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Περίληψη 

 Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας βρίσκεται η δηµιουργική 

λογιστική και ειδικότερα η «διαχείριση κερδών». Αρχικά παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες 

διαχείρισης κερδών που συναντάµε καθώς και τα κίνητρα που µπορεί να ωθήσουν µια 

επιχείρηση στην εφαρµογή διαχείρισης κερδών. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά εργαλεία 

και οι τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει µια επιχείρηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παράλληλα, παραθέτονται οι µέθοδοι ανίχνευσης των παραπάνω τεχνικών οι οποίοι είναι 

διαθέσιµοι προς όλους τους ενδιαφερόµενους (επενδυτές, ρυθµιστικές αρχές). Τέλος, το 

ενδιαφέρον της παρούσης µελέτης εστιάζει στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα 

αναφορικά µε την διαχείριση κερδών καθώς και στο πως η διαχείριση κερδών επηρεάζεται από 

συνθήκες οικονοµικής κρίσης. 
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1. Εισαγωγή 

 Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας βρίσκεται ο κλάδος εκείνος της 

λογιστικής επιστήµης ο οποίος είναι γνωστός µε τον όρο «δηµιουργική λογιστική». Ειδικότερα, 

ο όρος αυτός αναφέρεται στον µετατροπή των λογιστικών πόρων µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να 

εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις ως κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγµατικά είναι. 

Επιπλέον, η µετατροπή αυτή µπορεί είτε να ακολουθεί είτε να αποκλίνει από τους υπάρχοντες 

λογιστικούς κανόνες. Οι επιπτώσεις της δηµιουργικής λογιστικής στα αποτελέσµατα τα οποία 

δηµοσιεύουν οι επιχειρήσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο έρευνας της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Το αυξηµένο ενδιαφέρον των ερευνητών εν µένη 

οφείλεται τόσο στα αυξηµένα κρούσµατα εταιρικών και κρατικών σκανδάλων όσο στην 

αποτυχία των ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρχών διεθνώς να ανταπεξέλθουν στα 

παραπλανητικές τεχνικές και στις επινοήσεις που χρησιµοποιούν οι διοικήσεις προκειµένου να 

αποκρύπτουν την πραγµατική χρηµατοοικονοµική κατάσταση των εταιριών τους. Τα 

συγκεκριµένα γεγονότα έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και έχουν 

οδηγήσει του συµµετέχοντες στις «αγορές» παγκοσµίως σε εκτεταµένες συζητήσεις αναφορικά 

µε τον ρόλο της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των εισηγµένων εταιριών και µε την 

εφαρµογή αποτελεσµατικότερης και ουσιαστικής εποπτείας τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα µελέτη έχει σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να 

κατανοήσει σε βάθος τις µεθόδους και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται κατά καιρούς από τις 

επιχειρήσεις προκειµένου να «ωραιοποιήσουν» τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις και 

κατά επέκταση την οικονοµική τους απόδοση. Έµφαση δίνεται στον λογαριασµό των κερδών 

και ειδικότερα στην «διαχείριση κερδών» η οποία ως όρος περικλείει όλες τις µεθόδους της 

δηµιουργικής λογιστικής που αφορούν τον λογαριασµό αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση αφού 

δοθούν οι απαραίτητοι εισαγωγικοί ορισµοί αρχικά αναλύονται τα κίνητρα που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µεθόδων διαχείρισης κερδών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

διαφορετικές µορφές της, καθώς και η µέθοδοι που χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

ανιχνευτεί η εφαρµογή της. 

Στις τελευταίες ενότητες της παρούσης εργασίας παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες του 

ελληνικού θεσµικού πλαισίου καθώς και οι κυριότερες εµπειρικές µελέτες που σχετίζονται µε 

την εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κερδών στην Ελλάδα. Επιπλέον, αναλύονται τα 
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αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών που εξετάζουν την διαχείριση κερδών σε περιόδους κρίσεων 

και οικονοµικών αναταραχών. 
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2. Εισαγωγή στη ∆ηµιουργική Λογιστική 

 Ο  όρος «λογιστική» αναφέρεται στον επιστηµονικό κλάδο που ασχολείται µε τις σχέσεις 

που δηµιουργούνται µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και τις συνέπειες των σχέσεων αυτών, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των οικονοµικών αυτών µονάδων. 

Κύριος στόχος της λογιστικής είναι η προσφορά χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µέσω 

συγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων, προσαρµοσµένων σε βασικές λογιστικές αρχές και 

κανόνες. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συγκεκριµένη δοµή και απεικονίζουν την 

οικονοµική θέση και τις επιδόσεις µιας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό παρέχουν πληροφορίες 

αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης: 

• περιουσιακά στοιχεία 

• υποχρεώσεις 

• ίδια κεφάλαια και µεταβολές αυτών 

• έσοδα και δαπάνες 

• κέρδη ή ζηµίες 

• ταµειακές ροές 

Οι παραπάνω πληροφορίες επιτρέπουν στους ενδιαφερόµενους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) να 

εκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµειακές ροές της επιχείρησης, και ειδικότερα το χρόνο και τη 

βεβαιότητα τους, προκειµένου να λάβουν τις κατάλληλες οικονοµικές αποφάσεις. Γενικότερα η 

αντικειµενική και ακριβής παρουσίαση της οικονοµικής θέσης, της χρηµατοοικονοµικής 

επίδοσης και των ταµειακών ροών µιας επιχείρησης απαιτεί: 

� ∆ιαβεβαίωση των επιδράσεων συναλλαγών και άλλων γεγονότων σύµφωνα µε τα 

κριτήρια των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (Generally Accepted Accounting 

Principles-GAAP) και τις συνιστώµενες από αυτές λογιστικές πολιτικές. 

� Λεπτοµερή παρουσίαση παρεκκλίσεων που δηµιουργούν παραπλανητική εικόνα στις 

οικονοµικές καταστάσεις, αναφορικά µε τις πρακτικές συµµόρφωσης επιχειρήσεων σε 

παρόµοιες συνθήκες. 

� Εκτιµήσεις της διοίκησης για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης µε γνωστοποίηση 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους. 

� Οµοιοµορφία παρουσίασης. 
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� Συγκριτική πληροφόρηση µε προηγούµενη περίοδο. 

Καθώς το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σηµερινές 

επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πολυπλοκότερο, έχουν όλο και περισσότερα κίνητρα να 

παραποιούν ή να ωραιοποιούν τα οικονοµικά τους στοιχεία. Αποτελεί κοινό µυστικό σε 

παγκόσµιο επίπεδο το γεγονός πως οι επιχειρήσεις, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, 

καταρτίζουν µε τέτοιο τρόπο τις οικονοµικές τους καταστάσεις ώστε η εικόνα που τελικά 

παρουσιάζουν να διαφέρει σηµαντικά από την πραγµατική. Η τάση αυτή θέτει ερωτήµατα ως 

προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της λογιστικής διαδικασίας και συνδέεται άµεσα µε την 

άσκηση της λεγόµενης «δηµιουργικής λογιστικής». 

 Η δηµιουργική λογιστική, αν και σαν έννοια έχει εµφανιστεί αρκετές δεκαετίας πριν, τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές ερευνητικό πεδίο το οποίο απασχολεί τόσο 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και όσο και όλους όσους εµπλέκονται στην αγορά 

(επιχειρηµατίες, διοικητικά στελέχη, επενδυτές, ρυθµιστικές αρχές κ.α.). Παρά το γεγονός πως 

δεν υπάρχει πλήρης συµφωνία των ειδικών ως προς το τι ορίζεται ως «δηµιουργική λογιστική» 

οι περισσότερες απόψεις (Φίλιος, 2003; Mulford και Comiskey, 2002; Whelan και McBarnet, 

1999; Naser, 1993; Griffiths, 1992) συγκλίνουν στο τι ότι αποτελεί µια διαδικασία υιοθέτησης 

λογιστικών πρακτικών που µπορεί να ακολουθούν µπορεί και όχι τους εκάστοτε λογιστικούς 

κανόνες αλλά οπωσδήποτε αποκλίνουν και το πνεύµα και την ουσία αυτών. Η δηµιουργική 

λογιστική µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου να µεταβληθεί το περιεχόµενο διαφόρων 

οικονοµικών καταστάσεων, όπως: 

 Ισολογισµός. 

 Λογαριασµός αποτελεσµάτων. 

 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

 Κατάσταση ταµειακών ροών. 

 Σηµειώσεις που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, αφηγηµατικές περιγραφές ή αναλύσεις των 

στοιχείων που γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αυτές, καθώς και πληροφορίες για 

στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση στις καταστάσεις. 
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Το φαινόµενο της δηµιουργικής λογιστικής εκµεταλλεύεται τις ατέλειες και τις 

αδυναµίες των παραπάνω καταστάσεων. Συνεπώς, θα µπορούσε να αποφευχθεί αν ο σχεδιασµός 

τους ήταν ιδεατός. Αν εστιάσουµε για παράδειγµα στον ισολογισµό ο οποίος αντανακλά την 

εικόνα της επιχείρησης, θα πρέπει να επισηµανθεί πως η καταγραφή των περιουσιακών 

στοιχείων του ενεργητικού στις ιστορικές τους αξίες τις περισσότερες φορές κάθε άλλο παρά 

ρεαλιστική είναι. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι οι τρέχουσες τιµές σε συνδυασµό µε κάποιες 

σηµαντικές µη-ποσοτικές πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η λογιστική του ιστορικού κόστους 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πεδίο εφαρµογής της δηµιουργικής λογιστικής από κάποιους που 

δεν θέλουν να εµφανίσουν την αληθινή εικόνα µιας επιχείρησης. 

 Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των λογιστικών τεχνικών που 

σχετίζονται µε την κατάσταση του λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσεως. Η διαχείριση ή 

χειραγώγηση των κερδών (earnings management) αποτελεί διεθνώς την σηµαντικότερη έκφανση 

της δηµιουργικής λογιστικής καθώς τα κέρδη, είτε θετικά είτε αρνητικά, θεωρούνται ως το πιο 

αντιπροσωπευτικά µέτρο της επιχειρησιακής απόδοσης. 

 

 

3. ∆ιαχείριση ή Χειραγώγηση Κερδών
1 

 Τα κέρδη σίγουρα αποτελούν την «βιτρίνα» των οικονοµικών καταστάσεων σε µια 

επιχείρηση. ∆είχνουν κατά πόσο οι δραστηριότητες της επιχείρησης επιδρούν προσθετικά στην 

αξία τους, ενώ παράλληλα δίνουν στίγµα για την απευθείας ανακατανοµή πόρων στις αγορές 

κεφαλαίων. Άλλωστε, σε θεωρητικό επίπεδο η αξία της µετοχής µιας εταιρίας πρέπει να 

αντανακλά την παρούσα αξία των µελλοντικών κερδών. Συνεπώς, καθώς τα κέρδη αυξάνονται 

αυξάνεται η εταιρική αξία και αντιστρόφως. 

  Όπως είναι φυσικό, οι διοικήσεις των εταιριών εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον τρόπο 

µε τον οποίο δηµοσιοποιούνται τα κέρδη, ελέγχοντας έτσι τις επιπτώσεις των λογιστικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούν στην εικόνα της επιχείρησης. Είναι χαρακτηριστικό, πως σε έρευνα 

των Graham et al. (2005) η οποία απευθύνθηκε σε περισσότερους από 400 managers που 

                                                 
1 Στην παρούσα εργασία οι όροι «διαχείριση κερδών» και «χειραγώγηση κερδών» χρησιµοποιούνται ως 

ταυτόσηµοι. 
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εργάζονται στις Η.Π.Α. µε σκοπό να καταγράψει τους κυριότερους παράγοντες που καθοδηγούν 

τις αποφάσεις για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση (financial disclosure). Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα η συντριπτική πλειοψηφία (78%) των managers δήλωσε ότι δεν θα δίσταζε να 

θυσιάσει την µακροχρόνια ευηµερία της επιχείρησης προκειµένου να µην αλλοιώσει ή 

διαταράξει την εικόνα των αποτελεσµάτων της χρήσης. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως η 

µεθοδολογία διαχείρισης κερδών θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς 

εκπαίδευσης των σύγχρονων managers. 

 

4. Ορισµός «∆ιαχείρισης Κερδών» 

 ∆εδοµένης, λοιπόν, της µεγάλης σηµασίας των κερδών, η «χειραγώγηση κερδών» 

(earnings management) έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια το λογιστικό κλάδο, όµως η 

συστηµατική µελέτη της, µόλις τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα δυναµικά αυξανόµενο 

κοµµάτι της βιβλιογραφίας µε πλήθος εµπειρικών µελετών. Πολλοί συγγραφείς έχουν 

επιχειρήσει να καθορίσουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν µε ακρίβεια πότε, πώς και γιατί η 

διοίκηση µιας επιχείρησης προσπαθεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατά της.  

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισµός για το τι συνιστά «διαχείριση κερδών». 

Έχει υποστηριχθεί ότι η µη συµφωνία σχετικά µε τον ορισµό του µπορεί να αποδοθεί στις 

διαφορετικές ερµηνείες των εµπειρικών δεδοµένων. Χωρίς έναν ξεκάθαρο ορισµό της 

διαχείρισης κερδών, όµως, η αναγνώριση των επιχειρήσεων που ακολουθούν τέτοιου είδους 

πρακτικές µπορεί να γίνει µόνο εκ των υστέρων. 

Από τους πιο παλιούς ορισµούς είναι αυτός του Copeland (1968) που ορίζει την 

παραποίηση (manipulation) των αποτελεσµάτων ως την προσπάθεια της διοίκησης να αυξάνει ή 

να µειώνει τα αποτελέσµατα της επιχείρησης κατά βούληση. Βέβαια η έννοια της διαχείρισης 

κερδών είναι πολύ πιο ευρεία και περιλαµβάνει πρακτικές που σκοπό έχουν να επηρεάσουν την 

εικόνα της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης (Barnea, 1975, 1976), αλλά και του 

Ισολογισµού (Black, 1998). Παρακάτω, θα παραθέσουµε κάποιους, πιο πλήρεις, ορισµούς που 

έχουν δοθεί από σηµαντικούς ερευνητές: 

� Dye (1988), σε µια θεωρητική µελέτη, υποστηρίζει ότι η διαχείριση κερδών εµφανίζεται 
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όταν η διοίκηση προσπαθεί να εκµεταλλευθεί την ασυµµετρία πληροφόρησης µε τους µετόχους. 

Η ασυµµετρία αναφέρεται στο ότι η διοίκηση λόγω της θέσης της, έχει καλύτερη πληροφόρηση 

από τους µετόχους για τρέχοντα και σηµαντικά θέµατα που αφορούν την εταιρεία. Ενδιαφέρον 

αποτελεί η άποψη ότι οι µέτοχοι έχουν συµφέρον η αξία της επιχείρησης να θεωρείται υψηλή 

από την αγορά. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πιθανότητα µεταφοράς πλούτου από τους νέους 

µετόχους στους παλιούς, δηµιουργώντας εξωτερική ζήτηση για διαχείριση κερδών. 

 

� Schipper (1989), αναφέρει πως διαχείριση των κερδών είναι «η επί σκοπού παρέµβαση 

στην διαδικασία γνωστοποίησης των λογιστικών καταστάσεων µιας επιχείρησης για την 

αποκόµιση ιδιωτικού οφέλους». 

 

� Fischer και Rosenzweig (1995), ορίζουν τη διαχείριση κερδών ως µια συµπεριφορά από 

την πλευρά της διοίκησης που σκοπό έχει να αυξήσει ή να µειώσει τα δηµοσιευόµενα κέρδη 

µιας επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει όµως αντίστοιχη αύξηση ή µείωση της µακροχρόνιας 

κερδοφορίας. 

 

� Healy και Wahlen (1998), σε µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας από την πλευρά αυτών 

που θέτουν τα λογιστικά πρότυπα έδωσαν τον εξής ορισµό, που είναι και ο πιο διαδεδοµένος: 

«Η διαχείριση κερδών εµφανίζεται όταν η διοίκηση χρησιµοποιεί κρίση κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης των οικονοµικών της καταστάσεων και στη δηµιουργία πράξεων που µεταβάλλουν 

τις οικονοµικές καταστάσεις, µε σκοπό είτε να παραπλανήσει κάποιους από τους 

ενδιαφερόµενους σχετικά µε την πραγµατική οικονοµική επίδοση της επιχείρησης, είτε να 

επηρεάσει συµβατικά αποτελέσµατα που εξαρτώνται από τα δηµοσιευόµενα λογιστικά 

νούµερα». 

 

� Levitt (1998), όρισε τη διαχείριση κερδών ως ένα σύνολο πρακτικών µε τη βοήθεια των 

οποίων οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης αντανακλούν περισσότερο τις επιθυµίες 

της διοίκησης παρά την πραγµατική οικονοµική της επίδοση. 

 

� Loomis (1999), υποστηρίζει ότι η διαχείριση κερδών καλύπτει την πραγµατική 

οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης και κρύβει σχετικές πληροφορίες που οι επενδυτές θα 
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έπρεπε να γνωρίζουν. 

 

� Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, ορίζει τη διαχείριση κερδών ως την ηθεληµένη 

ενέργεια από την πλευρά της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους, που έχει σαν 

αποτέλεσµα την ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Σε αυτή την εργασία θα χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό των Healy και Whalen, καθώς 

αναφέρεται στη σηµασία τόσο των πληροφοριών όσο και των συµβατικών αποτελεσµάτων. 

Όπως και οι περισσότεροι ορισµοί που έχουν δοθεί, αυτός ο ορισµός καταδεικνύει την ∆ιοίκηση 

ως τον κύριο υπεύθυνο για τις αποφάσεις και πράξεις που εµπίπτουν στο Earnings Management. 

Υπάρχουν, όµως, δύο αδυναµίες σε αυτόν τον ορισµό. Πρώτον, δεν θέτει ένα εµφανές όριο 

ανάµεσα στη χειραγώγηση των κερδών και στις φυσιολογικές δραστηριότητες των οποίων το 

αποτέλεσµα είναι κέρδη. Ο Dharan (2003) εκφράζει την εξής ανησυχία: «Ένα σηµαντικό θέµα 

για τους οικονοµικούς αναλυτές, τους επενδυτές και τα διοικητικά στελέχη είναι πως θα 

ξεχωρίσουν τις πράξεις παραποίησης (manipulation) των κερδών, που εντέλει αποδεικνύονται 

δόλιες, και τις καθηµερινές προσπάθειες των managers να κρατήσουν τα κόστη µέσα στον 

προϋπολογισµό ή να αποκοµίσουν έσοδα για να πετύχουν τους επιθυµητούς στόχους 

πωλήσεων». ∆εύτερον, δεν είναι όλες οι προσπάθειες χειραγώγησης των κερδών 

παραπλανητικές. Για παράδειγµα, οι επενδυτές προτιµούν να διαχωρίζονται τα διαρκή, µόνιµα 

κέρδη από τα «τυχαία κέρδη της µίας φοράς». Οι εταιρίες που χειραγωγούν τα κέρδη µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να µπορούν οι επενδυτές να κάνουν αυτόν τον διαχωρισµό, δεν στρεβλώνουν τα 

κέρδη, αλλά ενισχύουν την πληροφοριακή αξία των δηµοσιευµένων κερδών. 

 Γενικότερα οι περισσότεροι ορισµοί που παρουσιάστηκαν παραπάνω, καθιστούν σαφές 

το ότι η χρήση λογιστικών τεχνασµάτων από τις επιχειρήσεις δεν συνιστά πάντα παράνοµη 

ενέργεια. Συνεπώς, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην επάρκεια των λογιστικών 

προτύπων όσο και στις ικανότητες των αναγνωστών να διαγνώσουν τα παραπλανητικά στοιχεία. 

Μπορούµε να διακρίνουµε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στις οποίες η κρίση της 

διοίκησης οδηγεί σε διαχείριση των αποτελεσµάτων: η διακριτικότητα στη µέθοδο (method 

discretion), την εκτίµηση (estimation discretion) και τη δοµή (structural discretion). Η 

διακριτικότητα στη µέθοδο µπορεί να αφορά την επιλογή µεταξύ LIFO και FIFO. Αντίστοιχα η 
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διακριτικότητα στην εκτίµηση µπορεί να περιλαµβάνει αποφάσεις για  την ωφέλιµη διάρκεια 

ζωής ή τα ποσοστά απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων ή τον υπολογισµό των αποθεµάτων. 

Τέλος, η διακριτικότητα στη δοµή µπορεί να αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως τα συµβόλαια 

µισθώσεων (leasing). Επιπλέον, οι πρακτικές διαχείρισης κερδών µπορούν να διακριθούν σε ex-

ante και ex-post. Οι πρώτες αφορούν λογιστικούς χειρισµούς που πραγµατοποιούνται την 

παρούσα χρονική στιγµή µε σκοπό να αυξηθεί η πιθανότητα να δηµοσιεύσει η εταιρία 

εξοµαλυµένη και σταθερή ανάπτυξη κερδών ώστε να επηρεαστούν τα κέρδη µελλοντικών 

περιόδων. Αντίθετα, οι δεύτερες έχουν να κάνουν µε προσπάθειες αντιµετώπισης µειώσεων των 

κερδών µέσω λογιστικών επιλογών που ενισχύουν την τρέχουσα απόδοση των δηµοσιευµένων 

κερδών και αναβάλλουν την αρχική µείωση. 

 Γενικότερα, οι λογιστικοί χειρισµοί που συνιστούν διαχείριση κερδών έχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

• Εξασφαλίζουν µελλοντική ελευθερία κινήσεων 

• Κινούνται εντός των πλαισίων των GAAP 

• ∆εν απαιτούν συναλλαγή µε τρίτους 

• Περιλαµβάνουν µόνο τη λογιστική αιτιολόγηση ενός γεγονότος και όχι το ίδιο το 

γεγονός 

• Χρησιµοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε άλλες λογιστικές πρακτικές για 

διαδοχικές χρονικές περιόδους 

• Επιτρέπουν στους διοικούντες την µείωση της διακύµανσης των δηµοσιευµένων 

αποτελεσµάτων 

• ∆εν δεσµεύουν την εταιρία για µελλοντικές περιόδους 

 

Στα επόµενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι δύο βασικές κατηγορίες της 

διαχείρισης κερδών όσο και οι δηµοφιλέστερες τεχνικές εφαρµογής της. 
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5. ∆ιαφωνία Μεταξύ Ακαδηµαϊκών και Νοµοθετών  

Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα της διαχείρισης κερδών είναι αυτό, µε το οποίο ασχολείται η 

έρευνα των Dechow και Skinner (2000) και αφορά τη διαφωνία των ακαδηµαϊκών από τη µια 

πλευρά και των νοµοθετών και επαγγελµατιών από την άλλη σχετικά µε τη διαχείριση κερδών. 

Πιο συγκεκριµένα, όπως υποστηρίζουν οι δύο ερευνητές, ενώ οι επαγγελµατίες και οι νοµοθέτες 

πιστεύουν πως η διαχείριση κερδών είναι ένα φαινόµενο προβληµατικό και κυρίαρχο στις 

επιχειρήσεις, η ακαδηµαϊκή έρευνα δεν έχει δείξει πως η διαχείριση κερδών έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στα αναφερόµενα κέρδη των επιχειρήσεων ή ότι θα έπρεπε να απασχολεί και να 

προβληµατίζει το επενδυτικό κοινό. Πιο συγκεκριµένα, οι Bao και Bao (2004) αναφέρουν τρεις 

λόγους, για τους οποίους η διαχείριση κερδών δε θα έπρεπε να θεωρηθεί προβληµατική. 

Πρώτον, η διαχείριση κερδών είναι µια διαδικασία υπολογισµού accruals (δεδουλευµένων 

εσόδων/εξόδων), και οι συστηµατικές επιλογές της λογιστικής των δεδουλευµένων που 

λαµβάνονται µέσα στο πλαίσιο των Γενικών Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP) θα έπρεπε 

να διαφοροποιηθούν από τις οικονοµικές εκθέσεις που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους 

επενδυτές. ∆εύτερον η διαχείριση των accruals είναι προβληµατική, µόνο όταν το κίνητρο είναι 

καιροσκοπικό. Τρίτον, η διαχείριση κερδών δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία, αν συνυπολογιστεί η 

υπόθεση της αποδοτικής αγοράς (efficient market hypothesis). 

Για αυτή τη διάσταση απόψεων µεταξύ των νοµοθετών, των επαγγελµατιών και των 

ακαδηµαϊκών ευθύνονται αρκετοί λόγοι. Πρώτον, οι ακαδηµαϊκοί τείνουν να κάνουν γενικές 

δηλώσεις και διαπιστώσεις σχετικά µε τη διαχείριση κερδών και συχνά επιλέγουν να εξετάσουν 

µεγάλα δείγµατα εταιρειών. Έτσι, χρησιµοποιούν στατιστικούς ορισµούς της διαχείρισης 

κερδών που µπορεί να µην είναι τόσο ισχυροί στην ανίχνευση και αναγνώριση του φαινοµένου. 

Αντίθετα, οι επαγγελµατίες και οι νοµοθέτες παρατηρούν και αντιµετωπίζουν καθηµερινά 

περιπτώσεις διαχείρισης κερδών. ∆εύτερον, οι ακαδηµαϊκοί επικεντρώνονται σε κίνητρα 

διαχείρισης κερδών που παρέχονται κυρίως από συµβάσεις και συνάψεις συµβολαίων 

(συµβάσεις χρεών, συµφωνίες ανταµοιβής στελεχών, κ.α.). Οι επαγγελµατίες και οι νοµοθέτες, 

από την άλλη, ενδιαφέρονται για τα κίνητρα διαχείρισης κερδών που παρέχονται από τις αγορές 

κεφαλαίου (π.χ. επαλήθευση των προβλέψεων των αναλυτών για το οικονοµικό έτος). Τρίτον, οι 

ακαδηµαϊκοί και οι επαγγελµατίες έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την έκταση, στην 

οποία η ορθολογιστική ικανότητα των επενδυτών µπορεί να µετριάσει τα προβλήµατα που 

προκαλούνται από τη διαχείριση κερδών. Για παράδειγµα, οι ακαδηµαϊκοί µερικές φορές 
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στηρίζονται στην υπόθεση πως η αγορά είναι αποδοτική και αποτελεσµατική για να ισχυριστούν 

ότι η διαχείριση κερδών δεν αποτελεί πηγή προβληµάτων όσο αποκαλύπτεται πλήρως στο 

επενδυτικό κοινό. Οι νοµοθέτες και οι επαγγελµατίες διαφωνούν µε αυτόν τον ισχυρισµό. 

 

 

6. ∆ιαχείριση Κερδών και Ηθική 

 Ένα άλλο θέµα που θα έπρεπε να µας απασχολήσει είναι αυτό που σχετίζεται µε την 

ηθικότητα της διαχείρισης κερδών. Όπως αναφέρει ο Abdelghany (2005), αν και η διαχείριση 

κερδών δεν παραβιάζει ρητά τους λογιστικούς κανόνες, ηθικά είναι µία αµφισβητήσιµη 

πρακτική. Ένας οργανισµός που διαχειρίζεται τα κέρδη του στέλνει το µήνυµα στους 

υπαλλήλους του πως η διαστρέβλωση της αλήθειας είναι αποδεκτή πρακτική. Στελέχη που 

προβαίνουν σε διαχείριση κερδών ρισκάρουν τη δηµιουργία ενός κλίµατος, µέσα στο οποίο και 

άλλες αµφισβητήσιµες ενέργειες µπορούν να συµβούν. Ο Chong (2006) υποστηρίζει πως όσο η 

διαχείριση κερδών δε χρησιµοποιείται µε σκοπό το όφελος µιας συγκεκριµένης οµάδας 

επενδυτών ή της διοίκησης, αλλά µε σκοπό το όφελος του οργανισµού και του επενδυτικού 

κοινού, όσο παρέχεται ολοκληρωµένη και σωστή πληροφόρηση για τη διαδικασία σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους και φυσικά όσο δεν παραβιάζονται ρητά οι λογιστικοί κανόνες και νόµοι, τότε 

δεν τίθεται θέµα ηθικότητας της διαχείρισης κερδών. 

 

 

7. Συνέπειες ∆ιαχείρισης Κερδών για την Κεφαλαιαγορά 

 ∆εδοµένου πως η διαχείριση κερδών είναι, εξ’ ορισµού, δύσκολο να ανιχνευτεί, µε την 

ίδια λογική είναι επίσης δύσκολο να κατασκευαστούν µελέτες που να περιγράφουν την 

αντίδραση των συµµετεχόντων στην κεφαλαιαγορά στην αποκάλυψη περιπτώσεων διαχείρισης 

κερδών. Οι ήδη υπάρχουσες µελέτες επικεντρώνονται σε ακραίες περιπτώσεις διαχείρισης 

κερδών που καταλήγουν σε ενέργειες επιβολής από µέρους του SEC. Πιο συγκεκριµένα, οι 

Feroz et al. (1991) αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων διαχείρισης κερδών που 

µελετούν κατά τη διάρκεια της περιόδου 1982-1989 καταλήγουν σε απολύσεις µελών της 

διοίκησης ή δικαστικές αγωγές µετόχων, και ότι η µέση αντίδραση της τιµής της µετοχής στην 

ανακοίνωση τέτοιων ενεργειών είναι -13% (-6% όταν τέτοιου είδους προβλήµατα 

αποκαλύπτονται νωρίτερα). Οι Dechow et al. (1996) βρίσκουν µέσω της µελέτης του δείγµατός 
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τους (το οποίο καλύπτει την περίοδο 1982-1992) ότι η µέση αντίδραση της τιµής της µετοχής 

είναι -9%. Όλα αυτά µας δείχνουν πως η αποκάλυψη ακραίων περιπτώσεων διαχείρισης κερδών 

τιµωρείται από τους συµµετέχοντες στην κεφαλαιαγορά. 

 Επιπλέον, οι Dechow et al. (1996) παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τις δοµές εταιρικής 

διακυβέρνησης που συνδέονται περισσότερο µε τη διαχείριση κερδών. Υποστηρίζουν ότι 

εταιρείες που έχουν δεχθεί ενέργειες επιβολής από τον SEC είναι περισσότερο πιθανό να έχουν 

πιο αδύναµες δοµές διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι αυτές οι εταιρείες είναι 

λιγότερο πιθανό να έχουν επιτροπή ελέγχου, περισσότερο πιθανό να έχουν συµβούλιο 

διοικούµενο εκ των έσω και πιο πιθανό να έχουν διευθυντή που να είναι ταυτόχρονα και ο 

ιδρυτής της εταιρείας. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρει και ο Beasley (1996). 

 

 

8. Βασικές Κατηγορίες ∆ιαχείρισης Κερδών 

 

8.1 Εξοµάλυνση Κερδών 

 Αποτελεί την µορφή διαχείρισης κερδών που παρατηρείται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα 

και έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση µιας σταθερής αύξησης των κερδών. Ωστόσο 

προϋποθέτει πως η εταιρία είναι σε θέση να παράγει αρκετά µεγάλα κέρδη και για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα, ώστε να δηµιουργούνται προβλέψεις µε τις οποίες θα ρυθµίζονται οι 

χρηµατοροές όποτε χρειάζεται. Όπως είναι γνωστό η διακύµανση των κερδών αντιπροσωπεύει 

το επίπεδο επιχειρησιακού κινδύνου. Εποµένως, οι επενδυτές θεωρούν πιο αξιόπιστη µια 

επιχείρηση όταν τα δηµοσιευµένα κέρδη της εµφανίζουν µικρές αποκλίσεις από τα 

αναµενόµενα. 

 Πλήθος ερευνητών έχει ασχοληθεί µε την υπόθεση της εξοµάλυνσης κερδών. Σύµφωνα 

µε τις πρώτες µελέτες στο πεδίο αυτό οι managers ωθούνταν στη µείωση της διακύµανσης των 

κερδών στην προσπάθειά τους να µειώσουν τον αντιληπτό από την αγορά κίνδυνο της εταιρίας 

(Ronen και Sadan, 1975; Beidleman, 1973; Cushing, 1969; Hepworth, 1953). Ωστόσο 

µεταγενέστερες έρευνες έδειξαν πως οι επενδυτές δεν παραπλανούνται από λογιστικά 

τεχνάσµατα εφόσον όταν ισχύει η υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών (Fern, 1994; Imhoff, 

1981; Beaver και Dukes, 1973; Copeland, 1968). Παρόλα αυτά σύµφωνα µε τους Beattie et al. 

(1994) η εξοµάλυσνη των κερδών αποτελεί µια φυσιολογική συµπεριφορά που βασίζεται στις 



18 
 

υποθέσεις ότι οι managers λειτουργούν µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους και 

ότι οι διακυµάνσεις και η αδυναµία πρόβλεψης των κερδών είναι συνηθισµένοι προσδιοριστικοί 

παράγοντες των µέτρων του κινδύνου της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα οι managers εισηγµένων 

εταιριών αντιµετωπίζουν ολοένα και περισσότερη πίεση προκειµένου να δηµοσιεύουν οµαλές 

χρονοσειρές κερδών. Μόνο στην ιδανική περίπτωση των τέλεια αποτελεσµατικών αγορών η 

διακύµανση των κερδών δε θα είχε κόστος για τους managers και τις εταιρίες τους, και συνεπώς, 

αυτοί δε θα είχαν κίνητρα να εξοµαλύνουν τα κέρδη. 

 

8.2 “Big Bath” Accounting 

 Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις, για λόγους ανταγωνιστικότητας οδηγούνται στην 

αναδιοργάνωση ή την εγκατάλειψη κάποιων λειτουργιών. Τα GAAP δίνουν την δυνατότητα στις 

διοικήσεις να καταγράψουν µια προβλεπόµενη χρέωση έναντι των εσόδων για το κόστος 

εφαρµογής των αλλαγών. Η χρέωση αυτή συνήθως αναφέρεται ως µη επαναλαµβανόµενη και 

εποµένως δεν αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσµατα. Αν η χρέωση είναι υψηλή 

µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τρέχουσα τιµή της µετοχής της επιχείρησης, καθώς 

αποτελεί αρνητική είδηση για την ανταγωνιστικότητά της. Ωστόσο, αν θεωρηθεί πως οι σχετικές 

λειτουργικές αλλαγές θα επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα, η τιµή της µετοχής ανακάµπτει σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

 Σε αυτό πλαίσιο οι τεχνικές “Big Bath” βασίζονται στη φιλοσοφία πως αν πρέπει αν 

ανακοινωθούν  δυσάρεστα νέα, είναι προτιµότερο να αναφερθούν άµεσα από τη διοίκηση έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για µελλοντικές αυξήσεις των κερδών. 

Επιπλέον, από την στιγµή που τέτοιες χρεώσεις βασίζονται σε προβλέψεις είναι προτιµότερο να 

εκτιµώνται σε υψηλά επίπεδα για να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις στο µέλλον. 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες συνηθίζεται η 

εφαρµογή τεχνικών “Big Bath”: 

 

• Αναδιοργάνωση λειτουργιών 

• Αναδιάρθρωση δανεισµού 

• Μείωση και απαξίωση κεφαλαίων 

• ∆ιάθεση λειτουργιών 
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Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε πως οι διοικήσεις ακολουθούν  τεχνικές “Big 

Bath” όταν τα νέα για τα κέρδη της εταιρίας είναι σχετικά άσχηµα. Αντίθετα, όταν τα νέα είναι 

καλά ακολουθούν τακτικές εξοµάλυνσης κερδών. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι 

παραπάνω στρατηγικές µπορεί να εφαρµοστούν όχι µόνο όταν οι επενδυτές δεν έχουν βαθιές 

γνώσεις αλλά και όταν αυτοί είναι αρκετά έµπειροι. 

 

 

9. Λόγοι-Κίνητρα για ∆ιαχείριση Κερδών 

 Η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει επιδείξει µεγάλο ενδιαφέρον για τα κίνητρα και τους 

λόγους που ωθούν τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις αυτών στην διαχείριση κερδών. Μια 

εταιρία µπορεί να διαχειριστεί τα κέρδη της είτε ανοδικά είτε καθοδικά ανάλογα µε τον λόγο για 

τον οποίο µπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ανάλογα µε τους στόχους της. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τα κίνητρα αυτά. 

 

9.1 Ικανοποίηση των Προσδοκιών των Αναλυτών 

 Το σηµαντικότερο ίσως κίνητρο για να προβεί µια επιχείρηση σε διαχείριση κερδών είναι 

η επαλήθευση των εκτιµήσεων και των προβλέψεων των αναλυτών σχετικά µε την απόδοσή της. 

Τόσο οι προσδοκίες όσο και οι εκτιµήσεις αναλυτών και διοικήσεων, βασίζονται κυρίως στα δύο 

σηµαντικότερα στοιχεία οικονοµικής απόδοσης τα οποία είναι τα έσοδα και τα κέρδη. Συνεπώς 

οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα έντονη πίεση προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, κύρια µέριµνα των στελεχών των επιχειρήσεων 

είναι η επίτευξη των παρακάτω τριών βασικών στόχων απόδοσης όπως αυτοί ιεραρχούνται από 

τους Degeorge et al.(1999): 

 

i. Αποφυγή ανακοίνωσης ζηµιών 

ii. Ανακοίνωση αυξήσεων κερδών στα τριµηνιαία αποτελέσµατα 

iii.  Ικανοποίηση προσδοκιών αναλυτών 

 

Άλλη οµάδα ερευνών εστιάζει στο γιατί οι παραπάνω στόχοι απόδοσης είναι σηµαντικοί 

για τους συµµετέχοντες στην αγορά. Οι Barth et al. (1999) κατέληξαν στο ότι οι µετοχές των 

εταιριών που εµφανίζουν συνεχείς αυξήσεις στα κέρδη τους κοστολογούνται σε τιµή ανώτερη 
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από την κανονική, συγκριτικά µε τις µετοχές µε µετοχές εταιριών που δεν αναφέρουν τέτοιες 

αυξήσεις. Επιπρόσθετα, οι Skinner και Sloan (2000) υποστηρίζουν πως η αντίδραση των τιµών 

των µετοχών σε δυσάρεστες ανακοινώσεις των εταιριών σχετικά µε τα κέρδη τους είναι 

δυσανάλογα µεγάλη. Συνεπώς, όταν οι ανακοινώσεις των επιχειρήσεων αποκλίνουν έστω και σε 

µικρό βαθµό από τις εκτιµήσεις των αναλυτών, τότε οι µετοχές τους χάνουν δυσανάλογα µεγάλο 

µέρος της αξίας τους. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, πως οι διοικήσεις έχουν πολύ µεγάλο 

κίνητρο να πετύχουν τους στόχους τους και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των αναλυτών. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση η διαχείριση κερδών τους παρέχει ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο. 

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

ευθύνονται για την πίεση που δηµιουργείται προκειµένου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της 

αγοράς. Αυτό οφείλεται στη συνήθη πρακτική των εταιριών να παρέχουν οι ίδιες σε αναλυτές 

και επενδυτές εκτιµήσεις σχετικά µε τα κέρδη τους. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν το δύσκολο έργο του να επαληθεύσουν τις δικιές τους προβλέψεις. Οι Mckay 

και Brown (2002) υποστηρίζουν πως διάφορες εταιρίες (µεταξύ αυτών οι Coca-Cola, Intel και 

Gillette) έχουν πλέον υιοθετήσει αντίθετη στάση και δεν παρέχουν πλέον τριµηνιαίες και ετήσιες 

προβλέψεις κερδών στους αναλυτές. Με τον τρόπο αυτό, ισχυρίζονται πως έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στην επίτευξη περισσότερο µακροπρόθεσµων στόχων. Τέλος, ο Φίλιος (2003) 

θεωρεί πως τα υψηλόβαθµα στελέχη συνηθίζουν να χαµηλώνουν τις προσδοκίες της αγοράς 

µέσω απαισιόδοξων ανακοινώσεων και στη συνέχεια διαχειρίζονται ανοδικά τα κέρδη 

«ξεπερνώντας» τις προσδοκίες της αγοράς. 

 

9.2 Αποφυγή Παραβίασης των Συµβολαίων που Ρυθµίζουν τα Χρέη και Ελαχιστοποίηση 

του Πολιτικού Κόστους 

Σηµαντικό ζήτηµα στη οικονοµική λογιστική αποτελεί η δανειοδότηση και ειδικότερα τα 

συµβόλαια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων. Οι δανειστές χρησιµοποιούν 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και λογιστικά νούµερα προκειµένου να ρυθµίσουν τις ενέργειες 

των επιχειρήσεων που λαµβάνουν δάνειο. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, αν για 

παράδειγµα µια επιχείρηση δεν εκπληρώσει τους απαιτούµενους στόχους απόδοσης, οι 

δανειστές µπορεί να ανεβάσουν τα επιτόκια ή να αποκτήσουν άµεση αποπληρωµή του δανείου. 

Συνεπώς, οι διοικήσεις έχουν κίνητρο να διαχειριστούν τα κέρδη ανοδικά και έτσι να αποφύγουν 

την παραβίαση των συµβολαίων. Οι έρευνες των Sweeney (1994) και των Defond και Jiambalvo 
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(1994) απέδειξαν µε αριθµητικά στοιχεία ότι όντως οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε ανοδική 

διαχείριση κερδών ώστε να αποφύγουν την παραβίαση των όρων χορήγησης δανείου. 

 Αναφορικά µε τα κίνητρα ελαχιστοποίησης του πολιτικού κόστους, έχει υποστηριχτεί 

πως κάποιες επιχειρήσεις τείνουν να διαχειριστούν τα κέρδη τους καθοδικά, ώστε να αποφύγουν 

τους ως πολύ κερδοφόρες, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία τους (έλεγχος από 

κρατικές υπηρεσίες). Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο είδος κινήτρου 

(Han και Wang, 1998; Maydew, 1997; Liberty και Zimmerman, 1986). Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα που δίνει ο Abdelghany (2005): Αν παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση στην τιµή της 

βενζίνης και οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις επιτύχουν ρεκόρ κερδοφορίας είναι πολύ πιθανό να 

επέµβουν οι κυβερνήσεις µε ειδικούς φόρους ή ελέγχους τιµών. 

 

9.3 Είσοδος στο χρηµατιστήριο ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

 Τόσο η εισαγωγή της µετοχής µιας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο όσο και η αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου παρέχουν άµεσα κίνητρα στη διοίκηση της επιχείρησης για να 

διαχειριστεί τα κέρδη της ανοδικά. Με την αύξηση των κερδών, κατά τρόπο µη ανιχνεύσιµο, η 

διοίκηση µπορεί να βελτιώσει τους όρους κάτω από τους οποίους θα διαπραγµατευτεί την 

πώληση των µετοχών στο κοινό. 

 Οι σχετικές έρευνες (Teoh et al., 1998; Rangan, 1998) καταλήγουν σε δύο βασικά 

συµπεράσµατα. Πρώτον, τα ανακοινωθέντα κέρδη των επιχειρήσεων που εισέρχονται στο 

χρηµατιστήριο ή που αυξάνουν το µετοχικό τους κεφάλαιο είναι ασυνήθιστα αυξηµένα γύρω 

από την περίοδο που λαµβάνουν χώρα αυτές οι διαδικασίες. ∆εύτερον, η απόδοση αυτών των 

επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα φτωχή τα επόµενα χρόνια. Τα παραπάνω συµπεράσµατα ενισχύουν 

την άποψη πως το επενδυτικό κοινό αδυνατεί να διακρίνει την ύπαρξη διαχείρισης κερδών την 

εποχή της εισόδου µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο ή της αύξησης του µετοχικού της 

κεφαλαίου. 

 Τέλος, οι Dechow et al. (1999) υποστηρίζουν πως οι οικονοµικοί αναλυτές µπορούν να 

«διαφηµίσουν» µια επιχείρηση που ετοιµάζεται να εισέλθει στο χρηµατιστήριο ή να αυξήσει το 

µετοχικό της κεφάλαιο, ισχυριζόµενοι πως διαθέτει µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, οι 

επενδυτές βασίζονται υπερβολικά σε τέτοιου είδους προβλέψεις και απογοητεύονται όταν αυτές 

δεν βγαίνουν αληθινές. 
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9.4 Συµβόλαια Αµοιβών Στελεχών 

 Οι αµοιβές των υψηλόβαθµων στελεχών αποτελούν ένα άλλο σηµαντικό κίνητρο. Τα 

περισσότερα συµβόλαια περιλαµβάνουν αµοιβές τύπου «bonus» τις οποίες λαµβάνουν τα 

στελέχη αν τα κέρδη ξεπεράσουν ένα προσυµφωνηµένο κατώτατο όριο. Επιπλέον, αν τα κέρδη 

ξεπεράσουν κάποιο επίσης προσυµφωνηµένο ανώτατο όριο δεν µπορούν να κερδίσουν κάποια 

επιπρόσθετη αµοιβή. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως τα στελέχη έχουν ισχυρά κίνητρα να 

αυξήσουν ή να µειώσουν τα κέρδη. Ο Abdelghany (2005) υποστηρίζει πως όταν τα κέρδη είναι 

κάτω από το κατώτατο όριο που απαιτείται για να ληφθεί ένα bonus, τα στελέχη διαχειρίζονται 

τα κέρδη ανοδικά προκειµένου να επιτύχουν το στόχο τους που είναι η λήψη του bonus. 

Αντίθετα, όταν τα κέρδη ξεπεράσουν το ανώτατο όριο τα στελέχη διαχειρίζονται τα κέρδη 

καθοδικά. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται αποθέµατα, τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές χρήσεις. Με την παραπάνω έρευνα συµφωνούν επίσης οι 

Gaver (1995) και Holthausen et al. (1995). 

 

9.5 Εσωτερική Πληροφόρηση 

 Οι διευθυντές και τα υψηλόβαθµα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν την εσωτερική πληροφόρηση που έχουν προκειµένου να επωφεληθούν. 

Αγοράζοντας για παράδειγµα µετοχές πριν την ανακοίνωση αυξηµένων κερδών ή πουλώντας 

όταν γνωρίζουν πως έπεται ανακοίνωση άσχηµων αποτελεσµάτων. 

 Σύµφωνα µε τον Beneish (1999) όταν οι διευθυντές υπερεκτιµούν τα κέρδη για να 

παρέχουν καλή πληροφόρηση στην αγορά σχετικά µε τις προοπτικές της εταιρίας, είτε θα 

αυξήσουν το µετοχικό µερίδιό τους είτε θα απέχουν από τις εµπορικές συναλλαγές. Αντίθετα αν 

υπερεκτιµούν τα κέρδη για να κρύψουν την κακή απόδοση της εταιρίας αναµένεται να 

πουλήσουν το µερίδιό τους. Από την πλευρά τους οι Summers και Sweeney (1998) 

υποστηρίζουν πως οι διευθυντές που παραπλανούν το επενδυτικό κοινό χαρακτηρίζονται από 

χαµηλή ηθική και χαµηλή αποστροφή κινδύνου. 
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10. Τεχνικές ∆ιαχείρισης Κερδών 

 Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι πιο επιτυχηµένες και δηµοφιλείς, νόµιµες τεχνικές 

διαχείρισης κερδών. 

 

10.1 Η Λογιστική των «Accruals» 

 Η λογιστική των accruals ή αλλιώς των δεδουλευµένων εσόδων/εξόδων αποτελεί ένα 

από τα πιο συνηθισµένα εργαλεία της διαχείρισης κερδών. Με τον όρο accrual στη λογιστική, 

περιγράφουµε τον ετεροχρονισµό που µπορεί να υπάρξει µεταξύ της αναγνώρισης ενός εσόδου 

/εξόδου και της αντίστοιχης ταµειακής ροής. 

 Στη λογιστική ένα έσοδο αναγνωρίζεται τη στιγµή που θα πραγµατοποιηθεί, 

συνοδευόµενο και από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Ωστόσο αυτό δεν 

προϋποθέτει πάντα την άµεση είσπραξη. Μπορεί να έχουµε είσπραξη είτε άµεσα (πωλήσεις τοις 

µετρητοίς) είτε έµµεσα (πωλήσεις µε πίστωση). Ακόµη είναι πιθανό η συναλλαγή να µην 

ολοκληρωθεί (να µην πληρώσει ο αγοραστής για το σύνολο των αγαθών που απέκτησε). Τότε 

έχουµε έσοδα, αλλά όχι χρηµατική εισροή. Επιπλέον, υπάρχουν και τα προεισπραχθέντα έσοδα, 

στην περίπτωση που ο πελάτης προπληρώνει για την αγορά αγαθών (µη δεδουλευµένα). Στην 

ουσία αυτό δεν αποτελεί έσοδο, αλλά υποχρέωση της εταιρίας προς τον πελάτη. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις µπορούν να γίνουν διάφοροι «ελιγµοί», ανάλογα µε την εικόνα που θέλει να 

παρουσιάσει η κάθε επιχείρηση. 

 Η λογιστική των accruals είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής κυρίως για τους τρεις παρακάτω 

λόγους: 

 

i. Τα accruals αποτελούν συστατικά των κερδών που δεν παρουσιάζονται στις ταµειακές 

ροές 

ii. ∆εν έχουν άµεσες συνέπειες στις ταµειακές ροές 

iii.  Ανιχνεύονται σχετικά δύσκολα (Peasnell et al., 2005) 

 

Ωστόσο, απαιτεί προβλέψεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε τις συνέπειες στις µελλοντικές 

ταµειακές ροές. Οι εκτιµήσεις αυτές βελτιώνουν την ικανότητα των λογιστικών αριθµών να 

αντανακλούν έγκαιρα τις εταιρικές συναλλαγές κατά τρόπο έγκαιρο. Πρέπει να όµως να 

σηµειωθεί πως συχνά επιφέρουν λάθη, τα οποία µπορεί να στρεβλώσουν τη 
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συνάφεια των αριθµών της λογιστικής των δεδουλευµένων. 

 Εναλλακτικά σαν µέθοδο διαχείρισης κερδών µπορούµε να διακρίνουµε την κατάχρηση 

από µέρους της διοίκησης της λεγόµενης διοικητικής προαίρεσης (managerial discretion). Η 

προαίρεση αυτή η προαίρεση βελτιώνει το οικονοµικό περιεχόµενο των λογιστικών αριθµών 

επιτρέποντας στα στελέχη να χρησιµοποιούν επιδέξια την κρίση τους και να δηµοσιοποιούν 

ιδιωτικές πληροφορίες µέσω λογιστικών επιλογών και εκτιµήσεων. Για παράδειγµα, ένα 

υψηλόβαθµο στέλεχος θα µπορούσε να µειώσει την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη µε βάση την 

εσωτερική πληροφόρηση, όπως για παράδειγµα η βελτιωµένη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

ενός σηµαντικού πελάτη. Ωστόσο, στην πράξη πολλά διοικητικά στελέχη κάνουν κατάχρηση 

αυτής της προαίρεσης προκειµένου να διαχειριστούν τα κέρδη και να ωραιοποιήσουν τις 

λογιστικές καταστάσεις. 

 

10.2 «Cookie Jar» 

 Η τεχνική του αποθεµατικού “cookie jar” χρησιµοποιείται κυρίως σε περιόδους ισχυρής 

οικονοµικής ανάπτυξης και απόδοσης. Συγκεκριµένα, η τεχνική αυτή επιτρέπει τη µείωση των 

κερδών µιας επιχείρησης µέσω της υποτίµησης των αποθεµάτων και της τεχνητής υπερτίµησης 

των εξόδων. Αντίθετα σε περιόδους χαµηλής οικονοµικής απόδοσης, τα αποθεµατικά “cookie 

jar” µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αυξηθούν τα κέρδη και, αντίστοιχα, 

να µειωθούν τα έξοδα αυτών των περιόδων (Kokoszka, 2003). 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής της παραπάνω τεχνικής είναι αυτό που αφορά 

την εταιρία WorldCom. Τον καλοκαίρι του 2002, µία εσωτερική έρευνα αποκάλυψε πως η 

επιχείρηση είχε αποθεµατικά ύψους $2.5 δις, τα οποία σχετίζονταν µε φόρους, µη εισπραχθέντα 

έσοδα, κ.α. Η επιχείρηση χρησιµοποίησε το µεγαλύτερο µέρος των αποθεµατικών σε µια σειρά 

από τις λεγόµενες «αντιστροφές αποθεµατικών», µε σκοπό να εµφανίσει υψηλότερα κέρδη. 

 

10.3 “Big bet on the Future” 

 Στην περίπτωση που µια εταιρία συγχωνεύεται µε κάποια άλλη µπορεί να ειπωθεί πως 

έχει βάλει ένα “big bet on the future” ή διαφορετικά ένα «µεγάλο στοίχηµα στο µέλλον». Το 

στοίχηµα αυτό θα µπορεί να αποβεί κάτι σίγουρο σε όρους αύξησης των αναφερόµενων εσόδων 

της αποκτηθείσας επιχείρησης εάν η συγχώνευση είναι κατάλληλα σχεδιασµένη. Αναλυτικότερα 

οι “big bet” τεχνικές περιλαµβάνουν: 
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� ∆ιαγραφή των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης για την συγχωνευµένη εταιρία. Η 

συγκεκριµένη τεχνική επιτρέπει ένα σηµαντικό τµήµα της τιµής αγοράς να διαγραφεί 

έναντι των τρεχόντων εσόδων στη χρήση της συγχώνευσης, απαλλάσσοντας τα 

µελλοντικά έσοδα από αυτές τις χρήσεις. Συνεπώς, τα µελλοντικά έσοδα θα είναι 

υψηλότερα απ’ ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση. 

� Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της νεοαποκτηθείσας εταιρίας µε τα αποτελέσµατα της 

µητρικής. Τα κέρδη της µητρικής εταιρίας αυξάνονται σηµαντικά εάν η θυγατρική 

αγοράστηκε σε ευνοϊκούς όρους. 

 

10.4 Εµπλουτισµός Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 

 Οι εταιρίες συνηθίζουν να αγοράζουν µετοχές άλλων εταιριών είτε για επενδυτικούς 

σκοπούς είτε για να πετύχουν κάποιου είδους στρατηγική συµµαχία. Τα GAAP υποθέτουν ότι 

επενδύσεις σε ποσοστό µικρότερο από 20% των µετοχών της άλλης επιχείρησης είναι παθητικές 

επενδύσεις και κατά συνέπεια η επιχείρηση που επενδύει δεν χρειάζεται να συµπεριλάβει το 

καθαρό εισόδηµα του επιχειρηµατία στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, πράγµα που θα 

έκανε για υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν λεπτοµερείς κανόνες για το 

πώς υποβάλλεται µια τέτοια έκθεση παθητικών επενδύσεων. Τα GAAP προϋποθέτουν πως αυτές 

οι επενδύσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 2 κατηγορίες χρηµατοφυλακίων µε 

διαφορετική λογιστική µεταχείριση. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα “διαπραγµατεύσιµα 

χρεόγραφα” (χρεόγραφα που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο). Οποιαδήποτε αλλαγή 

στην αξία αγοράς αυτών των αξιόγραφων κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής χρήσης, καθώς και 

όποια πραγµατικά κέρδη ή ζηµιές προκύψουν από τις πωλήσεις αναφέρονται στο λειτουργικό 

αποτέλεσµα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα “διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα”. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς κατά τη διάρκεια µιας χρήσης αναφέρεται ως «άλλα µη 

λειτουργικά έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία γραµµή του λογαριασµού αποτελέσµατος και όχι 

στο λειτουργικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, όταν τα αξιόγραφα αυτά πωλούνται, οποιοδήποτε κέρδος 

ή απώλεια αναφέρεται στο λειτουργικό αποτέλεσµα. 

 Τα GAAP µέσω των προϋποθέσεων που θέτουν για την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

προσφέρουν ευκαιρίες για διαχείριση κερδών µέσω των ακόλουθων τεχνικών: 
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� Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. Όταν απαιτούνται 

επιπρόσθετα έσοδα συχνά πωλείται ένα αξιόγραφο του χαρτοφυλακίου το οποίο έχει 

απραγµατοποίητο κέρδος. Το κέρδος θα αναφερθεί στα λειτουργικά έσοδα. 

� Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει σε αξία. Όταν φαίνεται 

χρήσιµο να αναφερθούν χαµηλότερα έσοδα πωλείται ένα αξιόγραφο το οποίο έχει 

απραγµατοποίητη ζηµιά. Η ζηµιά θα αναφερθεί στα λειτουργικά έξοδα. 

� Αλλαγή πολιτικής διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η διοίκηση ανά πάσα στιγµή 

µπορεί να αλλάξει την πρόθεσή της σε σχέση µε ένα αξιόγραφο χαρτοφυλακίου που 

διαθέτει και να το επαναταξινοµήσει από διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο σε διαθέσιµο 

προς πώληση χρεόγραφο ή αντίστροφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µεταφορά κερδών 

ή ζηµιών του χρεογράφου στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

� ∆ιαγραφή απαξιωµένων χρεογράφων. Αξιόγραφα τα οποία έχουν προφανή µακροχρόνια 

πτώση αξίας στην ανοιχτή αγορά µπορούν να διαγραφούν στην έστω και µειωµένη αξία 

τους ανεξάρτητα από την ταξινόµηση του χαρτοφυλακίου στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται. Οµόλογα τα οποία αγοράζονται για να δηµιουργήσουν 

βραχυπρόθεσµα κέρδη κατηγοριοποιούνται επίσης σαν «διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα» 

και η µεταχείριση τους είναι ίδια µε αυτή των επενδύσεων σε µετοχές (stock 

investments). Επενδύσεις οµολόγων που διακρατούνται µε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό 

ορίζοντα κατηγοριοποιούνται σε διαφορετική κατηγορία χαρτοφυλακίου την 

επονοµαζόµενη «διακράτηση για ωρίµανση» (held to maturity). 

 

10.5 Απαλλαγή από Προβληµατικές Εταιρείες (Throw Out a Problem Child) 

Όταν τα κέρδη µειώνονται λόγω µιας προβληµατικής θυγατρικής και επιπλέον αυτή η 

µείωση των κερδών προβλέπεται να είναι εντονότερη σε µελλοντικές περιόδους, η 

προβληµατική αυτή θυγατρική µπορεί να “αποβληθεί” και η µητρική να απαλλαγεί από την 

αρνητική επιρροή στα κέρδη µε µια από τις ακόλουθες τεχνικές: 

� Πώληση θυγατρικής. Όταν η θυγατρική πωλείται, µια ζηµία ή ένα κέρδος παρουσιάζεται 

στην τρέχουσα κατάσταση αποτελεσµάτων. Αν η αναφορά µεγάλης ζηµιάς από την 

πώληση είναι ανεπιθύµητη τότε θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση ενός “spin off”(όταν 

µια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα γενικότερο κλάδο λόγω ζηµιών αποφασίζει 

να περιοριστεί σε ένα ειδικότερο). 
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� ∆ηµιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity - SPE). Μια άλλη 

διαθέσιµη επιλογή εντός των GAAP είναι η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

σε µια εξειδικευµένη SPE. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έπρεπε να έχουν 

πωληθεί και µετακινούνται από τον ισολογισµό, µε τον εκχωρητή να καταγράφει κέρδος 

ή απώλεια από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Μια εξειδικευµένη SPE δεν 

ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του εκχωρητή. Νέα λογιστικά πρότυπα 

ονοµάζουν αυτούς τους φορείς µεταβλητού ενδιαφέροντος (variable interest entities- 

VIE’S). 

� Απόσπαση (spin off) θυγατρικής. Σε ένα spin off οι µετοχές της θυγατρικής διανέµονται ή 

ανταλλάσσονται µεταξύ των υφιστάµενων µετόχων έτσι ώστε να επωµίζονται αυτοί την 

προβληµατική θυγατρική (problem child). Κανένα κέρδος ή ζηµιά δεν αναφέρονται στο 

spin off και όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα της θυγατρικής αποµακρύνονται από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς τα GAAP προϋποθέτουν ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου πρέπει να αντανακλούν τα 

αποτελέσµατα της εναποµένουσας εταιρίας. 

 

10.6 Αλλαγές στα GAAP 

Όταν µια εταιρία επιλέγει τις λογιστικές αρχές που θα χρησιµοποιήσει, σπάνια αυτές 

αλλάζουν. Οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες οι οποίες τις αλλάζουν φροντίζουν ώστε η 

αγορά να µην αντιλαµβάνεται τις αλλαγές ως µείωση της ποιότητας των κερδών, διότι κάτι 

τέτοιο µπορεί να υποβαθµίσει την τιµή της µετοχής. Ωστόσο, κάτω από τις ακόλουθες 

περιστάσεις οι λογιστικές αρχές µπορούν να αλλάξουν χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την τιµή 

ενός αξιόγραφου: 

� Εθελοντική εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων. Κατά καιρούς το Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards Board – ASB) υιοθετεί νέα λογιστικά 

πρότυπα και συνήθως υπάρχει ένα περιθώριο υιοθεσίας 2 ή 3 ετών κατά τη διάρκεια του 

οποίου οι εταιρίες µπορούν να υιοθετήσουν το νέο πρότυπο σε οποιαδήποτε στιγµή. Η 

εθελοντική υιοθέτηση τις περισσότερες φορές παρέχει στις εταιρίες µια ευκαιρία για 

λογιστικά έσοδα. 

� Υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν 

πολλές εναλλακτικές επιλογές αναγνώρισης εσόδων. Κάποιες από αυτές θεωρείται ότι 
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αντικατοπτρίζουν καλύτερα την οικονοµική πραγµατικότητα. Η έγκαιρη υιοθέτηση ενός 

αποτελεσµατικότερου κανόνα αναγνώρισης εσόδων προσφέρει µια ευκαιρία για 

διαχείριση των κερδών. 

� Υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων. Για τις εταιρίες οι οποίες 

καταγράφουν βέβαια έξοδα σε ταµειακή βάση (cash accounting), µια έγκαιρη αλλαγή 

βασισµένη στην αρχή των δεδουλευµένων µπορεί να προσφέρει ευκαιρία για 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων. Μια τέτοια αλλαγή µάλιστα µπορεί να συµπέσει µε 

µια τροποποίηση στις εταιρικές πολιτικές που αφορούν ένα συγκεκριµένο κονδύλι. Για 

παράδειγµα, εάν µια εταιρία κατά κύριο λόγο αποζηµιώνει τα στελέχη της µε µετρητά 

καταγράφοντας αυτά τα έξοδα όταν πληρώνονται, µία αλλαγή σε αναβαλλόµενα σχέδια 

αποζηµίωσης θα παρείχε την ευκαιρία να καταγραφούν τα έξοδα σε δεδουλευµένη βάση 

µειώνοντας έτσι τα έσοδα κατά το έτος υιοθέτησης αυτής της πρακτικής. Μία άλλη 

πιθανότητα είναι να µετατραπεί η φιλοσοφία αναγνώρισης εσόδων-εξόδων, 

παραβάλλοντας καλύτερα τα έξοδα µε τα σχετικά έσοδα. Για παράδειγµα µία εταιρία η 

οποία χρησιµοποιεί τη µέθοδο αύξουσας απόσβεσης µπορεί να αποφασίσει να 

προσανατολιστεί στην σταθερή µέθοδο αν θεωρεί πως αυτή αντανακλά καλύτερα την 

ετήσια φθορά του περιουσιακού στοιχείου. Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης αποφέρει 

χαµηλότερες χρεώσεις µε αποτέλεσµα να αυξήσει τα τρέχοντα καθαρά έσοδα. 

 

10.7 Απόσβεση, Υποτίµηση και Εξάντληση 

Ως γνωστό, το κόστος των µακροπρόθεσµων χρησιµοποιούµενων ή αναλωθέντων 

λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων κανονικά επιµερίζεται ως έξοδο την περίοδο που 

αναµένεται να ωφεληθεί η εταιρεία από τη χρήση τους. Στην πράξη υπάρχουν τρεις τρόποι για 

την καταγραφή του εξόδου ανάλογα µε το είδος του περιουσιακού στοιχείου. Ο πρώτος είναι ο 

λογισµός απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η καλή φήµη, τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα. Ο δεύτερος αφορά τον λογισµό 

απόσβεσης για ενσώµατα πάγια όπως κτίρια, µηχανές και εξοπλισµοί. Τέλος, ο τρίτος είναι ο 

λογισµός εξόδων εξάντλησης, για φυσικές πηγές στις οποίες έχει γίνει µερική εκµετάλλευση 

όπως ξυλεία, κάρβουνο ή φυσικό αέριο.  
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Γενικά, η διαδικασία διαγραφής µακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων εµπεριέχει 

υποκειµενικότητα κρίσης προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για διαχείριση κερδών µέσω των 

ακόλουθων περιπτώσεων: 

� Επιλέγοντας την µέθοδο διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει ποια µέθοδο θα 

χρησιµοποιήσει για να διαγράψει πρόσφατα αποκτηθέντα µακροχρόνια λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία. Μερικές µέθοδοι έχουν σαν αποτέλεσµα την λογιστική εµφάνιση 

µεγαλύτερων εξόδων στην τρέχουσα περίοδο από ότι σε άλλες. 

� Επιλέγοντας την περίοδο διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει συχνά να υπολογίζει-εκτιµά την 

“χρήσιµη ζωή” ενός µακροχρόνιου στοιχείου του ενεργητικού η οποία µπορεί να είναι 

σηµαντικά µικρότερη από ότι στην πραγµατικότητα. 

� Υπολογίζοντας την υπολειµµατική αξία. Ορισµένα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία 

διατηρούν ένα µέρος της πραγµατική τους αξίας ακόµα και στο τέλος της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής τους. Αυτή η υπολειµµατική αξία πρέπει να εκτιµηθεί έτσι ώστε να 

προγραµµατιστεί το σωστό ποσό των ετήσιων αποσβέσεων. ∆εδοµένου ότι η χρονική 

περίοδος µπορεί να εκτείνεται στα 10, 15 ή ακόµα και 30 χρόνια µετά, είναι λογικό να 

υπάρχει ένα µεγάλο εύρος πιθανών εκτιµήσεων. 

� Αλλάζοντας την ιδιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Αν η ιδιότητα ενός µακροχρόνιου 

περιουσιακού στοιχείου τροποποιηθεί και από λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο 

καταστεί µη λειτουργικό, δεν είναι πλέον απαραίτητο να αποσβένεται. Αυτό βεβαίως 

είναι επιτρεπτό όταν µια εταιρία παύει να χρησιµοποιεί το περιουσιακό στοιχείο για 

λειτουργικούς σκοπούς.  

 

10.8 Πώληση/Επαναµίσθωση (Leaseback) και Τεχνικές Ανταλλαγής Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Η έγκαιρη διάθεση µακροπρόθεσµων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

στον ισολογισµό αποτιµώνται στο ιστορικό τους κόστος, τις περισσότερες φορές έχει ως 

αποτέλεσµα την καταγραφή µη διαπιστωµένων µέχρι τότε κερδών ή ζηµιών. ∆ιακρίνουµε δύο 

µεθόδους για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο: 

� Ολοκληρωτική πώληση (outright sale). Μια εταιρία µπορεί να αποφασίσει την πώληση 

ενός µακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει απραγµατοποίητα κέρδη ή 

ζηµιές σε ένα συγκεκριµένο έτος προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα των οικονοµικών 
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της καταστάσεων. Για παράδειγµα ας πάρουµε ένα κτίριο που η εταιρεία κατέχει και η 

εµφανιζόµενη αξία του στον ισολογισµό είναι €10 εκατοµµύρια αν και πραγµατικά αξίζει 

€20 εκατοµµύρια. Αν το κτίριο πουληθεί, το έκτακτο κέρδος €15 εκατοµµυρίων θα 

αυξήσει τα έσοδα της τρέχουσας περιόδου (µη λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

παράγοντες). 

� Πώληση /Επαναµίσθωση (leaseback). ∆εν είναι ασυνήθιστο για µια εταιρία να πουλήσει 

ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο και αµέσως µετά να το ενοικιάσει. Τα GAAP έχουν 

λεπτοµερείς οδηγίες για το αν µια µίσθωση είναι χρηµατοδοτική (ταυτόσηµη µε τη 

διατήρηση της ιδιοκτησίας) ή λειτουργική µίσθωση (ταυτόσηµη µε την ενοικίαση του 

περιουσιακού στοιχείου). Ζηµίες που πραγµατοποιούνται σε µια συναλλαγή πώλησης 

/επαναµίσθωσης αναγνωρίζονται αµέσως στα βιβλία του πωλητή. Αντίθετα τα όποια 

κέρδη αποσβένονται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

αν πρόκειται για χρηµατοδοτική µίσθωση ή σε αναλογία µε τις πληρωµές του ενοικίου 

εάν πρόκειται για λειτουργική µίσθωση. Η διαδικασία πώλησης/επαναµίσθωσης 

(leaseback) προσφέρει µια ευκαιρία για χειραγώγηση των αποτελεσµάτων χρήσης µε τη 

καταγραφή κερδών ή ζηµιών. Επίσης προσφέρει την ευκαιρία για διαχείριση των κερδών 

µε την µετατροπή ενός µη υποκείµενου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου (όπως για 

παράδειγµα η γη) σε ένα έξοδο (το µίσθωµα) που µειώνει τα κέρδη. Για παράδειγµα, ας 

υποθέσουµε ότι µια εταιρία λογίζει €5 εκατοµµύρια το χρόνο αποσβέσεις σε ένα κτίριο 

που της ανήκει. Ακόµα και αν η γη κάτω από το κτίριο αξίζει € 100 εκατοµµύρια τα 

GAAP δεν επιτρέπουν τον λογισµό αποσβέσεων για τη χρήση της γης. Παρόλα αυτά εάν 

το κτίριο και η γη αποτελούσαν αντικείµενο πώλησης και επαναµίσθωσης η οποία ήταν 

λειτουργική, η πληρωµή του µισθώµατος θα ήταν σαφώς υψηλότερη από ότι οι 

αποσβέσεις αφού ο εκµισθωτής (ο νέος ιδιοκτήτης) θα έπρεπε να ανακτήσει τα έξοδα της 

γης αλλά και του κτιρίου. Συνεπώς ένα ετήσιο µίσθωµα π.χ. €10 εκατοµµυρίων θα 

αντανακλούσε την αξία τόσο του κτιρίου όσο και της γης ενώ η πληρωµή του ανωτέρω 

ποσού θα καταγραφόταν σαν ένα ετήσιο έξοδο, δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρία να 

µειώσει τα καθαρά έσοδα µε επιπρόσθετα €5 εκατοµµύρια. 
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10.9 Κατάταξη Λειτουργικών Έναντι µη Λειτουργικών Κερδών 

Ως γνωστό υπάρχουν στη λογιστική διακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες κερδών, τα 

λειτουργικά και τα µη λειτουργικά. Τα λειτουργικά (core) κέρδη είναι αυτά τα οποία αναµένεται 

να συνεχιστούν στο µέλλον. Τα µη επανεµφανιζόµενα ή έκτακτα γεγονότα δεν αναµένεται να 

επηρεάσουν τα µελλοντικά κέρδη, άρα καταγράφονται σαν µη λειτουργικά. Οι οικονοµικοί 

αναλυτές τυπικά σχεδιάζουν τους ρυθµούς ανάπτυξης για τα λειτουργικά κέρδη και µετά 

προεξοφλούν αυτά τα εισοδήµατα στο παρόν για να υπολογίσουν την αξία των αξιόγραφων. Τα 

GAAP διευκολύνουν την πρόβλεψη των λειτουργικών κερδών χωρίζοντας την αναφορά των 

λειτουργικών και µη λειτουργικών ποσών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Πιθανές 

κατηγορίες της κατάστασης αποτελεσµάτων για αναφορά ασυνήθιστων ποσών που δεν 

θεωρούνται µέρος του κανονικού λειτουργικού κέρδους συµπεριλαµβάνουν: 

 

• Ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις 

• Μη λειτουργικές δραστηριότητες 

• Υπερβολικά κέρδη ή ζηµιές 

• Αθροιστικό αποτέλεσµα των αλλαγών στις λογιστικές αρχές 

 

∆εδοµένου ότι υπάρχει ένας αριθµός γκρίζων περιοχών στην κατηγοριοποίηση ορισµένων 

κονδυλίων είναι δυνατό για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να χειραγωγούν τα αποτελέσµατα 

όταν λαµβάνονται αποφάσεις για το ποια κονδύλια εµπίπτουν σε αυτές τις περιοχές. Για 

παράδειγµα, εγκατάλειψη ενός σηµαντικού κατασκευαστικού έργου θα µπορούσε πιθανόν να 

κατηγοριοποιηθεί είτε ως ειδική ή ασυνήθιστη χρέωση είτε σαν µη λειτουργική δραστηριότητα. 

Ποια κατηγοριοποίηση είναι πιο ακριβής εξαρτάται από την κρίση των στελεχών για παράγοντες 

που συζητούνται στις λεπτοµερείς προϋποθέσεις των GAAP. 

 

10.10 Πρόωρη Αποπληρωµή Χρεών 

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

χρεολυτική λογιστική τους αξία (amortized book value). Όταν αυτά αποπληρώνονται νωρίτερα η 

πληρωµή µετρητών που απαιτείται είναι σηµαντικά διαφορετική από τη λογιστική αξία τους, 

δηµιουργώντας λογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Τα GAAP απαιτούν αυτή η ζηµιά ή το κέρδος να 

αναφερθεί σαν έκτακτο αποτέλεσµα στην τελευταία γραµµή της κατάστασης αποτελεσµάτων, 
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ακόµα και αν δεν πλήρη τα κανονικά κριτήρια για µια τέτοια κατηγοριοποίηση. Ευνόητο είναι 

πως η διοίκηση µπορεί εύκολα να επηρεάσει τα κέρδη επιλέγοντας την οικονοµική περίοδο στην 

οποία προ-αποπληρώνεται το χρέος. 

 

10.11 Η χρήση Παραγώγων (Derivatives) 

Τα παράγωγα είναι χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ή συµβόλαια των οποίων η αξία είτε 

παράγεται από άλλο περιουσιακό στοιχείο (απόθεµα, αξιόγραφο, αγαθό) ή συνδέεται µε κάποιο 

δείκτη προσδιορισµένο από την αγορά. Τα παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

προστατέψουν µια επιχείρηση από κάποιο τύπο επιχειρηµατικού κινδύνου όπως: 

 

 Αλλαγές στα επιτόκια 

 Αλλαγές στις τιµές αγαθών 

 Καιρικές συνθήκες 

 Αλλαγές στις τιµές πετρελαίου 

 Αλλαγές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

 

Ορισµένα από τα συνήθη παράγωγα είναι: 

 

 Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 

 ∆ικαιώµατα προαίρεσης (οptions) 

 Ανταλλαγές (swaps) 

 

Το 1998 το Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων κατέληξε πως τα παράγωγα θα πρέπει να 

αναφέρονται σαν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στον ισολογισµό και να υπολογίζονται 

στην ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value). Τα κέρδη και οι ζηµιές από συναλλαγές παραγώγων 

γενικά αναγνωρίζονται αµέσως στο λειτουργικό αποτέλεσµα. Τα παράγωγα ωστόσο 

προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για διαχείριση των κερδών. Για παράδειγµα, υποθέτουµε µια 

επιχείρηση µε µεγάλο ποσό αξιόγραφων σε σταθερό επιτόκιο. Η εταιρία θα µπορούσε να κάνει 

µια συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap) η οποία θα µετέτρεπε ουσιαστικά τα 

αξιόγραφα σταθερού επιτοκίου σε αξιόγραφα µεταβλητού επιτοκίου. Όταν το επιτόκιο θα 

αυξανόταν, η εταιρία θα κατέγραφε µια αύξηση στα έξοδα επιτοκίου για τα αξιόγραφα και µια 
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µείωση εάν το επιτόκιο έπεφτε. Το πότε η εταιρία θα αποφάσιζε την έναρξη ισχύος της 

συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίων εξαρτάται από αυτήν, η δε δυνατότητα επιλογής της παρέχει 

αναµφισβήτητα µια ευκαιρία για διαχείριση κερδών. 

 

10.12 Τεχνικές “Shrink the Ship” 

Εταιρίες οι οποίες ξαναγοράζουν ίδιες µετοχές, δεν είναι υποχρεωµένες να αναφέρουν 

ζηµιά ή κέρδος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αφού το όποιο αποτέλεσµα στην 

συναλλαγή δεν αναγνωρίζεται. Ο λόγος είναι ότι µε βάση τα GAAP η εταιρία και οι ιδιοκτήτες 

κεφαλαίου θεωρούνται το ίδιο. Κέρδος πραγµατοποιείται µέσω συναλλαγών µετοχών εκτός της 

εταιρίας και όχι µε αυτές που εµπλέκονται µε τους ιδιοκτήτες της εταιρίας. Αλλά αν κανένα 

κέρδος ή ζηµιά δεν αναφέρεται στις επαναγορές µετοχών πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

διαχείριση κερδών; Η απάντηση είναι πως παρόλο που η επαναγορά µετοχών δεν επηρεάζει τα 

κέρδη, επηρεάζει τα κέρδη ανά µετοχή (earnings per share - EPS), ένα ευρέως 

χρησιµοποιούµενο υποκατάστατο κερδών. 

 

 

11. Μέθοδοι Ανίχνευσης ∆ιαχείρισης Κερδών 

 Η έρευνα για την ανίχνευση πρακτικών διαχείρισης κερδών στηρίζεται µέχρι σήµερα σε 

δυο µεθοδολογίες που αν και δεν στερούνται µειονεκτηµάτων µονοπωλούν τη βιβλιογραφία. Η 

πρώτη µεθοδολογία στηρίζεται στην µελέτη των δεδουλευµένων και η δεύτερη στην µελέτη της 

κατανοµής συχνοτήτων των κερδών. Στη συνέχεια και αφού σε κάθε περίπτωση προηγείται µια 

εισαγωγική ανάλυση παρουσιάζονται οι δυο αυτές µεθοδολογίες. 

 

11.1 ∆ιαχείριση των ∆εδουλευµένων 

 Βασικά ένας γενικός ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για τη χειραγώγηση των κερδών 

είναι η εν δυνάµει χρησιµοποίηση των δεδουλευµένων (accruals) µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκύπτουν ιδιωτικά οφέλη για τους διοικούντες των εταιρειών. Οι ακόλουθες σχέσεις είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κατανόηση της έννοιας της χειραγώγησης των κερδών ως προϊόν 

της χειραγώγησης των δεδουλευµένων: 
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i. Συνολικά ∆εδουλευµένα = ∆ηµοσιευµένα Καθαρά Κέρδη – Λειτουργικές Ταµειακές 

Ροές 

ii. Συνολικά ∆εδουλευµένα = Μη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (normal accruals) + 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (discretionary accruals) 

  

Ενώ τα µη-διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα είναι λογιστικής φύσεως ρυθµίσεις επί των 

ταµειακών ροών όπως υπαγορεύονται από τους λογιστικούς κανόνες και πρότυπα, τα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα υπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων και ως 

εκ τούτου το ύψος τους είναι ενδεικτικό του βαθµού στον οποίο τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι 

ωραιοποιηµένα. 

 Η συνήθης προσέγγιση για τον υπολογισµό των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων 

είναι µέσω της γραµµικής παλινδρόµησης των συνολικών δεδουλευµένων µε µεταβλητές 

(proxies) που αντιπροσωπεύουν τα κανονικά δεδουλευµένα. Μη κανονικά ή διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα θεωρούνται το µη ερµηνεύσιµο υπόλοιπο (κατάλοιπα) των συνολικών 

δεδουλευµένων. Επιπροσθέτως της χρήσης των  διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ως µέτρο 

για τον βαθµό διαχείρισης των κερδών, πολλές ακαδηµαϊκές µελέτες παρέχουν αποδείξεις για 

συγκεκριµένους τύπους δεδουλευµένων και λογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για το 

σκοπό αυτό. Παραδείγµατα εξειδικευµένων δεδουλευµένων που έχει βρεθεί ότι υιοθετούνται για 

τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν: 

 

 ∆ιενέργεια αποσβέσεων την περίοδο εισαγωγής µιας εταιρείας στο χρηµατιστήριο 

 Προβλέψεις επισφαλειών επί απαιτήσεων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών 

 Προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους 

 

11.2 Υποδείγµατα ∆εδουλευµένων 

 Τα υποδείγµατα διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων καταρχήν προϋποθέτουν τον 

υπολογισµό των συνολικών δεδουλευµένων. Γι αυτό το λόγο πρώτα θα παρουσιαστεί ο τρόπος 

υπολογισµού των συνολικών δεδουλευµένων και ακολούθως θα επιχειρήσουµε µια ανασκόπηση 

της εξέλιξης των µαθηµατικών υποδειγµάτων διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων. 
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11.2.1 Συνολικά ∆εδουλευµένα 

 Για τον υπολογισµό των δεδουλευµένων χρησιµοποιούνται δυο µεθοδολογίες: η µέθοδος 

του ισολογισµού και η µέθοδος των ταµειακών ροών. 

 Μέσω της µεθόδου του ισολογισµού τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίζονται ως εξής: 

 

TAt = ∆CAt − ∆Casht − ∆CLt + ∆DCLt − DEPt 

 

όπου: ∆CΑt είναι η µεταβολή των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού το χρόνο t, 

∆Casht η µεταβολή των διαθεσίµων το χρόνο t, ∆CLt η µεταβολή των βραχυπρόθεσµων 

στοιχείων του παθητικού το χρόνο t, ∆DCLt η µεταβολή των τραπεζικών υποχρεώσεων που 

συµπεριλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις το χρόνο t και  DEPt είναι το ύψος των 

αποσβέσεων στο χρόνο t. Ωστόσο, δεδοµένων των προβληµάτων που απέδειξαν στην µελέτη 

τους, οι Collins και Hribar (2002) προτείνουν µια πιο άµεση µεθοδολογία που υπολογίζει τα 

συνολικά δεδουλευµένα ως τη διαφορά µεταξύ των καθαρών κερδών και των λειτουργικών 

ταµειακών ροών όπως προκύπτουν από την κατάσταση ταµειακών ροών. 
 

11.3 Μέσω Μαθηµατικών Μοντέλων 

 Η ανάλυση της διαχείρισης κερδών συχνά εστιάζει στη χρήση από τις διοικήσεις των 

διακριτικών accruals. Ο συγκεκριµένος όρος αναφέρεται σε έσοδα ή έξοδα που δεν έχουν ακόµα 

πραγµατοποιηθεί, αλλά καταγράφονται από τη διοίκηση στα λογιστικά βιβλία. Με άλλα λόγια, 

σε τέτοιες περιπτώσεις έχουµε χρήση της διακριτικότητας των στελεχών της διοίκησης, τα οποία 

ασκούν την κρίση τους, προκειµένου να αποφασίσουν ποια έσοδα ή έξοδα θα αναγνωρίσουν και 

ποια όχι. Έτσι, τέτοιου είδους µελέτες απαιτούν την κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων για τον 

υπολογισµό των δεδουλευµένων εσόδων ή εξόδων, τα οποία η διοίκηση µιας επιχείρησης µπορεί 

να χειραγωγήσει, ανάλογα µε τη διακριτική ευχέρειά της. Τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα 

διακρίνονται στα απλά µαθηµατικά µοντέλα που υπολογίζουν τα διακριτικά accruals ως µέρος 

των συνολικών accruals και στα περισσότερο περίπλοκα µοντέλα, τα οποία επιχειρούν να 

διαχωρίσουν τα συνολικά accruals στα διακριτικά και στα µη διακριτικά συστατικά τους. Η 

ποιότητα των κερδών ορίζεται ως η απόλυτη τιµή των διακριτικών συστατικών τους. Όσο 

µεγαλύτερη είναι αυτή η τιµή, τόσο χαµηλότερη είναι η ποιότητα των κερδών. Στις ενότητες που 

ακολουθούν θα αναλύσουµε τέσσερα διαφορετικά µαθηµατικά µοντέλα. 
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11.3.1 Το Μοντέλο του Healy 

 Ο Healy (1985) προκειµένου να εξετάσει την ύπαρξη διαχείρισης κερδών στο δείγµα του 

συγκρίνει τα µέσα συνολικά accruals µε τη διαχωριστική µεταβλητή της διαχείρισης κερδών. Η 

έρευνα του διαφοροποιείται από τις περισσότερες έρευνες πάνω στη διαχείριση κερδών διότι 

υποθέτει πως ασκείται συστηµατική διαχείριση κερδών σε κάθε εξεταζόµενη περίοδο. Η 

διαχωριστική µεταβλητή του διαιρεί το δείγµα σε τρεις οµάδες, όπου σε µία από τις οµάδες 

υπάρχει η υπόθεση ότι γίνεται ανοδική διαχείριση κερδών και στις άλλες δύο καθοδική. Στη 

συνέχεια γίνονται ζευγαρωτές συγκρίσεις ανάµεσα στα µέσα συνολικά accruals της οµάδας µε 

την ανοδική διαχείριση κερδών και σε αυτά των δύο οµάδων µε την καθοδική διαχείριση. Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση αντιµετωπίζει το σύνολο των παρατηρήσεων, για τις οποίες 

υποθέτουµε ότι γίνεται ανοδική διαχείριση κερδών, ως την περίοδο εκτίµησης, και το σύνολο 

των παρατηρήσεων µε την υπόθεση της καθοδικής διαχείρισης ως την περίοδο γεγονότων. Τα 

µέσα συνολικά accruals από την περίοδο εκτίµησης αναπαριστούν το µέγεθος των µη 

διακριτικών accruals. Η παρακάτω σχέση αντιπροσωπεύει το µαθηµατικό µοντέλο: 

 

t
t

TA
NDA

Tτ =

∑
 

 

όπου: NDA τα µη διακριτικά accruals, TA τα συνολικά accruals (υπολογισµένα σύµφωνα µε τα 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία), t µια χρονιά από το σύνολο της περιόδου εκτίµησης, και τ µια 

χρονιά της περιόδου γεγονότων.  

 

11.3.2 Το Μοντέλο του DeAngelo 

 Ο DeAngelo (1986) εξετάζει το δείγµα του για την ύπαρξη διαχείρισης κερδών 

υπολογίζοντας τις διαφορές στα συνολικά accruals και υποθέτοντας πως αυτές οι διαφορές 

έχουν αναµενόµενη τιµή ίση µε το µηδέν κάτω από την υπόθεση της µη ύπαρξης διαχείρισης 

κερδών. Αυτό το µοντέλο χρησιµοποιεί τα συνολικά accruals της τελευταίας περιόδου, 

προκειµένου να υπολογίσει τα µη διακριτικά accruals. Το µαθηµατικό µοντέλο είναι το εξής: 

 

1NDA TAτ τ −=  
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Το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να θεωρηθεί ως µία ειδική περίπτωση του µοντέλου του 

Healy, όπου η περίοδος εκτίµησης για τα µη διακριτικά accruals περιορίζεται στις παρατηρήσεις 

του προηγούµενου έτους. Επιπλέον, ένα κοινό χαρακτηριστικό των δύο µοντέλων που 

αναλύσαµε µέχρι τώρα είναι ότι χρησιµοποιούν τα συνολικά accruals της περιόδου εκτίµησης 

για να υπολογίσουν τα αναµενόµενα µη διακριτικά στοιχεία τους. 

 

11.3.3 Το Μοντέλο της Jones 

Η Jones (1991) προτείνει ένα µοντέλο που επιχειρεί να ελέγξει την επίδραση των 

αλλαγών στην οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης µέσω των µη διακριτικών accruals. Το 

µοντέλο της Jones είναι το εξής: 

 

1 1 2 3(1/ ) ( ) ( )NDA A REV PPEτ τ τ τα α α
−

= + ∆ +  

 

όπου: ∆REVτ τα έσοδα του έτους τ µείον τα έσοδα του έτους τ-1 υπολογισµένα σύµφωνα µε τα 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία του έτους τ-1, PPEτ οι ακαθάριστες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός του έτους τ υπολογισµένα σύµφωνα µε τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του έτους 

τ-1, Ατ-1 τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του έτους τ-1 και α1, α2, α3 µεταβλητές 

συσχετιζόµενες µε την επιχείρηση.  

 

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µοντέλο είναι επιτυχές στο να εξηγεί περίπου το 25% 

των αποκλίσεων στα συνολικά accruals. 

 

11.3.4 Το Τροποποιηµένο Μοντέλο της Jones 

 Οι Dechow et al. (1995) προτείνουν µια τροποποίηση στο µοντέλο της Jones. H 

τροποποίηση αυτή επιχειρεί να εξαλείψει την υποτιθέµενη τάση του µοντέλου της Jones να 

υπολογίζει τα διακριτικά accruals µε σφάλµα εκτίµησης όταν ασκείται διακριτικότητα πάνω στα 

έσοδα. Στο τροποποιηµένο µοντέλο, τα µη διακριτικά accruals υπολογίζονται κατά τη διάρκεια 

της περιόδου γεγονότος (κατά τη διάρκεια περιόδων όπου υποθέτουµε πως έχουµε διαχείριση 

κερδών). Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο ακόλουθος:  

 

1 1 2 3(1/ ) ( ) ( )NDA A REV REC PPEτ τ τ τ τα α α
−

= + ∆ −∆ +  
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Όπου ∆RECτ τα καθαρά εισπρακτέα του έτους τ µείον τα καθαρά εισπρακτέα του έτους τ-1 

υπολογισµένα σύµφωνα µε τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του έτους τ-1. 

 

 Οι εκτιµήσεις των µεταβλητών α1, α2, α3 και των µη διακριτικών accruals κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εκτίµησης (όπου υποθέτουµε πως δεν έχουµε συστηµατική διαχείριση 

κερδών) είναι ίδιες µε αυτές του αρχικού µοντέλου της Jones. Η µοναδική διαφοροποίηση σε 

σχέση µε το αρχικό µοντέλο είναι ότι οι αλλαγές στα έσοδα ρυθµίζονται ανάλογα µε τις αλλαγές 

στα εισπρακτέα κατά την περίοδο γεγονότος. Το αρχικό µοντέλο σιωπηρά υποθέτει πως δεν 

υπάρχει άσκηση διακριτικότητας πάνω στα έσοδα ούτε στην περίοδο εκτίµησης, ούτε στην 

περίοδο γεγονότος. Το τροποποιηµένο µοντέλο υποθέτει πως όλες οι αλλαγές στις πωλήσεις επί 

πιστώσει κατά την περίοδο γεγονότος είναι αποτέλεσµα της διαχείρισης κερδών. 

 

11.4 Ανίχνευση Ψευδών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 Σύµφωνα µε τον Σπάθη (2002), οι αναφορές για ψευδείς οικονοµικές καταστάσεις είναι 

όλο και πιο συχνές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι πιο συχνοί χειρισµοί είναι η 

υπερτίµηση των παγίων, των πωλήσεων και των κερδών ή η υποτίµηση των υποχρεώσεων, των 

εξόδων ή των ζηµιών. Όταν µια οικονοµική κατάσταση περιλαµβάνει ανακριβή στοιχεία και δεν 

απεικονίζει την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για «εξαπάτηση». 

Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µέσω φανταστικών εγγράφων και απεικονίσεων που 

υποστηρίζουν τις ψευδείς οικονοµικές δηλώσεις (Wallace, 1995). 

 Η διεθνής οµοσπονδία λογιστών (International Federation of Accountants) εξέδωσε το 

1982 τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISA), όπου σύµφωνα µε το πρότυπο 11, το χαρακτηριστικό 

που διαφοροποιεί το λάθος από την απάτη είναι η πρόθεση. Τα λάθη είναι αποτέλεσµα 

ακούσιων ενεργειών (Colbert, 2000). Η AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants) σηµειώνει ότι το λάθος αναφέρεται στις ακούσιες λανθασµένες διατυπώσεις ή τις 

παραλείψεις των ποσών στις κοινοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον 

επαναλαµβάνει την ιδέα ότι η απάτη είναι µια σκόπιµη πράξη, όπου ο δράστης αισθάνεται την 

πίεση ή έχει ένα κίνητρο για να τη διαπράξει, και του δίνεται η ευκαιρία να τη διαπράξει. Η 

απάτη και οι καταχρήσεις από υπαλλήλους ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. έχουν φτάσει σε επιδηµικές 

αναλογίες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις η απάτη κοστίζει περισσότερα από $400 δις. ετησίως στις 

αµερικανικές επιχειρήσεις (Wells, 1997). 
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 Στην χώρα, το φαινόµενο των ψεύτικων οικονοµικών καταστάσεων εµφανίστηκε 

εντονότερα σε συνδυασµό µε την αύξηση του αριθµού των εισηγµένων επιχειρήσεων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών και την αύξηση του κεφαλαίου µέσω των δηµόσιων προσφορών, καθώς 

και τις προσπάθειες για να µειωθεί το επίπεδο της φορολογίας στα κέρδη, µέσω της διόγκωσης 

των εξόδων. Με την είσοδο όµως πολλών επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο και την αυξηµένη 

ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η προσπάθειά τους εστιάζεται πλέον στην αύξηση των 

εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών. 

Όταν αυτό δεν µπορεί να συµβεί στην πραγµατικότητα, αρκετές επιχειρήσεις καταφεύγουν στην 

παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων µέσα από επεµβάσεις στα λογιστικά τους 

βιβλία. Μεταξύ των άλλων αποτελεσµάτων, οι πλέον συχνοί λογιστικοί χειρισµοί 

αυξήσεων/µειώσεων των αποτελεσµάτων αναφέρονται στις προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις και αποζηµιώσεις προσωπικού, στις αποσβέσεις, στο χαρακτηρισµό εξόδων που 

αφορούν πάγια σε κόστος κτήσης τους, στην αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και σε άλλες 

κινήσεις όπως καταχώρηση εσόδων/εξόδων σε λάθος χρήσεις. 

Το έτος 2000 που αναµφισβήτητα ήταν η δυσκολότερη χρονιά για το ελληνικό 

χρηµατιστήριο, το οποίο πάσχει από στασιµότητα, και από άποψη των τιµών των µετοχών και 

από άποψη ρευστότητας. Αυτό, µαζί µε αποκαλύψεις για ψευδείς οικονοµικές καταστάσεις, 

αύξησε το ενδιαφέρον των αρχών, του χρηµατιστηρίου, του Υπουργείου Οικονοµίας και του 

τραπεζικού τοµέα για έγκαιρα συστήµατα πρόληψης. Η έρευνα του Σπαθή (2002) υιοθετεί 

στατιστικά εργαλεία για να ερευνηθεί η χρησιµότητα των δηµόσια διαθέσιµων µεταβλητών για 

την ανίχνευση των ψευδών οικονοµικών καταστάσεων. Συνολικά εντοπίστηκαν δέκα 

µεταβλητές ως πιθανοί δείκτες για την ανίχνευση. Σε αυτούς περιλαµβάνονται: χρέη της 

επιχείρησης ως προς τα ίδια κεφάλαια των µετοχών της, πωλήσεις προς συνολικό ενεργητικό, 

καθαρό κέρδος προς πωλήσεις, λογαριασµοί εισπρακτέοι προς πωλήσεις, καθαρό κέρδος προς 

συνολικό ενεργητικό, κεφάλαιο κίνησης προς συνολικό ενεργητικό, ακαθάριστο κέρδος προς 

συνολικό ενεργητικό, αποθέµατα προς πωλήσεις και οικονοµικός κίνδυνος. 

 Τα αποτελέσµατα προτύπων προτείνουν ότι υπάρχει πιθανότητα ανίχνευσης ψευδών 

οικονοµικών καταστάσεων, µέσω της ανάλυσης των δηµόσια διαθέσιµων οικονοµικών 

καταστάσεων. Επιχειρήσεις µε πολλά αποθέµατα σε σχέση µε τις πωλήσεις, υψηλά χρέη προς 

συνολικό ενεργητικό, χαµηλό καθαρό κέρδος προς συνολικό ενεργητικό, χαµηλό κεφάλαιο 
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κίνησης προς συνολικό ενεργητικό είναι πιθανότερο να πλαστογραφήσουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

Για την πραγµατοποίηση του της παραπάνω µελέτης επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγµα 76 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. βιοµηχανικών ανωνύµων εταιρειών που περιλαµβάνει 38 εταιρείες µε 

παραποιηµένες και 38 µε µη παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο εντοπισµός των 

εταιρειών µε παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βασίστηκε στην εξέταση για ύπαρξη: 

Πρώτον, παρατηρήσεων ελέγχου στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπου αλλοιώνουν 

σηµαντικά τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης, καθώς και την ύπαρξη αντίθετης 

γνώµης ελέγχου, δεύτερον, σηµαντικών φορολογικών παραβάσεων µε επιπτώσεις στις 

οικονοµικές καταστάσεις, τρίτον, παρατηρήσεων για αρνητική καθαρή θέση και τέταρτον, 

ένταξη της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις κατηγορίες «υπό παρακολούθηση» 

και «υπό επιτήρηση» για θέµατα που συνδέονται µε παραποιήσεις στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις, καθώς και εταιρείες µε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν παραποιήσεις στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. Για τις εταιρείες του δείγµατος χωρίς παραποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις ερευνήθηκε η ύπαρξη τυχόν αναφορών παραποιήσεων σε εκθέσεις 

ελέγχου, σε ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του οικονοµικού τύπου, καθώς και 

στις διαθέσιµες ηλεκτρονικές πηγές. 

 Τα εµπειρικά αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, δεδοµένου ότι αναπτύχθηκε ένα 

αξιόπιστο πρότυπο για την αξιολόγηση της πιθανότητας ύπαρξης ψεύτικων οικονοµικών 

καταστάσεων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η χρήση του προτεινόµενου µεθοδολογικού 

πλαισίου θα µπορούσε να βοηθήσει τους ελεγκτές (εσωτερικούς και εξωτερικούς), τις 

φορολογικές και άλλες κρατικές αρχές, µεµονωµένους και θεσµικούς επενδυτές, οικονοµικούς 

αναλυτές, τον έλεγχο φερεγγυότητας από πιστωτικούς οργανισµούς και το τραπεζικό σύστηµα. 

Ειδικότερα, για τους ελεγκτές τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας πρέπει να είναι ευεργετικά. 

Οι ελεγκτές µπορούν να χρησιµοποιούν αυτό το πρότυπο καθώς είναι αποτελεσµατικό και µε 

χαµηλό κόστος τόσο για τον ελεγκτή όσο και για τον πελάτη. Οι ελεγκτές µε το κατάλληλο 

λογισµικό θα είναι σε θέση να το εφαρµόσουν για να ανιχνεύσουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο και να αναλύουν την τάση των οικονοµικών εκθέσεων της 

επιχείρησης. Με βελτιωµένες στατιστικές τεχνικές και µε µεγαλύτερο αριθµό µεταβλητών είναι 

δυνατό να αναπτυχθεί ένα ισχυρότερο και αναλυτικό εργαλείο για την ανίχνευση ψευδών 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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11.5 ∆ιερεύνηση για Ασυνέχειες στην Κατανοµή Συχνοτήτων των Κερδών 

 Αντί να γίνεται εκτίµηση των ασυνήθιστων ή των διαφοροποιούµενων µερών των 

συνολικών δεδουλευµένων για να υπολογιστεί η έκταση της διαχείρισης κερδών, µια επίσης 

δηµοφιλής και πιο πρόσφατη προσέγγιση που βασίζεται αποκλειστικά στην κατανοµή των 

δηµοσιοποιηµένων κερδών εισήχθη από την Hyan (1995). 

 Η βασική αυτή προσέγγιση αναφέρει πως οι µάνατζερς των επιχειρήσεων έχουν ισχυρά 

κίνητρα να επιτυγχάνουν συγκεκριµένα όρια ή σηµεία αναφοράς κερδών, όπως για παράδειγµα, 

τη δηµοσίευση (έστω και οριακά) θετικών αποτελεσµάτων ή τη διατήρηση της πρόσφατης 

κερδοφορίας. Κατά την εξέταση δε της κατανοµής των δηµοσιευµένων κερδών γύρω από αυτά 

τα όρια, είναι ευδιάκριτες σηµαντικές ασυνέχειες. 

 Αναλυτικότερα, αναφορικά µε την αποφυγή δηµοσιοποίησης ζηµιών η Hyan (1995) 

αναφέρει πως υπάρχει ένα σηµείο ασυνέχειας γύρω από το µηδέν. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει 

µια συγκέντρωση στη συχνότητα των επιχειρήσεων που δηµοσιεύουν οριακά κέρδη, ενώ 

υπάρχουν πολύ λιγότερες από το αναµενόµενο περιπτώσεις επιχειρήσεων που δηµοσιεύουν 

οριακές ζηµιές (ακριβώς κάτω από το σηµείο µηδέν). Η συχνότητα µάλιστα των παρατηρήσεων 

τόσο στην κατεύθυνση ακριβώς πάνω και ακριβώς κάτω από το µηδέν βρέθηκε εµπειρικά ότι 

αποκλίνει σηµαντικά από την αναµενόµενη συχνότητα υπό την κανονικής κατανοµής σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1%. Από τα αποτελέσµατα αυτά συµπεραίνουµε ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων 

τα κέρδη αναµένεται να υποχωρήσουν ακριβώς υπό το σηµείο αναφοράς των κερδών (συνήθως 

το µηδέν), χρησιµοποιούν µεθόδους διαχείρισης κερδών, που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν 

την κρίσιµη τιµή για κάθε έτος. 

 Η χρήση ορίων και συγκεκριµένων µέτρων σύγκρισης είναι αδιάσπαστο κοµµάτι της 

θεωρίας της διαχείρισης κερδών. Όπως αναλυτικά εξηγείται η ανάγκη για προβολή των ορίων 

προκύπτει ως ψυχολογική επίπτωση για τρεις λόγους. 

 Πρώτον, υπάρχει κάτι το θεµελιώδες όσον αφορά τα θετικά και τα µη θετικά νούµερα 

στην διεργασία της ανθρώπινης σκέψης. Κοιτώντας κάποιος τα σηµεία αναφοράς της 

προηγούµενης χρονιάς και τις οµόφωνες προβλέψεις των αναλυτών, υπάρχει µια προεξέχουσα 

διαχωριστική γραµµή µεταξύ της επίτευξης και της αποτυχίας να φτάσει το επιθυµητό. 

 ∆εύτερον, οι ιδιώτες που διαλέγουν µεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών µε 

κίνδυνο, συµπεριφέρονται σα να αξιολογούν τα αποτελέσµατα ως αλλαγές γύρω από ένα σηµείο 

αναφοράς (περίπτωση «θεωρίας της προσδοκίας»). Το σηµείο αναφοράς αυτό είναι συνήθως µια 
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άποψη του τρέχουσας κατάστασης αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και µεταβάλλεται µε το 

χρόνο. Αν οι προτιµήσεις της διοίκησης, της επιτροπής που τα αναφέρει ή των επενδυτών που 

διαχειρίζονται τα εταιρικά µερίδια της επιχείρησης είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις της 

θεωρίας της προσδοκίας, τότε η διοίκηση θα θέσει µια ανταµοιβή που σχετίζεται µε ένα όριο 

ενώ είναι πιθανό να υιοθετηθεί κάποια τεχνική διαχείρισης κερδών για αυτό το σκοπό. 

 Ο τρίτος λόγος για τον οποίο τα όρια έρχονται στο προσκήνιο, είναι γιατί οι άνθρωποι 

στηρίζονται σε εµπειρικές τεχνικές µεθόδους για την µείωση των κοστών συναλλαγής. Οι 

τράπεζες για παράδειγµα συνηθίζουν να χορηγούν πολύ µεγάλα δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις που 

δηµοσιοποιούν θετικά νούµερα στα αποτελέσµατα χρήσης των ισολογισµών τους. Έτσι, είναι 

φανερό πως οι τράπεζες χρησιµοποιούν το όριο του µηδέν ως αρχική εκτίµηση. 

 
11.5.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μελετών που Βασίζονται στην ∆ιερεύνηση Ασυνεχειών 

στην Κατανοµή των Κερδών   

 Βασισµένοι σε ανέκδοτες αποδείξεις (anecdotal evidence) και ακαδηµαϊκές µελέτες, οι 

Burgstahler και Dichev (1997) υπέθεσαν πως υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την αναφορά 

θετικών αποτελεσµάτων χρήσης και πως οι µάνατζερς θα ωραιοποιούσαν τα κέρδη, έτσι ώστε να 

επιτύχουν έστω οριακά κέρδη σε µια περίοδο. Για ένα µεγάλο δείγµα επιχειρήσεων της περιόδου 

1976 – 1994 έδωσαν στοιχεία ότι οι διοικήσεις ωραιοποιούν την εικόνα των αποτελεσµάτων, µε 

κύριο σκοπό να αποφύγουν την δηµοσίευση ζηµιών στο τέλος της εκάστοτε διαχειριστικής 

χρήσης όπως επίσης και αρνητικών µεταβολών στα κέρδη από τη µια χρήση στην άλλη, καθώς 

όπως αποδεικνύεται παρουσιάζεται ασυνήθιστα µικρό ποσοστό παρατηρήσεων (αριθµός 

επιχειρήσεων) που αντιστοιχεί σε µικρής τάξης ζηµιές και αρνητικές µεταβολές κερδών σε 

σχέση µε το ασυνήθιστα µεγάλο ποσοστό παρατηρήσεων µε µικρά κέρδη και θετικές µεταβολές. 

Υπό αυτό το πρίσµα, βρίσκουν ότι 8-12% των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µικρή µείωση 

της κερδοφορίας πριν την εφαρµογή πρακτικών διαχείρισης κερδών θα κινηθούν κατά τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε να παρουσιάσουν εν τέλει αύξηση των κερδών, ενώ 30–44% των επιχειρήσεων 

που παρουσιάζουν µικρές ζηµιές πριν την εφαρµογή της διαχείρισης κερδώνt, θα κινηθούν 

αντίστοιχα, ώστε να δηµιουργήσουν θετικά κέρδη για την επιχείρηση. Οι Burgstahler και Dichev 

(1997) ήταν και οι πρώτοι που εισήγαγαν έναν τυπικό στατιστικό έλεγχο για τον εντοπισµό 

ασυνεχειών στην εµπειρική κατανοµή (ιστόγραµµα) των αναφερόµενων κερδών. 
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 Μετά την δηµοσίευση της µελέτης των Burgstahler και Dichev (1997), µια σειρά τόσο 

από εµπειρικές, όσο και από θεωρητικές εργασίες έχουν εκπονηθεί, οι οποίες καταγράφουν την 

ασυνέχεια που παρατηρείται γύρω από τα µηδενικά κέρδη, τα κίνητρα για τη δηµιουργία 

τέτοιων µικρών αποκλίσεων στα κέρδη, την ευελιξία που παρέχεται στη διοίκηση από τη συνεχή 

δηµιουργία αυτών των αποκλίσεων, τις επιπτώσεις στην εταιρική αξία που µπορούν να έχουν 

αυτοί οι διοικητικοί χειρισµοί και άλλα παρεµφερή θέµατα. 

 Οι Degeorge et al. (1999) µελέτησαν τη διαχείριση κερδών ως απάντηση στα άµεσα και 

έµµεσα οφέλη που θα είχε η επίτευξη συγκεκριµένων επίπεδων κερδοφορίας, όπως η αποφυγή 

ζηµιών, η αποφυγή της µείωσης των κερδών και η επίτευξη ή υπέρβαση των προβλέψεων των 

αναλυτών. Από τη µελέτη τους προκύπτει ότι όσον αφορά τα διάφορα όρια που αναφέρθηκαν, η 

αποφυγή των ζηµιών και η αποφυγή της µείωσης των κερδών παρουσιάζονται ως τα πιο 

σηµαντικά όρια που επιδιώκεται να αποφευχθούν. 

 Οι Phillips et al. (2003) ερευνούν τη χρησιµότητα των αναβαλλόµενων φορολογικών 

εξόδων για την αναγνώριση της διαχείρισης κερδών, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι τρεις στόχοι 

που αφορούν τα κέρδη. Ισχυρίζονται ότι τα αναβαλλόµενα φορολογικά έξοδα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιλογών των µάνατζερς µε βάση τα 

GAAP, αφού ο φορολογικός νόµος γενικότερα επιτρέπει µικρότερη ευελιξία στις λογιστικές 

επιλογές σε σχέση µε την ευελιξία που επιτρέπεται από τα GAAP. Με βάση το ότι το η 

χειραγώγηση των κερδών λαµβάνει χώρα µε σκοπό την αποφυγή της µείωσής τους, βρίσκουν ότι 

οι αυξήσεις των χρωστούµενων φορολογικών επιβαρύνσεων αυξάνουν την πιθανότητα 

εφαρµογής τεχνικών διαχείρισης κερδών για αυτό το σκοπό. Το ίδιο ισχύει και για την αποφυγή 

δήλωσης ζηµιών. 

 Οι Dhaliwal et al. (2004) ερευνούν το κατά πόσο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις 

φορολογικές επιβαρύνσεις έτσι ώστε να ικανοποιούν τους στόχους της κερδοφορίας. Λόγω της 

σηµαντικής «διακριτικότητας» που παρουσιάζεται στην εκτίµηση των φορολογικών 

επιβαρύνσεων είναι πιθανό οι µάνατζερς των εταιριών να χρησιµοποιούν αυτή τη 

«διακριτικότητα», για να ωραιοποιήσουν την εικόνα των κερδών, αποσκοπώντας στο να 

επιτύχουν ή και να υπερβούν το προκαθορισµένο όριο για τα κέρδη. Για το σκοπό αυτό 

υπολογίζουν τη διαχείριση κερδών ως τη διαφορά µεταξύ του εκάστοτε εταιρικού φορολογικού 

συντελεστή (effective tax rate) στο τέλος του χρόνου και του αναµενόµενου αντίστοιχου 

συντελεστή στο τρίτο τρίµηνο. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 4.656 παρατηρήσεων από το 1986 
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έως το 1999, κατέγραψαν ότι οι επιχειρήσεις µειώνουν τoν φορολογικό τους συντελεστή από το 

τρίτο έως το τέταρτο τρίµηνο καθώς το κέρδη δεν ανταποκρίνονται στις βασικές προβλέψεις των 

αναλυτών. 

 Οι Thomas et al. (2004) εξετάζουν το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη 

διαχείριση κερδών χρησιµοποιώντας τις συναλλαγές µε θυγατρικές τους εταιρίες, τουλάχιστον 

όσον αφορά την Ιαπωνία, µιας και οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις δηµοσιοποιούν ισολογισµούς τόσο 

για τις µητρικές επιχειρήσεις, όσο και για τις θυγατρικές τους. Η συµπεριφορά που παρατηρείται 

σε αυτές τις επιχειρήσεις παραπέµπει στην ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων γύρω από τρία 

διαφορικά κατώφλια (thresholds) κερδοφορίας, τόσο για τις µητρικές, όσο και για τις 

θυγατρικές. Επιπρόσθετα, οι κατανοµές των κερδών των µητρικών εταιρειών παρουσιάζουν 

πολύ πιο βάσιµες αποδείξεις πως τα κέρδη έχουν ωραιοποιηθεί γύρω από αυτά τα διαφορικά 

κατώφλια κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε τη συνηθισµένη πρακτική των µητρικών να 

χρησιµοποιούν την ισχυρή τους θέση έναντι των θυγατρικών τους δοµώντας τις συναλλαγές 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται το δηλωµένο κέρδος για τη µητρική χωρίς να επηρεάζεται 

το αποτέλεσµα των εσόδων του συνόλου του οργανισµού. 

 Η Roychowdhury (2005) παραθέτει αποδείξεις πως οι µάνατζερς διαχειρίζονται 

πραγµατικές δραστηριότητες για παράδειγµα µέσω, εκπτώσεων στις τιµές για προσωρινή 

αύξηση των πωλήσεων, υπερπαραγωγής για τη µείωση του κόστους πωληθέντων, µείωσης των 

προαιρετικών εξόδων, ούτως ώστε να βελτιώσουν την κερδοφορία και να επιτύχουν τους 

οριοθετηµένους στόχους. Βρίσκει πως η παρουσία δανειακών ρητρών αλλά και οι προοπτικές 

ανάπτυξης δίνουν κίνητρα για την εµφάνιση οριακών κερδών. 

 Οι Beatty et al. (2002) αξιολογούν την ισχύ της υπόθεσης που θεώρησαν οι BD για τους 

τραπεζικούς οργανισµούς. Ισχυρίζονται πως οι µέτοχοι των δηµοσίων τραπεζών, σε σχέση µε 

τους αντίστοιχους των ιδιωτικών τραπεζών, είναι πιο πιθανό να βασιστούν σε απλές επαγωγικές 

µεθόδους των κερδών, όπως η σύγκριση της τρέχουσας σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 

κερδοφορίας ως δείκτης αποδοτικότητας. Εποµένως, αναµένεται οι µάνατζερς των δηµοσίων 

τραπεζών να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πίεση αναφοράς συνεχώς αυξανόµενων κερδών. 

Ωστόσο, για τις ιδιωτικές τράπεζες δεν είναι αυτός ο βασικός στόχος. Όπως αιτιολογούν στη 

µελέτη τους, οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν, συνήθως, µικρό αριθµό µετόχων διατηρώντας έτσι 

ουσιαστική πλειονότητα µετοχικής συµµετοχής στη διοίκηση, στις κατευθύνεις και τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι, οι µέτοχοι των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν ένα µικρό 
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σχετικά οριακό κόστος απόκτησης και διοχέτευσης πληροφορίας και µεγάλο µερίδιο των 

κερδών. Επιπρόσθετα, τα µερίδια των ιδιωτικών εταιρειών σπανίως είναι διαπραγµατεύσιµα, 

αφήνοντας τους ιδιώτες µετόχους µε µικρό κίνητρο για συνεχή αποτίµηση της αξίας της 

επιχείρησης. Ως αποτέλεσµα, οι ιδιώτες επενδυτές είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιούν αρκετά 

µεγάλο δείγµα πληροφοριών, αντί να επαναπαύονται σε απλούς δείκτες βασισµένους στην 

κερδοφορία. Σύµφωνα µε το ιστόγραµµα που παρουσιάζουν υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση 

παρατηρήσεων πάνω από το µηδέν τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για τις δηµόσιες τράπεζες, 

όµως η συγκέντρωση είναι πολύ πιο εµφανής για τις δηµόσιες τράπεζες, υποδηλώνοντας ότι οι 

δηµόσιες και οι ιδιωτικές τράπεζες διαφέρουν στην αναφορά των µικρών αποκλίσεων των 

κερδών. Οι Shen και Chin (2005) υπολογίζουν εµπειρικά, πρώτον το εύρος της διαχείρισης 

κερδών των τραπεζών σε 48 χώρες, δεύτερον τα κίνητρα των τραπεζών να ωραιοποιήσουν τα 

κέρδη τους και τρίτον την απόκλιση επιπέδου ανά χώρα στη συµπεριφορά της διαχείρισης 

κερδών από τις τράπεζες. Η εφαρµογή του διαχείρισης κερδών προσεγγίζεται µε τη µορφή 

αποφυγής των ζηµιών και την αναφορά αύξησης των κερδών. Παρατηρείται ότι οι τράπεζες σε 

ποσοστό µεγαλύτερο των 2/3 του δείγµατος των χωρών ωραιοποιούν τα κέρδη τους. Με 

δεδοµένα τα κίνητρα τους οι Shen και Chin (2005) εκτιµούν την θεωρία της προσδοκίας 

(prospect theory) ως µια πιθανή εξήγηση. Η σχέση µεταξύ αποδόσεων και κινδύνου είναι θετική 

για οργανισµούς µε υψηλή κερδοφορία, αλλά αρνητική για οργανισµούς µε χαµηλή κερδοφορία. 

Τέλος, ένα από τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους είναι πως η ανάγκη για µεγαλύτερη 

προστασία των επενδυτών και µεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να 

αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα των τραπεζών όσον αφορά τη διαχείριση κερδών. 

 Η Matsumoto (2002) εξετάζει τόσο τα κίνητρα, όσο και τους µηχανισµούς που 

χρησιµοποιούν οι µάνατζερς για την αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων στα κέρδη. Βρίσκει ότι οι 

επιχειρήσεις µε πιο προσωρινά θεσµοθετηµένη ιδιοκτησία, µεγαλύτερη αξιοπιστία σε αιτήµατα 

των συµµετεχόντων και µε µεγαλύτερη χρονικά συνέχεια κερδών, παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

ροπή στην αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων. Επίσης, υποθέτει ότι οι αναπτυσσόµενες 

επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις µε εκ των προτέρων µεγαλύτερο κίνδυνο αντιδικίας είναι 

πιθανότερο να δραστηριοποιηθούν για τη αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων στα εµφανιζόµενα 

κέρδη, χωρίς ωστόσο να µπορεί να υποστηρίξει τις υποθέσεις αυτές. 

 Οι McVay et al. (2005) εξετάζουν τις πωλήσεις µετοχών από τους µάνατζερς ως ένα 

κίνητρο για να εξηγήσουν την, εµφανώς καταγεγραµµένη, ασυνέχεια γύρω από τα 
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προβλεπόµενα κέρδη που έχουν θέσει ως σηµείο αναφοράς οι αναλυτές. Χρησιµοποιώντας 

21.952 τριµηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο 1990-1999 προκύπτει ότι οι συνεχείς 

πωλήσεις (µετοχών) από τη διοίκηση έχουν σηµαντικά θετική συσχέτιση µε την πιθανότητα να 

ταυτιστούν τα αποτελέσµατα µε τις προβλέψεις των αναλυτών. Αυτή η συµπεριφορά 

καταγράφεται να έχει «ενεργό ρόλο» στην διαδικασία και αποκλείουν την πιθανότητα αυτές οι 

πωλήσεις της διοίκησης να προκύπτουν ως παθητική απάντηση στη καλή πορεία της 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στο 

συµπέρασµα της ενεργής συµµετοχής των διοικητικών στελεχών µιας επιχείρησης στην 

ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων. Μάλιστα, οι µάνατζερς φαίνεται να διαχειρίζονται τις 

µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης ακριβώς πριν επιτύχουν το εκάστοτε όριο. Ωστόσο, αυτή η 

σχέση δεν ισχύει για µη-διοικητικούς εσωτερικούς υπαλλήλους της επιχείρησης, οι οποίοι είναι 

δύσκολο να έχουν τη δυνατότητα να ωραιοποιήσουν τα κέρδη κατά τη δική τους κρίση και 

επιλογή. Τέλος, αυτή η στρατηγική συµπεριφορά των εταιρειών αποδυναµώνεται από την 

παρουσία µιας ανεξάρτητης οµάδας διοικούντων, κάτι που σηµαίνει πως η καλή εταιρική 

διακυβέρνηση αποτελεί παράγοντα που µετριάζει τη στρατηγική συµπεριφορά της διαχείρισης 

κερδών. 

 Οι Brown και Caylor (2005) επανεξέτασαν την ιεραρχική δοµή που υπάρχει για την 

ανάγκη εφαρµογής earnings management όπως προτάθηκε από τους BD (1997) και τους 

Degeorge et al. (1999). Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το 1985 έως το 2001 βρίσκουν ότι για 

την πρώιµη περίοδο της έρευνάς τους (1985-1993), η σειρά προτεραιότητας χειραγώγησης είναι 

η ίδια όπως προτείνεται και στην προγενέστερη έρευνα, δηλαδή πρώτον αποφυγή ζηµιών, 

δεύτερον αποφυγή µείωσης κερδών και τρίτον αποφυγή αρνητικής έκπληξης των αναλυτών. 

Ωστόσο, σε µετέπειτα περίοδο της µελέτης τους (1996-2001), παρατηρούν ότι οι managers 

προτιµούν να αποφύγουν τις αρνητικές εκπλήξεις στα κέρδη, από το να αποφύγουν τις ζηµιές 

και της µειώσεις των κερδών. Το εύρηµα αυτό αποδίδεται στην όλο και µεγαλύτερη εστίαση της 

αγοράς στο να επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις των αναλυτών που αντιστοιχούν στην περίοδο της 

µελέτης (1996-2001). Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, εάν η αποφυγή των απρόσµενων 

αρνητικών κερδών είναι το κριτήριο µε τις σηµαντικότερες σε αξία επιπτώσεις στα πρόσφατα 

έτη, τότε οι µάνατζερς θα µεταβάλλουν την προτεραιότητα των κριτηρίων για αυτή την περίοδο, 

έτσι ώστε να αποφύγουν την εµφάνιση απρόσµενων αρνητικών κερδών. 
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 Νωρίτερα, ο Brown (2001) καταγράφει µια περιοδική αλλαγή στη φύση των 

δηµοσιευµένων κερδών και την αναλύει σε τρεις κατηγορίες ανά περίοδο: 

 

(α) στην αποτυχία επίτευξης των εκτιµήσεων των αναλυτών (περίοδος 1984-1990), 

(β) στην ταύτιση µε την εκτίµηση των αναλυτών (περίοδος 1991-1993) και, 

(γ) στην υπέρβαση των εκτιµήσεων των αναλυτών (περίοδος 1994-1999) 

 

Επίσης, επισηµαίνει πως για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, η µέση απόκλιση από τις προβλέψεις 

(median earnings surprises) µεταβάλλεται χρονικά από 0 σε 1 cent ανά µετοχή, υποδεικνύοντας 

µια µεταβολή από την ακριβή ταύτιση µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών στην οριακή υπέρβαση 

της εκτίµησης αυτής. Η συχνότητα δε της απόκλισης της τάξης του 1 cent ανά µετοχή για τις 

κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι περίπου 3,5 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ζηµιών 

(19,5% µε 5,6%). Για τις ζηµιές, η µέση απόκλιση µεταβάλλεται χρονικά από περίπου -33 cents 

ανά µετοχή σε µηδέν, αναδεικνύοντας ότι χρειάζεται µεγάλη µεταβολή για να µην αποτύχουν να 

επιβεβαιώσουν ακριβώς τις προβλέψεις των αναλυτών. Τέλος σύµφωνα µε τον Brown (2001) οι 

µάνατζερς των αναπτυσσόµενων εταιρειών είναι σχετικά πιο πιθανό να αναφέρουν κέρδη τα 

οποία συναντούν ή υπερβαίνουν τις εκτιµήσεις των αναλυτών.  

 

 

12. ∆ιαχείριση Κερδών και Ελληνική Πραγµατικότητα 

 

12.1 Το Ελληνικό Θεσµικό Πλαίσιο 

 Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο ενός κράτους χαράζει τα σύνορα εντός των οποίων 

καλείται να λειτουργήσει το λογιστικό της σύστηµα. Είναι επίσης γεγονός, ότι το επίπεδο 

οικονοµικής ανάπτυξης καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την αντίστοιχη ποιότητα του λογιστικού 

συστήµατος. Ουδέποτε, η λογιστική λειτούργησε ανεξάρτητα από το οικονοµικό περιβάλλον, 

αντιθέτως γεννήθηκε για να το περιγράφει, αρχικά ποσοτικά και στο σύγχρονο κόσµο όλο και 

περισσότερο ποιοτικά. 

 Η υιοθέτηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) µε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα (Π∆) 1123/1980 και η ενσωµάτωση στα µέσα της δεκαετίας του 1980 των οδηγιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο (ΚΝ 2190/1920), άλλαξε ριζικά το λογιστικό 
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τοπίο στη χώρα µας. Οι νοµοθετικές αλλαγές που έγιναν τότε, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή 

της πληροφορικής στο χώρο της λογιστικής, άλλαξαν τα δεδοµένα δηµιουργώντας µια εντελώς 

νέα και ταυτόχρονα σηµαντικά βελτιωµένη κατάσταση. Μέχρι τότε τα λογιστήρια 

λειτουργούσαν κυρίως για την κάλυψη φορολογικών τυπικών υποχρεώσεων. Όπως άλλωστε 

επισηµαίνει ο Γρηγοράκος (2005) η οργάνωση των λογιστηρίων ξεκίνησε αποκλειστικά σχεδόν, 

από φορολογικές διατάξεις και κυρίως από το έτος 1952 οπότε και θεσπίσθηκε για πρώτη φορά 

ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ). Έτσι, τα λογιστήρια των ελληνικών επιχειρήσεων 

οργανώθηκαν, λειτούργησαν και γαλουχήθηκαν µε βάση τις επιταγές του ΚΦΣ και της 

φορολογικής νοµοθεσίας και µε αποκλειστικό σχεδόν σκοπό την αντιµετώπιση των 

υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις φορολογικές διατάξεις, οι οποίες, όµως, σε πάρα πολλά 

βασικά θέµατα υστερούν και διαφέρουν ριζικά από τις παραδεδεγµένες λογιστικές αρχές. 

 Η λογιστική στην Ελλάδα είναι βεβαρηµένη µε µια πολύχρονη παράδοση εµπλοκής της 

φορολογικής νοµοθεσίας µέσω της «αρίθµησης των εγγραφών», τις «προθεσµίες τήρησης των 

βιβλίων», τα «θεωρηµένα βιβλία», τους «φορολογικούς µηχανισµούς» και πολλά άλλα. Σαν 

(αρνητικά) παραδείγµατα αναφέρονται: οι ιδιόµορφες ελληνικές λογιστικές πρακτικές που 

αναγκάζουν τα ξένα µηχανογραφικά συστήµατα να αναπτύσσουν τις περίφηµες 

«ελληνικοποιήσεις», οι λογιστικές παρεµβάσεις των φορολογικών αρχών σε βαθµό λογιστικής 

εγγραφής (π.χ. σε ποιους λογαριασµούς, σε τι βιβλία και µε τι χρεοπιστώσεις παρακολουθούνται 

οι επιδοτήσεις), οι -υποχρεωτικού µάλιστα χαραχτήρα- λογιστικές εφαρµογές όπως η αναλυτική 

λογιστική, µέχρι τα προβλεπόµενα εκδιδόµενα παραστατικά. 

 

12.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 Η εξέταση της διαχείρισης των κερδών στις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, µετά από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν από δύο διεθνείς 

µελέτες. Και οι δύο αυτές µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως στην Ελλάδα προσφέρεται 

µεγαλύτερο έδαφος για εφαρµογή διαχείρισης κερδών από ότι σε άλλες χώρες. Πιο 

συγκεκριµένα, οι Leuz et al. (2003) βασίστηκαν σε οικονοµικά λογιστικά στοιχεία από το 1990 

ως το 1999 για 8.616 µη οικονοµικές εταιρείες (non-financial firms) από 31 χώρες για να 

µετρήσουν και να συλλάβουν τις ποικίλες διοικητικές πρακτικές διαχείρισης κερδών σε κάθε 

χώρα. Οµαδοποίησαν τις χώρες (ανάλογα µε τα νοµικά και θεσµικά χαρακτηριστικά τους) σε 

τρεις κατηγορίες ώστε να εξετάσουν τη συστηµατική διοικητική διαχείριση κερδών σε αυτές τις 
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οµάδες. Η ανάλυση έδειξε ότι οι ξένες οικονοµίες µε διασκορπισµένη ιδιοκτησία, ισχυρή 

προστασία του επενδυτικού κοινού και µεγάλες χρηµατιστηριακές αγορές έχουν χαµηλότερα 

επίπεδα διαχείρισης κερδών από ότι οι χώρες µε σχετικά συγκεντρωµένη ιδιοκτησία, αδύνατο 

εταιρικό καθεστώς, αδύνατη προστασία επενδυτών και λιγότερο ανεπτυγµένες 

χρηµατιστηριακές αγορές. Η Ελλάδα κατατάχθηκε στις χώρες µε το υψηλότερο µέσο συνολικό 

αποτέλεσµα στη διαχείριση κερδών (28.3), ενώ οι ΗΠΑ σε αυτές µε το χαµηλότερο (2.0). 

 Οι Bhattacharya et al. (2003) σε µία συµπληρωµατική έρευνα, χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα 58.653 παρατηρήσεων από 34 χώρες για την περίοδο 1986-1998, δηµιούργησαν µια 

οµάδα στοιχείων µε τρεις διαστάσεις όσον αφορά την αδιαφάνεια σχετικά µε τη διαχείριση 

κερδών: επιθετικότητα των κερδών, αποφυγή ζηµιών και εξοµάλυνση των κερδών. Σύµφωνοι µε 

τους Leuz et al. (2003), συνδύασαν αυτές τις τρεις διαστάσεις για να λάβουν ένα γενικό πλαίσιο 

της αδιαφάνειας σε σχέση µε τον υπολογισµό των κερδών ανά χώρα, µε τη βοήθεια 

χρονολογικών σειρών. Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζεται στις 

υψηλές βαθµίδες αδιαφάνειας µαζί µε χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Ινδονησία, ενώ στις 

χαµηλές βαθµίδες βρίσκονται χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Επίσης οι 

Κουµανάκος και Τζελέπης (2004), σε µια από τις λίγες εµπειρικές έρευνες πάνω στη διαχείριση 

των κερδών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τεκµηριώνουν την εφαρµογή επιθετικής διαχείρισης 

κερδών κατά τη διάρκεια των ελληνικών αρχικών δηµόσιων προσφορών (initial public offerings, 

IPOs). 

 Σε µια άλλη µελέτη σχετική µε τη δηµιουργική λογιστική στην Ελλάδα, ο Μπαραλέξης 

(2004) βρίσκει ότι παρά την ύπαρξη λεπτοµερών λογιστικών κανονισµών, η δηµιουργική 

λογιστική και η διαχείριση κερδών ασκούνται αρκετά συχνά στην Ελλάδα, όχι µόνο µέσω της 

εκµετάλλευσης των αδυναµιών της νοµοθεσίας και των GAAP, αλλά και µέσω της παραβίασής 

τους. Το µέγεθος της διαχείρισης κερδών είναι σηµαντικό, αφού οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται 

κατά µέσο όρο περίπου το 25% των προ-ρυθµισµένων κερδών τους. Οι λόγοι που οδηγούν σε 

τέτοιου είδους παρατυπίες σύµφωνα µε τον Μπαραλέξη (2004) είναι: η ενθάρρυνση από την 

ελληνική νοµοθεσία, η κακή απόδοση της διοίκησης, η ανάγκη των επιχειρήσεων για εξωτερική 

χρηµατοδότηση, οι αντιληπτοί φόροι υψηλού εισοδήµατος και η σπάνια επιθεώρηση των 

λογιστικών βιβλίων από τους ελεγκτές, οι αδύναµες δοµές εταιρικής διακυβέρνησης, οι 

αδυναµίες του λογιστικού επαγγέλµατος, η περιορισµένη έκταση των εξωτερικών ελέγχων και 

τέλος, η άγνοια των χρηστών σχετικά µε την ύπαρξη και την έκταση της δηµιουργικής 
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λογιστικής και της διαχείρισης κερδών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ευρήµατα, οι µεγάλες 

ελληνικές επιχειρήσεις διογκώνουν τα κέρδη τους, προκειµένου να βρουν πηγές εξωτερικής 

χρηµατοδότησης, ενώ οι µικρές επιχειρήσεις µειώνουν τα κέρδη τους, έχοντας το κίνητρο της 

µείωσης των φόρων εισοδήµατος. Τέλος, υποστηρίζει πως η νόµιµη δηµιουργική λογιστική είναι 

περισσότερο δηµοφιλής από την παράνοµη, και αυτό γιατί η ελληνική νοµοθεσία προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες για τέτοιου είδους συµπεριφορά, χωρίς νοµικές συνέπειες. 

 

 

13. ∆ιαχείριση Κερδών σε Περιόδους Κρίσης 

 Όπως είδαµε παρακάνω η διαχείριση κερδών αποτελεί συνήθη πρακτική των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Ωστόσο οι µελέτες που παρουσιάστηκαν αναφέρονται σε περιόδους που 

προηγήθηκαν της τρέχουσας κρίσης χρέους που διανύουµε. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται 

στις τακτικές που ακολουθούν οι εταιρίες µε δεδοµένο το αναδιαµορφωµένο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Σε µια εποχή που η οικονοµία στενάζει υπό το βάρος της µεγαλύτερης 

µεταπολεµικής κρίσης βλέπουµε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν σε καθηµερινή 

βάση. Επιπλέον παρατηρούµε µεγάλους ξένους επιχειρηµατικούς οµίλους (Credit Agricole, 

Société Générale, Carrefour) που είχαν επενδύσει στην Ελλάδα να εγκαταλείπουν η µία µετά την 

άλλη την χώρα. Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη έχει 

αποµακρυνθεί οι επιχειρηµατίες επιλέγουν το σαφώς ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, αλλά 

και το σταθερότερο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον άλλων χωρών. Επιπλέον µια 

επιχείρηση που λειτουργεί στην Ελλάδα αντιµετωπίζει επιπρόσθετο χρηµατοπιστωτικό κίνδυνο 

ο οποίος είτε της στερεί κεφάλαια είτε στην καλύτερη περίπτωση την αναγκάζει να δανείζεται 

πανάκριβα. Φεύγοντας από την χώρα ενισχύει άµεσα την πιστοληπτική της ικανότητα και τη 

συνολική εµπιστοσύνη των αγορών απέναντί της. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της 

Coca Cola 3E και της FAGE, δύο σηµαντικών ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες 

πρόσφατα ανακοίνωσαν πως µεταφέρουν την έδρα τους σε Ελβετία και Λουξεµβούργο 

αντίστοιχα. 

 Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει ακόµη µελετήσει σε βάθος τις συνέπειες 

της οικονοµικής κρίσης στην τρόπο και την έκταση εφαρµογής διαχείρισης κερδών από τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχει σηµαντικό πλήθος 

εµπειρικών µελετών που έχει εξετάσει την άσκηση διαχείρισης κερδών από αµερικανικές, 
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ασιατικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κατά την διάρκεια τόσο της πρόσφατης παγκόσµιας 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. το 2007 όσο και κατά τη διάρκεια 

παλαιότερων οικονοµικών κρίσεων (π.χ. ασιατική κρίση 1997-1998). Τα συµπεράσµατα των 

µελετών αυτών µπορούν να αποτελέσουν βάση για την διερεύνηση της διαχείρισης κερδών κατά 

τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους και για περεταίρω συγκριτική ανάλυση. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται κάποιες από τις έρευνες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. 

 Οι Filip and Raffournier (2012) επιχείρησαν να µετρήσουν το επίπεδο διαχείρισης 

κερδών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2006-2009. Το δείγµα τους αποτελούνταν 

από 6.901 επιχειρήσεις 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο εύρηµά τους ήταν η 

σηµαντική µείωση της εφαρµογής «εξοµάλυνσης κερδών» και η βελτίωση της ποιότητας των 

accruals κατά την περίοδο της κρίσης. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να ερµηνευτούν µε 

διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, είναι πιθανό οι διοικήσεις των εταιριών να έχουν µικρότερα 

κίνητρα για να χειραγωγήσουν τα κέρδη σε περιόδους κρίσης λόγω της υψηλότερης 

ανεκτικότητας των αγοράς στις κακές οικονοµικές αποδόσεις. ∆εύτερον, υποστηρίζεται πως σε 

περιόδους κρίσης αυξάνεται ο νοµικός κίνδυνος, γεγονός που έχει ως συνέπεια την 

διστακτικότητα των διοικήσεων στην υιοθέτηση τεχνικών διαχείρισης κερδών. 

 Οι Ahmad-Zaluki et al. (2011) υποστηρίζουν πως η τεχνητή αύξηση κερδών µέσω 

εφαρµογής τεχνικών διαχείρισης κερδών, από εταιρίες της Μαλαισίας οι οποίες απασχολήθηκαν 

µε αρχικές δηµόσιες προσφορές (IPOs) ήταν σαφώς περιορισµένες κατά την διάρκεια της 

ασιατικής κρίσης (1997-1998). Επιπλέον, οι Ahmed et al. (2008) έδειξαν πως κατά τη διάρκεια 

της ασιατικής κρίσης πολλές εταιρίες µείωσαν τεχνητά τα κέρδη τους προκειµένου να έχουν 

πρόσβαση σε κρατικούς µηχανισµούς παροχής οικονοµικής στήριξης. 

 Αρκετές µελέτες (Jenkins et al., 2009; Brown et al., 2006; Ball and Shivakumar, 2005) 

υποστηρίζουν πως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης οι επιχειρήσεις τείνουν να ακολουθούν 

πολιτικές συντηρητικών κερδών καθώς σε αυτές τις περιόδους είναι ριψοκίνδυνη η χρήση των 

κερδών για εκτιµήσεις σχετικές µε τις επιδόσεις των εταιριών. 

 Ο Rolland (2012) µελέτησε την άσκηση διαχείρισης κερδών από τράπεζες των Η.Π.Α. 

κατά της διάρκεια της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα αυτής της 

έρευνας οι αµερικανικές τράπεζες ακολουθούν πιο επιθετικές πολιτικές διαχείρισης κερδών σε 

περιόδους χρηµατοοικονοµικής αστάθειας. 
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 Από την βιβλιογραφική επισκόπηση της ενότητας αυτής, εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς 

ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα αποτελέσµατα αναφορικά µε το επίπεδο διαχείρισης κερδών κατά 

την διάρκεια οικονοµικών κρίσεων. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως σε περιόδους κρίσης οι 

επιχειρήσεις τείνουν να χειραγωγούν σε µεγαλύτερο βαθµό τα κέρδη τους, και άλλες πως 

τείνουν να παρουσιάζουν τα κέρδη τους µε τον πλέον αµερόληπτο τρόπο. 
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14. Συµπεράσµατα 

 Η ανάλυση που προηγήθηκε, επιχείρησε να εξηγήσει και να διαφωτίσει µε σαφήνεια 

κάθε γκρίζο σηµείο γύρω από τον όρο «διαχείριση κερδών». Στις πρώτες ενότητες, παραθέτουµε 

τους σηµαντικότερους ορισµούς που συναντάµε στην διεθνή βιβλιογραφία, ενώ δεν 

παραλείψαµε να δούµε τον όρο τόσο από την σκοπιά των νοµοθετών όσο και από την σκοπιά 

της «ηθικής». Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι δύο κύριες κατηγορίες διαχείρισης 

κερδών που είναι η «εξοµάλυνση κερδών» και η λογιστική του «big bath». Παράλληλα, 

εξετάζονται σε βάθος οι διάφορες κατηγορίες κινήτρων που µπορεί να ωθήσουν την διοίκηση 

µιας επιχείρησης στην άσκηση διαχείρισης κερδών. Στη συνέχεια αναλύονται λεπτοµερώς όλες 

οι τεχνικές και µέθοδοι που έχουν οι επιχειρήσεις στη διάθεσή τους ως προς αυτήν την 

κατεύθυνση, όπως έχουν καταγραφεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Στις τελευταίες ενότητες αρχικά εστιάζουµε στις µεθόδους που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ακαδηµαϊκοί, επενδυτές, ελεγκτικοί µηχανισµοί καθώς και οποιοσδήποτε 

άλλος ενδιαφερόµενος προκειµένου να ανιχνεύσουν την εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κερδών 

από µία επιχείρηση. Έπειτα το ενδιαφέρον µας µεταφέρεται στην ελληνική πραγµατικότητα. Σε 

αυτό το πλαίσιο αρχικά αναλύουµε το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί το 

λογιστικό σύστηµα. Ακολουθεί η επισκόπησης των µελετών που αναφέρονται στη διαχείριση 

κερδών στην Ελλάδα η οποία µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως στη χώρα µας παρατηρούνται 

υψηλά επίπεδα χρήσης «διαχείρισης κερδών». Επιπλέον, τεχνικές που εφαρµόζονται τις 

περισσότερες φορές είναι νόµιµες, καθώς η ισχύουσα νοµοθεσία παρέχει πολλές ευκαιρίες για 

κάτι τέτοιο.  

 Κλείνοντας, στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζονται εµπειρικές έρευνες που µελετούν 

την συµπεριφορά ευρωπαϊκών, αµερικανικών και ασιατικών επιχειρήσεων αναφορικά µε την 

διαχείριση κερδών σε περιόδους κρίσεων και οικονοµικών αναταραχών. Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών είναι αλληλοσυγκρουόµενα καθώς άλλες υποστηρίζουν πως 

σε περιόδους κρίσης η άσκηση διαχείρισης κερδών µειώνεται και άλλες πως αυξάνεται. 
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