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη επέτρεψε την εταιρία να 

καλύψει τα προβλεπόμενα κέρδη από το 1997 έως το 1999. Κατά τη διάρκεια αυτής 
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της περιόδου, η εταιρία έπρεπε να καταχωρήσει ζημιές ύψους 13 εκατομμυρίων 

δολαρίων και αντί αυτού καταχωρεί κέρδη ύψους 365 εκατομμυρίων, καθώς 

καταχωρούσε ξανά τα έσοδα. Την περίοδο αυτή, η τιμή της μετοχής 

διαπραγματευόταν στα $70. Η ελεγκτική εταιρία της  Xerox, η KPGM, διαπίστωσε 

ότι οι λογαριασμοί της εταιρίας χειραγωγούνται και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της 

Xerox υπέδειξε στη KPGM απαλλάξει τα 8 εκατομμύρια δολάρια από το έλεγχο και 

τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια να μην τα ελέγξει κάτι που η KPGM δέχτηκε. Η 

Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 

με τη Xerox, όταν τα υψηλόβαθμα στελέχη ήταν σε θέση να εξαργυρώσουν τα 

δικαιώματα προαίρεσης μετοχών ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην παραπέρα 

εξέταση της υπόθεσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλυψε ένα εσωτερικό 

έγγραφο που έχει μία καταχωρημένη συζήτηση μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών 

της Xerox σχετικά με τους τρόπους που θα παραποιήσουν τα βιβλία, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες της Wall Street.  

 Στελέχη προφανώς υπολόγιζαν το ακριβές ποσό που θα πρέπει να 

τροποποιηθεί προκειμένου να επιτρέψει την εταιρία να ανταποκριθεί στα 

αναμενόμενα κέρδη. Ως αποτέλεσμα της προειδοποίησης των επενδυτών η KPGM 

κατηγορήθηκε μαζί με τη  Xerox για χειραγώγηση, με αποτέλεσμα η ελεγκτική 

εταιρία να αντικατασταθεί από ένα εξωτερικό ελεγκτή της PricewaterhouseCoopers 

το 2001.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Η χειραγώγηση των κερδών έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο στη χώρα μας, 

όσο και διεθνώς. Η τάση των διοικήσεων να εμφανίζουν μία παραπλανητική εικόνα 

για την επιχείρησή τους, εκμεταλλευόμενες τις αδυναμίες των λογιστικών κανόνων ή 

ακόμα παραβιάζοντας αυτούς, με σκοπό την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, όχι όπως θα έπρεπε κανονικά να είναι αυτές, αλλά όπως συμφέρει την 

επιχείρηση να είναι κάθε φορά αποτελεί το κύριο γνώρισμα της χειραγώγησης των 

κερδών.   

Οι οικονομικές απώλειες των εταιρικών σκανδάλων της τελευταίας δεκαετίας, 

όπως για παράδειγμα των εταιριών Enron, WorldCom, Parmalat, Xerox και άλλων, 

υπήρξαν εξαιρετικά μεγάλα για όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς, δηλαδή των 

επενδυτών, των πιστωτών, των εργαζομένων, των οικονομικών αναλυτών και των 

φορέων του δημοσίου. Οι λογιστικές απάτες που αποκαλύφθηκαν προκάλεσαν 

σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών, την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, την ποιότητα του 

εξωτερικού ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών αγορών. 

 Τα κίνητρα παραποίησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως για 

παράδειγμα τα συμβόλαια αποζημίωσης των στελεχών και η μερισματική πολιτική, 

καθώς και οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής, όπως η μετάθεση αναγνώρισης 

εσόδων ή εξόδων σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες χρήσεις, η αλλαγή των 

μεθόδων αποτίμησης, αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης πολλών ερευνητών, σε 

μία προσπάθεια να κατανοηθεί  ο μηχανισμός του συστήματος της απάτης και να 

διαπιστωθούν οι αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις των συστατικών στοιχείων της 

διαδικασίας ροής της πληροφόρησης προς τους συμμετέχοντες των αγορών. Όπως 

είναι γνωστό, άλλωστε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των 
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χρηματαγορών, θα πρέπει να οι επιχειρήσεις να παρέχουν στους επενδυτές και στους 

πιστωτές έγκυρες πληροφορίες.     

 Στην Ελλάδα οι παραποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων, έχουν ως 

στόχο τη μείωση των κερδών και της φορολογίας αντίστοιχα μέσω της διόγκωσης 

των εξόδων. Με την είσοδο, όμως, πολλών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και την 

αύξηση του ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού, η προσπάθειά τους στηρίζεται 

κυρίως στην αύξηση των εσόδων και των επενδύσεων τους που θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις καταφεύγουν 

στην παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων μέσω της παρέμβασης στα 

λογιστικά τους βιβλία. Οι πιο γνωστοί λογιστικοί χειρισμοί αύξησης ή μείωσης των 

αποτελεσμάτων εμφανίζονται στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και στις 

αποζημιώσεις του προσωπικού, στις αποσβέσεις, στην αποτίμηση των αποθεμάτων 

όπως ακόμη στην καταχώρηση εσόδων και εξόδων σε λανθασμένη χρήση. 

 Σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση και τον περιορισμών των τεχνικών 

χειραγώγησης των κερδών οφείλουν να έχουν οι ελεγκτές, κυρίως στο στάδιο 

εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου, οι οικονομικοί αναλυτές και τέλος οι εποπτικές 

αρχές όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Ακόμη, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η μη χρήση της χειραγώγησης των 

κερδών δεν θεωρείται ότι είναι η πιο κατάλληλη λύση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιου 

είδους χειραγωγήσεων είναι αναμενόμενες από τις χρηματαγορές. Θεωρούνται 

απαραίτητες λόγω κυρίως της ανάγκης που δημιουργείται για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων μίας επιχείρησης και της κατάταξης αυτής σύμφωνα με την απόδοσή 

της. Επιπλέον, ελαχιστοποιώντας την ελαστικότητα των νόμων είναι σαν να 

ελαχιστοποιούμε την χρησιμότητα των κερδών ως μέτρο της οικονομικής απόδοσης 

της επιχείρησης. Έτσι, είναι δύσκολο να κρίνουμε αν η χειραγώγηση των κερδών 

είναι επιθυμητή ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταδικάσουμε μία 

επιχείρηση η οποία λαμβάνει μέτρα που επιτρέπονται από τη λογιστική ευελιξία των 

GAAP, αν παρόλα αυτά ακολουθεί όλους τους νόμους περί δημοσίευσης και 

υποβολής των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και για την κοινοποίηση της 

τρέχουσας, αλλά και της αναμενόμενης απόδοσής της. Ωστόσο, μπορούμε να 

καταδικάσουμε τις επιχειρήσεις εκείνες που παραβιάζουν τους νόμους και τις γενικά 
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αποδεκτές λογιστικές αρχές, με σκοπό την παρουσίαση ψευδών οικονομικών 

καταστάσεων, ώστε να καλύψουν την πραγματική οικονομική τους απόδοσης. 

 Τέλος, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να διασφαλιστεί η κοινοποίηση 

η διαφάνεια και η υπευθυνότητα, ώστε να αποφευχθούν πρακτικές χειραγώγησης των 

κερδών. Όμως, δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις, ώστε 

να περιοριστούν οι λογιστικές ατασθαλίες. Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί είναι η 

διερεύνηση πρακτικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων ανά κλάδο 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σχέση των πρακτικών 

παραποίησης που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Επίσης, 

χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από τη διερεύνηση της σχέσης των 

πρακτικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και της εξέλιξης των 

αριθμοδεικτών των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα της κυκλοφοριακής 

ρευστότητας, της άμεσης ρευστότητας και του δείκτη ROI, καθώς και αυτοί 

επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή αυτών των πρακτικών παραποίησης.       

 Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να περάσουμε από την περίοδο των 

τεχνικών της λογιστικής παραποίησης και να φθάσουμε στην περίοδο ενίσχυσης της 

αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συμμετέχουν πρώτα 

οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, καθώς επίσης και διάφορες εποπτικές 

αρχές. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται η κωδικοποίηση της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας, οι κανόνες συμπεριφοράς όλων των φορέων της αγοράς, οι διάφορες 

παρεμβάσεις που έγιναν στον τομέα των ελέγχων και, τέλος, η εισαγωγή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, με την προϋπόθεση, όμως, της αυστηρής εφαρμογής τους.  
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