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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία έτη αποτελεί σύνηθες φαινόµενο η αποκάλυψη 

παρατυπιών κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Το γεγονός 

αυτό οδηγεί στη µη ακριβοδίκαιη παρουσίαση της εικόνας των οικονοµικων 

καταστάσεων µε αποτέλεσµα οι χρήστες αυτών των καταστάσεων να 

αποκτούν λαθεµένη αντίληψη.  

Η παραποίηση των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων µπορεί να 

περιγραφεί µε πολλούς όρους. Ανεξάρτητα όµως από τον υιοθετούµενο 

χαρακτηρισµό ο απώτερος σκοπός των διαφόρων πρακτικών χειραγώγησης 

των κερδών είναι στρέβλωση της πραγµατικής εικόνας της επιχείρησης, 

έχοντας την τάση να την εξιδανικεύουν, παρουσιάζοντας την µε µεγάλα κέρδη 

και αυξηµένη αποδοτικότητα. 

Θα ήταν παράτολµο να ισχυριστούµε ότι η λύση βρίσκεται στην 

θεσµοθέτηση ενός αυστηρότερου πλαισίου για την απεικόνιση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Όπως αποδεικνύεται παρακάτω το µόνο που 

επιτυγχάνεται είναι η αποκάλυψη και µόνο των υιοθετούµενων λογιστικών 

χειρισµών για την απεικόνιση των συναλλαγών της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τον Shah(2002), η διοίκηση της επιχείρησης κάνει χρήση 

των ασαφειών που βρίσκονται στην νοµοθεσία («παραθυράκια») µε σκοπό την 

ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων, παρουσιάζοντας η εταιρία τις επιθυµητές 

αποδόσεις. Εποµένως οι επιχειρήσεις δεν παραβαίνουν την νοµοθεσίας, 

απλώς κάνουν καλή χρήση των διατάξεων της. 

Στην παρούσα λοιπόν διπλωµατική εργασία η οποία πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Εφαρµοσµένης Λογιστικής και 

Ελεγκτικής του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αναλύεται αρχικά η έννοια της δηµιουργικής 

λογιστικής και εν συνεχεία παρατίθενται τα κίνητρα που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στη διαχείριση των αποτελεσµάτων τους. Σε επόµενο κεφάλαιο 

της εργασίας αναφέρονται οι ενδείξεις αλλά και οι µεθοδολογία παραποίησης 

των αποτελεσµάτων, ενώ γίνεται αναφορά και στο έργο του εξωτερικού 

ελεγκτή και του ρόλου που διαδραµατίζει στην ορθή παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τέλος, µε αφορµή το σκάνδαλο της 
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ENRON, γίνεται επισκόπηση του πιο αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος στην 

ιστορία των σκανδάλων που αφορά την παραποίηση τν οικονοµικών µεγεθών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η δηµιουργική λογιστική συχνά περιγράφεται και µε τους όρους 

επιθετική λογιστική, παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αλλά 

και χειραγώγηση των λογιστικών κερδών. Για να προσδιορίσουµε το 

περιεχόµενο της δηµιουργικής λογιστικής θα δανειστούµε τον ορισµό του 

Διεθνούς ελεγκτικού προτύπου 240 το οποίο αναφέρεται σε θέµατα λαθών και 

παραποιήσεων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Βάσει λοιπόν του 

προτύπου αυτού η παραποίηση ορίζεται ως η εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια 

από ένα ή περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων, ή τρίτου 

µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα την ψευδή παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως, ο κύριος στόχος της 

δηµιουργικής λογιστικής δεν είναι άλλος από την εξαπάτηση των χρηστών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Συνάγουµε λοιπόν το συµπέρασµα ότι η 

δηµιουργική λογιστική είναι δυνατό να παραβιάζει πολλούς από τους κανόνες 

και τις αρχές κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε σκοπό την 

διαστρέβλωση της εικόνας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αλλά 

ταυτόχρονα είναι δυνατό να υιοθετεί αποδεκτές διαδικασίες και πρακτικές 

εκµεταλλευόµενη αδυναµίες του πλαισίου κατάρτισης των καταστάσεων 

αυτών. 

Πέρα όµως από τον ορισµό που δίνουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, θα 

προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε την έννοια της δηµιουργικής λογιστικής. 

Θα εξετάσουµε την διαχείριση κερδών από δύο οπτικές γωνίες. Από την µία 

πλευρά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη την ικανότητα του λογιστή να απεικονίζει 

τις συναλλαγές της επιχείρησης µε λογιστικούς χειρισµούς οι οποίοι δεν 

προσδιορίζονται από το λογιστικό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα δεν 

απαγορεύονται. Αυτό συνεπάγεται ότι ο λογιστής είναι πολύ καλά 

ενηµερωµένος όσο αναφορά το εφάρµοσαν λογιστικό πλαίσιο και είναι τόσο 

έµπειρος ώστε να µπορέσει να εκµεταλλευτεί τις αδυναµίες του την κατάλληλη 

στιγµή για την απεικόνιση της συγκεκριµένης συναλλαγής. Από την άλλη 

πλευρά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι το λογιστικό πλαίσιο είναι 

αρκετά ευέλικτο. Αυτό σηµαίνει ότι δύνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επιλέξουν τον καταλληλότερο λογιστικό χειρισµό γι αυτές. Η παρεχόµενη αυτή 
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ευελιξία αποτελεί θετικό οιωνό της νοµοθεσίας καθότι όλες οι επιχειρήσεις δεν 

είναι οµοιογενείς , και συνεπώς απαιτείται να υπάρχει προσαρµοστικότητα των 

λογιστικών αρχών ανάλογα µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ωστόσο είναι 

δυνατό να γίνει κατάχρηση αυτής της ευελιξίας. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος ορισµών 

της παραποίησης των κερδών. Ο αντιπροσωπευτικότερος και συνοπτικότερος 

είναι αυτός του Shipper (1999), σύµφωνα µε τον οποίο η χειραγώγηση των 

κερδών χαρακτηρίζεται ως η σκόπιµη παρέµβαση στην κατάρτιση των 

δηµοσιευόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό να 

παρακολουθούν τα στελέχη τα προσωπικά τους οφέλη (πράξη ακριβώς 

αντίθετη από το να προάγουν την ουδέτερη και αµερόληπτη εξέλιξη της 

διαδικασίας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η ποιότητα των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

επηρεάζεται από την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

που έχει υιοθετηθεί από την εταιρία και κατά συνέπεια από την εσωτερική 

εταιρική διακυβέρνηση, εφόσον ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µέρος της 

δεύτερης.  

Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ύπαρξης τριών διαφορετικών 

ισχυρών οµάδων στο εσωτερικό της επιχείρησης που επιδιώκουν την επίτευξη  

διαφορετικών, και µάλιστα πολλές φορές αµφίρροπων στόχων. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά την λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ικανοποιούνται και να 

προστατεύονται τα συµφέροντα των µετόχων, των διευθυντικών στελεχών και 

του διοικητικού συµβουλίου. Η ισορροπία στις σχέσεις των τριών αυτών 

οµάδων έρχεται να αποκαταστήσει η εταιρική διακυβέρνηση µε τους κανόνες 

και τις αρχές της. Στόχος αυτής είναι µέσω των κατευθυντήριων γραµµών της 

να εξασφαλίσει µια αποτελεσµατικότερη διοίκηση για την επιχείρηση και ως 

συνέπεια αυτής, µεγιστοποίηση της αξίας της εκάστοτε επιχείρησης. Ωστόσο 

εταιρική διακυβέρνηση που µένει στους τύπους δεν αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού. 

 

2.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα η εταιρική διακυβέρνηση ήρθε µε την βοήθεια της  

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία συνετέλεσε στην δηµιουργία της Γαλάζιας 

βίβλου της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η διατύπωση των Αρχών 

της  Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα-Οδηγίες για τον Ανταγωνιστικό 

Μετασχηµατισµό της ή εν συντοµία η Γαλάζια βίβλος στηρίχθηκε στις αρχές 

του ΟΟΣΑ. Το γεγονός που οδήγησε διατύπωση της Γαλάζιας βίβλου ήταν η 

ασυνείδητη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στο επενδυτικό κοινό κατά την 

εισαγωγή και παραµονή των πρώτων στο χρηµατιστήριο. Έτσι κρίθηκε 

αναγκαίο να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο που να καθορίζει την τριµερής σχέση 

µεταξύ µετόχων, διοικήσεως και των λοιπών ενδιαφερόµενων µερών. Θα 
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λέγαµε λοιπόν ότι µε τον όρο Εταιρική Διακυβέρνηση περιγράφουµε τον τρόπο 

µε τον οποίο οι επιχειρήσεις διοικούνται και ελέγχονται. 

Με τον νόµο 3873/2010 οι εισηγµένες εταιρίες στο χρηµατιστήριο είναι 

πλέον υποχρεωµένες να υποβάλλουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Στην 

ουσία ο πρόσφατος αυτός νόµος, που ενσωµάτωσε  στην ελληνική έννοµη 

τάξη την Οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως  

υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης του Κώδικα  και αποτελεί θεµέλιο λίθο του. 

Θα πρέπει να αναφερθούµε όµως εκτενέστερα στον Ν 3016/2002. Ο 

Νόµος 3016/2002 τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2002 και κινείται στα πλαίσια 

της “συµµόρφωσης” όπως και η Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην 

Ελλάδα αλλά µε την διαφορά ότι προβλέπονται κυρώσεις για την µη εφαρµογή 

των σχετικών διατάξεων οι όποιες επιβάλλονται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10. Γενικότερα, ο νοµός 

3016/2006 εισάγει θέµατα διοίκησης και λειτουργίας των ανωνύµων εταιρειών 

που έχουν εισάγει τις µετοχές τους η άλλες κινητές αξίες σε οργανωµένες 

χρηµατιστηριακές αγορές της χωράς µας. 

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται και στα άρθρα του νόµου, βασική 

υποχρέωση και καθήκον των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι η 

διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής άξιας της 

εταιρείας, όπως επίσης και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. 

Στον νοµό σηµειώνεται ότι τα µέλη του Δ.Σ. καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο 

που έχει αναλάβει αρµοδιότητες από το Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκει 

συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας. Επίσης, τα µέλη 

του Δ.Σ. οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα µέλη, τα ίδια 

συµφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της 

εταιρείας π[ου εµπίπτουν στα καθήκοντα τους. 

Επιπλέον, ο προαναφερόµενος νοµός αναφέρεται στη δοµή και την 

σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου και επιβάλλει την συµµετοχή µη 

εκτελεστικών µελών, ο αριθµός των οποίων δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 

1/3 του συνολικού αριθµού των µελών. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών 

επιβάλλεται να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα µέλη τα όποια δεν είναι 

µέτοχοι και δεν έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε 

αυτή πρόσωπα. 

Αναφορικά µε τις αµοιβές, ο νόµος ορίζει ότι οι αµοιβές των 
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διευθυντικών στελεχών καθορίζονται µετά από απόφαση του Δ.Σ. ενώ οι 

αµοιβές και οι τυχόν λοιπές αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών 

καθορίζονται σύµφωνα µε τον ΚΝ 2190/1920 και είναι ανάλογες του χρόνου 

που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

Οι αµοιβές και οι τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του 

διοικητικού συµβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτηµα 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

Ο προαναφερόµενος νόµος εισάγει τον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 

που αναφέρεται στον κανονισµό λειτουργίας, για να είναι σε θέση να εισάγει 

µια εταιρεία µετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής να διαθέτει 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας που θα διαθέτει ως ελάχιστο περιεχόµενο: 

 

i. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείµενα τους 

καθώς και την σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους. Πρέπει να 

προβλέπονται τουλάχιστον υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, 

Εξυπηρέτησης µετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

ii. Τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών και των µη 

εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου.  

iii. Τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών.  

iv. Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των 

προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους µε την εταιρεία, 

κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εταιρείας, 

εφόσον αυτές είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά.  

v. Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δηµόσιας γνωστοποίησης 

σηµαντικών συναλλαγών και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
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των µελών του Δ.Σ.  

vi. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 

εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την 

κατάλληλη γνωστοποίηση τους στα όργανα και τους µετόχους της 

εταιρείας.  

 

Η διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική 

υπηρεσία της εταιρείας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό 

πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται 

ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται 

από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο και δεν µπορούν να 

είναι εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του 

δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 

Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου συγκαταλέγονται 

οι εξής : 

 

i. Παρακολούθηση της εφαρµογής και της συνεχής τήρησης του 

Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας, του καταστατικού της 

καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρεία.  

ii. Αναφορά στο Διοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεων σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του Δ.Σ. ή των 

διευθυντικών στελεχών µε τα συµφέροντα της εταιρείας. 

iii. Έγγραφη ενηµέρωση προς το διοικητικό συµβούλιο µια φορά 

τουλάχιστον το τρίµηνο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο 

και συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. 

iv. Μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας να παρέχουν 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές 

Αρχές, να συνεργάζονται µε αυτές και να διευκολύνουν µε κάθε 
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δυνατό τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας. 

 

2.2. ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GRANT THORTON ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (2006) 

Έγγραφη ενηµέρωση προς το διοικητικό συµβούλιο µια φορά 

τουλάχιστον το τρίµηνο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και 

συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. 

Μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας να παρέχουν οποιαδήποτε 

πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, να συνεργάζονται µε 

αυτές και να διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου 

και εποπτείας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήµατα της έρευνας που 

πραγµατοποίησε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton µε το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών για την διερεύνηση της ποιότητας και του ποσοστού 

συµµόρφωσης που επιδεικνύουν οι εταιρείες που έχουν εισάγει τις µετοχές 

τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σύµφωνα µε τα βασικά αποτελέσµατα της 

έρευνας : 

Οι 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσουν πλήρως τις 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.  

Οι 6 στις 10 εισηγµένες εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει 

επαρκώς τις σχετικές αρχές και συστάσεις.  

Από τις 4 εταιρείες που δηλώνουν ότι αποκλίνουν από το θεσµικό 

πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, οι 3 δεν εξηγούν τους λόγους 

απόκλισης. 

Ερµηνεύοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτουν κάποια 

συµπεράσµατα που συνδέουν το ζήτηµα της δηµιουργικής λογιστικής, την 

ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και γενικότερα την νοοτροπία του 

management. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα αυτά διαπιστώνουµε ότι: 

Το ποσοστό των εταιρειών που υποστηρίζουν ότι υιοθέτησαν τις αρχές 

εταιρικής διακυβέρνησης φτάνει το ποσοστό του 30,3 % και βρίσκεται στα ίδια 

επίπεδα µε το αντίστοιχο ποσοστό του 2005. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το 

ποσοστό µείωσης της πλήρους συµµόρφωσης δεν προέρχεται από τις 
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εταιρείες υψηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης (οι οποίες έδειξαν πρόοδο σε 

σχέση µε το 2005) αλλά από τις Λοιπές Εταιρείες.  

Το γεγονός ότι οι εταιρείες σε ποσοστό σχεδόν 60 % υποστηρίζουν ότι 

δεν αποκλίνουν από το θεσµικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, κρίνεται 

ιδιαίτερα θετικό. Ωστόσο, για τις περισσότερες εταιρείες δεν υπάρχει 

αιτιολόγηση για τους λόγους απόκλισης. Ουσιαστικά, διαµορφώνεται µια 

«διχοτοµική» τάση που θέλει τις εισηγµένες επιχειρήσεις να επιλέγουν είτε 

συµµόρφωση µε τις επιταγές τις Εταιρικής Διακυβέρνησης, είτε µη 

συµµόρφωση.  

Στον εντοπισµό των λόγων στους οποίους αποδίδεται η απόκλιση από 

το θεσµικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, διακρίνουµε κυρίως την 

µικρή οργανωτική δοµή, την ελλιπή ενηµέρωση και κατάρτιση και 

δευτερευόντως λόγους γραφειοκρατίας και παραβίασης απορρήτου.  

Σε καλό επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικές εισηγµένες εταιρείες όσον 

αφορά τον διαχωρισµό ευθυνών στα ανώτατα κλιµάκια της διοίκησης αφού 

υπήρξε αύξηση του ποσοστού των εταιρειών στις οποίες ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συµβουλίου και ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι διαφορετικά 

πρόσωπα, ενώ υπήρξε µείωση του ποσοστού των εταιρειών στις οποίες ο 

Πρόεδρος είχε επιφορτιστεί και µε εκτελεστικά καθήκοντα. 

 

2.3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Τα κίνητρα που µπορεί να έχει µια επιχείρηση για να παραποιήσει τις 

οικονοµικές της καταστάσεις µπορούν να δηµιουργούνται από δυνάµεις είτε 

του εσωτερικού είτε του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Το βέβαιο 

όµως είναι ότι σε περιπτώσεις απάτης τα κίνητρα είναι κατά βάση οικονοµικά. 

Έτσι οι διοικήσεις των διαφόρων επιχειρήσεων προσπαθούν να αυξήσουν τα 

κέρδη είτε για να επωφεληθούν οι ίδιες οι διοικήσεις είτε για να επωφεληθεί η 

εταιρία.  

Πιο αναλυτικά, όπως είναι γνωστό ένα µέρος τον κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων προέρχεται από δανεισµό (ξένα κεφάλαια) τα οποία για να 

χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα ακολουθεί µια διαδικασία αξιολόγησης 

της πιστοληπτικής ικανότητας της εκάστοτε εταιρίας. Έτσι εξετάζονται τα 

διάφορα στοιχεία του Ισολογισµού και της κατάστασης Αποτελεσµάτων 
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Χρήσης από τις οποίες προκύπτουν και οι αναγκαίοι για την ανάλυση της 

δανειοληπτικής ικανότητας αριθµοδείκτες.  

Ένας άλλος παράγοντας που ωθεί την επιχείρηση προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι η άντληση κεφαλαίων από το χρηµατιστήριο. Για να συµβεί 

αυτό είναι σαφές πως θα πρέπει να παρουσιάζει αυξηµένα οικονοµικά µεγέθη 

µε απώτερο σκοπό την αύξηση της τιµής της µετοχής της έτσι ώστε  να 

επιτύχει ευνοϊκούς όρους διάθεσης αυτών. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι πολλές επιχειρήσεις 

καταφεύγουν στην παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 

σκοπό την εδραίωση τους ως ηγέτες του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Ωστόσο υπάρχει και ο αντίποδας αυτού, πολλές 

επιχειρήσεις εµφανίζουν χαµηλά κέρδη µα σκοπό την αποθάρρυνση 

εισαγωγής νέων επιχειρήσεων στο κλάδο. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία 

τα αυξηµένα κέρδη σε ένα κλάδο προσελκύουν νέους επενδυτές µέχρι το 

σηµείο ύπαρξης µηδενικών κερδών όπως προστάζει η θεωρία του 

ανταγωνισµού. 

Όπως έχει ήδη σηµειωθεί παραπάνω στο εσωτερικό της επιχείρησης 

υπάρχουν πολλά συγκρουόµενα συµφέροντα (θεωρία αντιπροσώπευσης). Για 

να εξαλειφτεί λοιπόν το κόστος αντιπροσώπευσης, πολλές επιχειρήσεις 

συνδέουν τις αµοιβές της διοίκησης µε την οικονοµική επίδοση της εταιρίας. 

Έτσι οι στόχοι διοίκησης και µετόχων τάσσονται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι υπεισέρχεται και το προσωπικό στοιχείο στην οµάδα 

των κινήτρων εκείνων που ωθούν την επιχείρηση προς την διαχείριση των 

κερδών. Τα αντίστοιχα µε τις αµοιβές της διοίκησης ισχύουν και στην 

περίπτωση αποζηµίωσης αυτής λόγω αποµάκρυνσής της από την διοικητική 

ιεραρχία για λόγους φυσικά που δεν σχετίζονται µε παραβίαση ή αθέτηση 

κάποιου όρου του συµβολαίου της. 

Μαζί µε τις αµοιβές και τις αποζηµιώσεις της διοίκησης θα πρέπει να 

προσθέσουµε και το γεγονός ότι η διοίκηση είναι πιθανό να προσπαθεί µε 

πείσει τους µετόχους ότι δεν είναι άµεσα αντικαταστάσιµη. Για να το επιτύχει 

αυτό προσπαθεί να ωραιοποιήσει τα αποτελέσµατα διότι η οικονοµική επίδοση 

της επιχείρησης είναι αποτέλεσµα σωστού management από πλευράς 

διοίκησης αφού αυτή είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων. 
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Ακόµη σε περίπτωση συγχωνεύσεων είναι πιθανή η εφαρµογή 

πρακτικών παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε σκοπό την 

απόκτηση περισσοτέρων µετοχών. 

Όσον αφορά τις προβλέψεις των αναλυτών για την οικονοµική 

απόδοση της επιχείρησης είναι σαφές ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

υιοθέτηση µη αποδεκτών µέσων για την παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

µεγεθών. Αυτό συµβαίνει διότι στόχος της επιχείρησης είναι να επαληθεύσει τις 

καλές εκτιµήσεις των αναλυτών και αν είναι δυνατό και να τις ξεπεράσει. Τυχόν 

αποκλίσεις µεταξύ προβλεπόµενων και απολογιστικών στοιχείων κρίνονται 

αρνητικά από την αγορά µε αποτέλεσµα την αντίδραση της. 

Ένας άλλος εξίσου σηµαντικός παράγοντας παραποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι η προσέλκυση νέων επενδυτών. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την τάση των διανεµόµενων κερδών στους µετόχους. Οι 

επενδυτές επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων τους. 

Από την πλευρά της η επιχείρηση προσπαθεί να εξοµαλύνει τις διάφορες 

διακυµάνσεις των κερδών. Γι αυτό το λόγο υιοθετείται και η πρακτική της 

εξοµάλυνσης των κερδών. Είναι µία από τις συνηθέστερες µορφές διαχείρισης 

κερδών. Απώτερος σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να µειώσει τις 

αστάθειες των κερδών από χρήση σε χρήση, προσδίδοντας του µια σταθερή 

αυξητική τάση. Η εξοµάλυνση των κερδών επιτυγχάνεται µε την µη 

δηµοσιοποίηση µέρους των κερδών σε καλές χρήσεις αναβάλλοντάς την για 

άλλες χρήσεις λιγότερο αποδοτικές. Κατά συνέπεια µειώνεται η διακύµανση 

των κερδών η οποία συνδέεται µε την ύπαρξη επιχειρησιακού κινδύνου. 

 

2.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

Συνήθως εµφανίζονται ευκαιρίες διαχείρισης κερδών στις παρακάτω 

περιοχές: 

Ø Την αναγνώριση εσόδων 

Ø Την αποτίµηση των αποθεµάτων 

Ø Την εκτίµηση του ύψους των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις  

Κατά κύριο λόγο υπάρχουν δύο τεχνικές διαχείρισης κερδών. Η πρώτη 

αναφέρεται στην µετατόπιση του κέρδους. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
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µετατοπίζεται το κέρδος µιας περιόδου σε µία άλλη. Αυτό είναι εφικτό µε τη µη 

τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή µέσω της µη ορθής 

αναγνώρισης των εσόδων ή/και εξόδων στη σωστή χρήση. Πιο συγκεκριµένα 

είναι δυνατό η επιχείρηση µέσω τιµολογίων για εικονικές πωλήσεις στο τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου να αυξήσει τα έσοδα της και την επόµενη χρονιά 

να της επιστραφούν µειώνοντας και τα αποτελέσµατα της επόµενης όµως 

χρονιάς. Για να γίνει αντιληπτή µία τέτοια συναλλαγή θα πρέπει ο 

ενδιαφερόµενος να έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα. 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κεφαλαιοποίηση τόκων και 

την απόσβεση αυτών, αφού έτσι µετατίθεται η αναγνώριση των εξόδων σε 

µεταγενέστερες περιόδους. Επίσης η µετατόπιση εξόδων σε µεταγενέστερες 

περιόδους είναι εφικτή και µέσω της υιοθέτησης συγκεκριµένων µεθόδων 

αποτίµησης π.χ. της   FIFO έναντι της LIFO. Η δεύτερη τεχνική διαχείρισης 

κερδών στην πράξη τοποθετεί οργανικά έσοδα ή έξοδα µαζί µε τα έκτακτα 

κονδύλια και έξοδα. 

2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

2.5.1 BIG BATH ACCOUNTING 

Η «στρατηγική του µεγάλου λουτρού» στηρίζεται στην διενέργεια 

περισσοτέρων αποσβέσεων-διαγραφών µέσα σε µία χρήση. Η περίοδος που 

επιλέγεται µπορεί να είναι περίοδος χαµηλής αποδοτικότητας για την 

επιχείρηση, συνήθως εν µέσω ύφεσης, όπου οι λοιπές εταιρίες του κλάδου 

παρουσιάζουν χαµηλά κέρδη, είτε περίοδος µε ασυνήθη γεγονότα τέτοια όπως 

αλλαγή διοίκησης, συγχώνευση , αναδιάρθρωση. Η στρατηγική αυτή συχνά 

χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε την στρατηγική αύξησης των κερδών για άλλα 

χρόνια, η οποία και αναλύεται παρακάτω. Εξαιτίας της µη επαναλαµβανόµενης 

φύσης της στρατηγικής αυτής οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

προεξοφλούν την χρηµατοοικονοµικής της επίπτωση. Η στρατηγική είναι από 

τις πιο σηµαντικές σε περίπτωση εξαπάτησης. Επιλέγουµε  περίοδο ύφεσης 

για να εµφανίσουµε τα διακρατούµενα από την επιχείρησης στοιχεία του 

ενεργητικού  στις επόµενες χρήσεις µπορούµε να εµφανίσουµε µία µεγαλύτερη 

αύξηση των αποτελεσµάτων από τα πραγµατικά. Για παράδειγµα αν δεν 

εµφανίσουµε όλα µας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, δεν θα διενεργήσουµε 
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και αποσβέσεις µε αποτέλεσµα να παρουσιάσουµε διογκωµένα τα κέρδη κατά 

το ποσό των µη διενεργούµενων αποσβέσεων. 

2.5.2 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Μια άλλη στρατηγική διαχείρισης κερδών είναι οι αύξηση των κερδών µε 

σκοπό την βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που θέλουµε 

να αυξήσουµε τα κέρδη συνήθως γίνεται αντιλογισµός των δεδουλευµένων 

εξόδων που αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη περίοδο σε µικρότερη έκταση. 

Το υψηλότερο αυτό κέρδος της επιχείρησης είναι αποτέλεσµα µιας επιθετικής 

διαχείρισης κερδών. Σε αυτή την περίπτωση διαχείρισης κερδών είναι πιθανό 

να γίνει µόνο µία φορά αντιλογισµός των δεδουλευµένων εξόδων και όχι στην 

χρήση που αντιστοιχούν τα έξοδα. Αυτή η µοναδική χρέωση γίνεται αντιληπτή 

ως έκτακτη και ως εκ τούτου δεν σχετίζεται µε την κανονική λειτουργία της 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ένα χρήσιµο στοιχείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών είναι 

η ύπαρξη ενδείξεων παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

i. Κακή χρηµατοοικονοµική απόδοση 

ii. Κέρδη τα οποία είναι υψηλότερα από τις ταµειακές ροές της 

εκµετάλλευσης συνεχόµενα 

iii. Λογιστικά κέρδη κατ΄ εξακολούθηση υψηλότερα από τα 

φορολογητέα κέρδη 

iv. Έκθεση ελέγχου µε αρνητικές παρατηρήσεις 

v. Ανάθεση ελεγκτικού έργου σε µικρές ανώνυµες εταιρίες 

vi. Παραίτηση ελεγκτή 

vii. Μεταβολή των υιοθετούµενων λογιστικών πολιτικών 

viii. Απότοµη αύξηση των αποθεµάτων σε σχέση µε τις πωλήσεις  

ix. Πολύπλοκοι λογιστικοί χειρισµοί 

x. Υψηλές δαπάνες που δεν συνηθίζονται από την επιχείρηση 

 

3.1 ΔΕΠ 240: ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ 

Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ελέγχου 240 ο εξωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του και τον παράγοντα της απάτης κατά τον σχεδιασµό 

του ελεγκτικού έργου. 

Σύµφωνα µε αυτό το ελεγκτικό πρότυπο υπάρχουν τρεις περιπτώσεις 

απάτης: 

1. Διαφθορά/δωροδοκία 

i. Με προµηθευτές για επιλογή τους 

ii. Υπερτιµολόγηση προµηθειών 

iii. Με πελάτες, µείωση της τιµής και διαγραφή απαίτησης 

2. Μη χρηστή διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων 

i. ΠΠΣ χρησιµοποιούνται από υπαλλήλους 
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ii. Διαθέσιµα σε όφελος της διοίκησης 

iii. Εκταµίευση µε πλαστά ή εικονικά παραστατικά 

iv. Υπεξαίρεση(µη καταχώρηση πωλήσεων, µη καταχώρηση 

εισπράξεων) 

3. Ψευδείς οικονοµικές καταστάσεις 

i. Εικονικά κέρδη 

ii. Απόκρυψη υποχρεώσεων και εξόδων 

iii. Δηµοσίευση λανθασµένων πληροφοριών 

iv. Λανθασµένη αποτίµηση 

v. Μη τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων 

Παραπάνω αναφέρθηκαν οι ενδείξεις παραποίησης για τους αναλυτές και 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σε αυτό το σηµείο θα επιστήσουµε την 

προσοχή µας στα γεγονότα, τα οποία σύµφωνα µε το ΔΕΠ 240, αυξάνουν τον 

κίνδυνο απάτης και αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για το ελεγκτή. Τα 

γεγονότα αυτά δρουν συµπληρωµατικά των προαναφερθέντων ενδείξεων: 

i. Μη ρεαλιστικές προθεσµίες από την διοίκηση για την ολοκλήρωση 

του ελέγχου από τον Ορκωτό ελεγκτή λογιστή 

ii. Μη ύπαρξη αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

iii. Απρόθυµη παροχή πληροφοριών από ην επιχείρηση προς τους 

ελεγκτές µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

iv. Η διοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας ασκείται από ένα 

και µόνο άτοµο 

v. Μεγάλη και παρατεταµένη έλλειψη προσωπικού στο τµήµα 

λογιστηρίου 

vi. Συχνές αλλαγές νοµικών συµβούλων ή ελεγκτών 

vii. Πτώση των οικονοµικών µεγεθών της ελεγχόµενης οικονοµικής 

µονάδας 

viii. Οικονοµική δυσπραγία και συνεχείς πιέσεις στα διευθυντικά στελέχη 

αυτής 

ix. Ακίνητα υπόλοιπα απαιτήσεων 

x. Πίεση στο προσωπικό του λογιστηρίου για κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύντοµα 
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xi. Ασυνήθεις συναλλαγές στο τέλος της χρήσης 

xii. Συναλλαγές πολύπλοκες 

xiii. Ασυνήθεις συναλλαγές µε θυγατρικές εταιρίες 

xiv. Ακαταστασία στο λογιστήριο (διόρθωση ασύµφωνων λογαριασµών 

µε τρίτους) 

xv. Μη επιβεβαιωτικές απαιτήσεις από τη διοίκηση της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας σε σχετικά ερωτήµατα του ελέγχου 

xvi. Υπερβολικά σπάταλος τρόπος ζωής ανώτερων στελεχών και 

υπαλλήλων 

Επίσης, στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ο όρος απάτη (fraud) 

αποδίδεται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i. Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των 

παραστατικών. 

ii. Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

iii. Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των 

παραπάνω καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

iv. Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

v. Λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

Το κατά πόσο όµως είναι εύκολο ο ελεγκτής να αντιµετωπίσει τον 

κίνδυνο της απάτης εξαρτάται από την επαγγελµατική του επάρκεια, από την 

εκτίµηση του για την ύπαρξη κινδύνου και από τις ακολουθούµενες ελεγκτικές 

διαδικασίες. 

Ο κίνδυνος που υπάρχει οι ελεγκτές να µην εντοπίσουν παραποιήσεις 

λογιστικών καταστάσεων ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο 

κίνδυνος αυτός µπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες καθώς και να 

µοντελοποιηθούν στη συνέχεια: 

i. Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, µέγεθος, 

κ.ά.) που ελέγχεται. 
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ii. Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος 

έχει να κάνει µε την εκτίµηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του 

επιπέδου και της αποτελεσµατικής οργάνωσης του εσωτερικού 

ελέγχου. 

iii. Τον κίνδυνο εκλεκτικών τεκµηρίων. Ο κίνδυνος της µορφής αυτής 

συνίσταται στην επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκµηρίων 

που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες µπορούν να µοντελοποιηθούν σε ένα 

υπόδειγµα ελέγχου που θα έχει την παρακάτω µορφή: 

Ελεγκτικός Κίνδυνος = Εγγενή Κίνδυνο Χ Κίνδυνο Εσωτερικού Ελέγχου 
Χ Κίνδυνο Εκλεκτικών Τεκµηρίων 

 

3.2 ΖΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΠ 570 
 

Το ΔΕΠ 570 αναφέρεται στο ζήτηµα της δυνατότητας της ελεγχόµενης 

εταιρίας να συνεχίσει την δραστηριότητα της, δηλαδή αναφέρεται σε ζητήµατα 

βιωσιµότητας της επιχείρησης. Το πρότυπο αυτό αποτελεί διέξοδο για τον 

ελεγκτή, αφού του δύνεται η δυνατότητα να καλύψει το χάσµα ανάµεσα στις 

προσδοκίες της κοινωνίας απέναντι στο έργο του και στη δική του αντίληψη για 

το τι είναι επί του πρακτέου ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Γιατί η κοινωνία περιµένει έγκαιρα από τον ελεγκτή να την προειδοποιήσει για 

πιθανή κατάρρευση της εταιρίας που υπόκειται σε έλεγχο. 

Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων όσο αναφορά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του 

ισχύοντος λογιστικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η ελεγχόµενη εταιρία. 

Από την πλευρά, λοιπόν του ελεγκτή, εφόσον έχουν καταρτιστεί οι οικονοµικές 

καταστάσεις χωρίς καµία παρέκκλιση από το εφαρµοσθέν πλαίσιο, δεν είναι 

αναγκαίο να επισηµάνει κάποιο θέµα. Έτσι, αν για παράδειγµα µια εταιρία έχει 

αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, αυτό φαίνεται στον ισολογισµό ή αν τα ξένα 

κεφάλαιο είναι πέντε φορές πάνω από τα ίδια και αυτό επίσης απεικονίζεται 

στον ισολογισµό. Κατά την εκτίµηση λοιπόν του ελεγκτή, στο βαθµό που αυτές 
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οι σχέσεις εµφανίζονται, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων (οι οποίοι 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις) είναι υποχρεωµένοι να τις κατανοήσει και να 

αντιληφθεί και τις συνέπειες του. Θα πρέπει δηλαδή να κατανοήσει ότι η 

ύπαρξη της εταιρίας είναι εξαιρετικά αβέβαιη λόγω της χρηµατοοικονοµικής 

δοµής της και του αβέβαιου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δρα, και κατά 

συνέπεια είναι δυνατό να καταρρεύσει. 

Η κοινωνία όµως και κυρίως οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

θεωρούν ως υποχρέωση του ελεγκτή να τους επισηµάνει την ύπαρξη 

κινδύνου.  Η δυνατότητα για τον ελεγκτή να κάνει µία τέτοια επισήµανση και η 

υποχρέωση που σταδιακά επιβάλλεται στις επιχειρήσεις για αναφορά στους 

κινδύνους που υφίσταται, µέσω των γνωστοποιήσεων, αποτελεί διέξοδο για 

τον ελεγκτή. Συγκεκριµένα µπορεί να χορηγηθεί έκθεση, µε σύµφωνη γνώµη, 

αλλά παράλληλα να γίνει αναφορά στην ύπαρξη κινδύνων για τη βιωσιµότητα 

της επιχείρησης. Εποµένως, ακόµη και αν χρεοκοπήσει η ήδη ελεγµένη 

εταιρία, ο ελεγκτής αλλά και η ίδια η εταιρία µπορούν αν ισχυριστούν ότι είχαν 

επισηµάνει τους κινδύνους που αντιµετώπιζε η εταιρία, µέσα από την έκθεση 

ελέγχου (παράγραφος έµφασης) για την περίπτωση του ελεγκτή και µέσω των 

γνωστοποιήσεων στην περίπτωση της εταιρίας. (Σηµείωση: ακόµη και αν η 

εταιρία δεν είχε προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, ο ελεγκτής µέσω 

των ελεγκτικών διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθήσει θα έπρεπε να το 

αναφέρει στη διοίκηση ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση του προσαρτήµατος, 

σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις του ελεγκτή, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να σχηµατίσει παρατήρηση και γνώµη σαφώς µη σύµφωνη). 

Εννοείται ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

βιωσιµότητας. Αν δηλαδή µια επιχείρηση είναι κερδοφόρα και η διάρθρωση 

των περιουσιακών της στοιχείων είναι υγιής, δεν τίθεται θέµα για κάποια 

ιδιαίτερη έρευνα που να αφορά την δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας 

της. Αυτό βέβαια αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση, διότι µπορεί να υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες όπως άδειες που λήγουν ή άλλα γεγονότα που να 

απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

Αν λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για προβλήµατα στη συνέχιση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης, η διοίκηση δεν είναι υποχρεωµένη να λάβει 

µέτρα για την αντιµετώπιση τους, εφόσον δεν υπάρχουν. Αν όµως τέτοια 

προβλήµατα υφίστανται σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή 
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Ελεγκτικά Πρότυπα η εταιρία υποχρεούται να λάβει µέτρα για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, τα οποία µέτρα (ο σχεδιασµός και η 

υλοποίησή τους) βασίζονται σε συγκεκριµένη µελέτη. 

Εποµένως, στην περίπτωση κατάρρευσης µια επιχείρησης, ο ελεγκτής 

δεν φέρει ακέραια την ευθύνη για την χρεοκοπία της εταιρίας, αλλά µόνο σε 

περίπτωση που δεν έχει ασκήσει αποτελεσµατικά και σωστά όλες τις 

απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες. Ευθύνη φέρει και η εταιρία σε περίπτωση 

µη γνωστοποίησης των προβληµάτων και των δυσµενών ενδείξεων και µη 

υιοθέτησης κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση τους, ενώ τέλος 

υπεύθυνοι είναι και οι ίδιο οι επενδυτές/χρήστες οι οποίοι από την πλευρά τους 

θα πρέπει να κατανοούν τις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 

γνώστες του αντικειµένου και να µην βασίζονται απλά και µόνο στην 

χορηγούµενη έκθεση ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Οι πιο επιτυχηµένες και ευρέως διαδεδοµένες τεχνικές διαχείρισης 

κερδών µπορούν να χωριστούν σε έντεκα κατηγορίες. Στο σηµείο αυτό 

παρουσιάζονται οι πιο γνωστές και συνάµα νόµιµες τεχνικές. 

4.1. Τεχνικές “cookie jar reserve”  

Ένα συνηθισµένο χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευµένων 

(accrual accounting) η οποία είναι βασισµένη στα GAAP είναι ότι η διοίκηση 

πρέπει να εκτιµά και να καταγράφει υποχρεώσεις που θα πληρωθούν στο 

µέλλον σαν αποτέλεσµα γεγονότων ή συναλλαγών του τρέχοντος οικονοµικού 

έτους. Από τη στιγµή που τα µελλοντικά γεγονότα (συναλλαγές) δεν είναι 

γνωστά µε βεβαιότητα την ώρα της εκτίµησης, υπάρχει αβεβαιότητα στην 

διαδικασία. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει «σωστή» απάντηση αλλά µόνο µια 

γκάµα από λογικά πιθανές απαντήσεις. Από αυτήν τη γκάµα βάσει των GAAP 

υποστηρίζεται ότι η διοίκηση επιλέγει µια εκτίµηση που κάθε φορά εξυπηρετεί 

τους σκοπούς της. Αυτή δε η διοικητική προαίρεση είναι που προσφέρει τη 

δυνατότητα για διαχείριση των κερδών. Έτσι, όταν η διοίκηση επιλέγει µια 

εκτίµηση από το «υψηλό άκρο» των πιθανών εξόδων, το αποτέλεσµα είναι να 

καταγράψει περισσότερα έξοδα το τρέχον οικονοµικό έτος από αυτά που θα 

είχαν καταγραφεί αν επιλεγόταν µια πιο µετριοπαθής εκτίµηση. Ως 

επακόλουθο η καταγραφή αναλογικά περισσότερων εξόδων στο τρέχον 

οικονοµικό έτος κάνει πιθανή την καταγραφή λιγότερων εξόδων µελλοντικά. 

Αυτού του είδους η κατάσταση δηµιουργεί ένα αποθεµατικό “cookie jar 

reserve” στην επιχείρηση το οποίο µελλοντικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε 

να προκληθεί µια οικονοµική ώθηση. Φυσικά, αν τα µελλοντικά έξοδα 

αποδειχθεί πως τελικά όντως βρίσκονται στο «υψηλό άκρο» της γκάµας µε τις 

εκτιµήσεις, το αποθεµατικό θα είναι άδειο. Άρα δεν θα υπάρχει προοπτική 

υπέρµετρου κέρδους. Ωστόσο, αν τα µελλοντικά έξοδα αποδειχθεί ότι 

βρίσκονται στη µέση ή στο «χαµηλό άκρο» της γκάµας µε τις εκτιµήσεις, η 

παραπάνω λογιστική µεταχείρισή τους θα οδηγήσει σε εµφάνιση υπέρµετρων 

κερδών.  
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Συνηθισµένες περιπτώσεις όπου δυνητικά µπορούν να δηµιουργηθούν 

αποθεµατικά “cookie jar” είναι:  

i. Εκτιµώµενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις  

ii. Εκτιµώµενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων  

iii. Εκτιµώµενη απαξίωση αποθεµάτων  

iv. Εκτιµώµενο κόστος εγγυήσεων  

v. Εκτιµώµενο κόστος συντάξεων  

vi. Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών σχεδίων  

vii. Εκτιµώµενο ποσοστό επικύρωσης µακροπρόθεσµων συµβάσεων  

4.2. Τεχνικές “big bet on the future”  

Μια εταιρία η οποία συγχωνεύεται µε µια άλλη µπορεί να ειπωθεί πως 

έχει βάλει ένα “big bet on the future” - «µεγάλο στοίχηµα στο µέλλον». Αυτό το 

στοίχηµα θα µπορεί να αποβεί κάτι σίγουρο σε όρους αύξησης των 

αναφερόµενων εσόδων της αποκτηθείσας επιχείρησης εάν η συγχώνευση είναι 

κατάλληλα σχεδιασµένη. Οι big bet τεχνικές περιλαµβάνουν:  

i. Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την συγχωνευµένη 

εταιρία. Η τεχνική αυτή επιτρέπει ένα σηµαντικό τµήµα της τιµής 

αγοράς να διαγραφεί έναντι των τρεχόντων εσόδων στο έτος 

συγχώνευσης, προστατεύοντας τα µελλοντικά έσοδα από αυτές τις 

χρεώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα µελλοντικά έσοδα θα είναι υψηλότερα 

απ’ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση.  

ii. Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της αποκτηθείσας εταιρίας µε τα 

αποτελέσµατα της µητρικής. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας 

αποκτηθείσας επιχείρησης ενοποιούνται µε αυτά της µητρικής 

εταιρίας προκαλώντας µια σηµαντική αύξηση εάν η θυγατρική 

αγοράστηκε σε ευνοϊκούς όρους. Συµπερασµατικά, οι “big bet” 

τεχνικές επιτρέπουν σε µια εταιρία να «αγοράσει» µια εγγυηµένη 

αύξηση στα τρέχοντα ή µελλοντικά αποτελέσµατα µε την απόκτηση 

µιας άλλης εταιρίας.  

4.3. Εµπλουτισµός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου  
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Οι εταιρίες συχνά αγοράζουν µετοχές σε άλλες εταιρίες για να 

επενδύσουν κεφάλαια ή 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 συνεπώς η 

επιχείρηση που επενδύει δεν χρειάζεται να συµπεριλάβει το καθαρό εισόδηµα 

του επιχειρηµατία στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, κάτι που θα έκανε 

για υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας. Μάλιστα, υπάρχουν λεπτοµερείς κανόνες 

για το πώς υποβάλλεται µια τέτοια έκθεση παθητικών επενδύσεων. Τα GAAP 

προϋποθέτουν πως αυτές οι επενδύσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

µία από τις 2 κατηγορίες χαρτοφυλακίων µε διαφορετική λογιστική µεταχείριση.  

i. “Διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα” (χρεόγραφα που 

διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο). Οποιαδήποτε αλλαγή στην 

αξία αγοράς αυτών των αξιόγραφων κατά τη διάρκεια ενός 

οικονοµικού έτους, και όποια πραγµατικά κέρδη ή ζηµιές από τις 

πωλήσεις προκύψουν αναφέρονται στο λειτουργικό αποτέλεσµα.  

ii. “Διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα”. Οποιαδήποτε αλλαγή στην 

αξία αγοράς κατά τη διάρκεια µιας διαχειριστικής περιόδου 

αναφέρεται σε «άλλα µη λειτουργικά έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία 

γραµµή του λογαριασµού αποτελέσµατος και όχι στο λειτουργικό 

αποτέλεσµα. Όταν µολαταύτα, τα αξιόγραφα πωλούνται, 

οποιοδήποτε κέρδος ή απώλεια αναφέρεται στο λειτουργικό 

αποτέλεσµα.  

Οι προϋποθέσεις που θέτουν τα GAAP για την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων προσφέρουν ευκαιρίες για διαχείριση των κερδών µέσω των 

ακόλουθων τεχνικών:  

i. Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. 

Όταν απαιτούνται επιπρόσθετα έσοδα συχνά πωλείται ένα αξιόγραφο 

χαρτοφυλακίου το οποίο έχει απραγµατοποίητο κέρδος. Το κέρδος θα 

αναφερθεί στα λειτουργικά έσοδα.  

ii. Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει αξία. Όταν 

φαίνεται χρήσιµο να αναφερθούν χαµηλότερα έσοδα πωλείται ένα 
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αξιόγραφο το οποίο έχει απραγµατοποίητη ζηµιά. Η ζηµιά θα αναφερθεί 

στα λειτουργικά έξοδα.  

iii. Αλλαγή στην πολιτική 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.  

iv. Διαγραφή απαξιωµένων χρεογράφων. Αξιόγραφα τα οποία έχουν 

προφανή µακροχρόνια πτώση αξίας στην ανοιχτή αγορά µπορούν να 

διαγραφούν στην έστω µειωµένη αξία τους ανεξάρτητα από την 

ταξινόµηση του χαρτοφυλακίου που 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).  

4.4. Απαλλαγή από προβληµατικές εταιρείες (throw out a problem 
child)  

Όταν τα κέρδη µειώνονται από µια θυγατρική που “υποαποδίδει” και 

αυτή η µείωση των κερδών προβλέπεται να είναι εντονότερη σε µελλοντικές 

περιόδους η προβληµατική θυγατρική µπορεί να “αποβληθεί” απαλλάσσοντας 

τη µητρική από την αρνητική επιρροή στα κέρδη µε µια από τις ακόλουθες 

τεχνικές:  

i. 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 
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οποία δραστηριοποιείται σε ένα γενικότερο κλάδο λόγω ζηµιών 

αποφασίζει να περιοριστεί σε ένα ειδικότερο).  

ii. Δηµιουργία 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). 

iii. 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 διότι τα GAAP προϋποθέτουν ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου πρέπει 

να αντανακλούν τα αποτελέσµατα της εναποµένουσας εταιρίας.  

4.5. Αλλαγή των 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 θα υποβάθµιζε την τιµή της 

µετοχής. Εντούτοις κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις οι λογιστικές αρχές 

µπορούν να αλλάξουν χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την τιµή ενός 

αξιόγραφου:  

i. 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 
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να υιοθετήσουν το πρότυπο οποιαδήποτε στιγµή. Εθελοντική υιοθέτηση 

τις περισσότερες φορές παρέχει στιςεταιρείες µια ευκαιρία για λογιστικά 

έσοδα.  

ii. Υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Πολλές 

βιοµηχανίες έχουν πολλούς εναλλακτικές επιλογές αναγνώρισης 

εσόδων. Κάποιες από αυτές θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν καλύτερα 

την οικονοµική πραγµατικότητα. Η έγκαιρη υιοθεσία ενός «καλύτερου» 

κανόνα αναγνώρισης εσόδων προσφέρει µια ευκαιρία για διαχείριση 

των κερδών.  

iii. 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.  

4.6. Απόσβεση, υποτίµηση και εξάντληση  

Ως γνωστό, το κόστος των µακροπρόθεσµων χρησιµοποιούµενων ή 

αναλωθέντων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων κανονικά επιµερίζεται σαν 

έξοδο την περίοδο που αναµένεται να ωφεληθεί η εταιρεία από τη χρήση τους. 
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Στην πράξη υπάρχουν τρεις τρόποι για την καταγραφή του εξόδου ανάλογα µε 

το είδος του περιουσιακού στοιχείου:  

i. Λογισµός απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η 

καλή φήµη, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα και 

εµπορικά σήµατα.  

ii. Λογισµός απόσβεσης για ενσώµατα πάγια όπως κτίρια, µηχανές και 

εξοπλισµοί.  

iii. Λογισµός εξόδων εξάντλησης, για φυσικές πηγές στις οποίες έχει γίνει 

µερική εκµετάλλευση όπως ξυλεία, κάρβουνο ή φυσικό αέριο. Γενικά, η 

διαδικασία διαγραφής µακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων 

εµπεριέχει υποκειµενισµό κρίσης προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για 

διαχείριση κερδών µέσω των ακόλουθων περιπτώσεων:  

iv. 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 λογιστικοποίηση µεγαλύτερων 

εξόδων στην τρέχουσα περίοδο από ότι σε άλλες.  

v. 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.  

vi. 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 αξία 

(υπολειµµατική) πρέπει να εκτιµηθεί έτσι ώστε να προγραµµατιστεί το 

σωστό ποσό των ετήσιων αποσβέσεων. Δεδοµένου 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.  

vii. 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 



31	  
	  

µια εταιρία παύει να χρησιµοποιεί το περιουσιακό στοιχείο για 

λειτουργικούς σκοπούς.  

4.7. Πώληση/επανεκµίσθωση (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. Δύο µέθοδοι για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο 

είναι:  

i. 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 της καταστάσεων. 

Για παράδειγµα ας πάρουµε ένα κτίριο που η εταιρεία κατέχει και η 

εµφανιζόµενη αξία του στον ισολογισµό είναι € 30 εκατοµµύρια αν και 

πραγµατικά αξίζει € 50 εκατοµµύρια. Αν το κτίριο πουληθεί, το έκτακτο 

κέρδος € 20 εκατοµµυρίων θα αυξήσει τα έσοδα της τρέχουσας 

περιόδου (µη λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς παράγοντες).  

ii. Πώληση /επανεκµίσθωση (leaseback). Δεν 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 /επανεκµίσθωσης 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 

εάνπρόκειται για λειτουργική µίσθωση.  

Η διαδικασία πώλησης /επανεκµίσθωσης (leaseback) προσφέρει µια 

ευκαιρία για χειραγώγηση των αποτελεσµάτων χρήσης µε τη καταγραφή 
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κερδών ή ζηµιών. Επίσης προσφέρει την ευκαιρία για διαχείριση των κερδών 

µε την µετατροπή ενός µη υποκείµενου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου 

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

ας υποθέσουµε ότι µια εταιρία λογίζει € 2 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. Παρολαυτά εάν το κτίριο και η γη αποτελούσαν αντικείµενο πώλησης 

και επανεκµίσθωσης 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. € 5 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 εταιρεία να 

µειώσει τα καθαρά έσοδα µε επιπρόσθετα € 3 εκατοµµύρια.  

4.8. Κατάταξη λειτουργικών έναντι µη λειτουργικών κερδών  

Ως γνωστό υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες κερδών: α) λειτουργικά και 

β) 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:  

i. Ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις  

ii. Μη λειτουργικές δραστηριότητες  

iii. Υπερβολικά κέρδη ή ζηµιές  

iv. Αθροιστικό αποτέλεσµα των αλλαγών στιςλογιστικές αρχές  
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Δεδοµένου 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.  

 

4.9. 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, 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.  

4.10. Η χρήση των 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 :  

i. Αλλαγές στα επιτόκια  

ii. Αλλαγές στις τιµές αγαθών  
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iii. Καιρικές συνθήκες  

iv. Αλλαγές στις τιµές πετρελαίου  

v. Αλλαγές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

Ορισµένα από τα συνήθη παράγωγα είναι :  

i. Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures)  

ii. Δικαιώµατα προαίρεσης (οptions)  

iii. 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 την 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 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.  

4.11. Τεχνικές “shrink the ship”  

Εταιρίες οι οποίες επαναγοράζουν 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.  
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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. Εν συντοµία, έστω µια εταιρία η 

οποία έχει 100.000 µετοχές και καθαρά κέρδη 300.000 € κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους (πίνακας 1.5). Τότε τα αναφερόµενα κέρδη ανά 

µετοχή θα ήταν 3,00 € (€ 300.000/100.000 µετοχές). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ACCRUALS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

Μια από τις βασικές αρχές που διέπει την απεικόνιση των λογιστικών 

γεγονότων είναι αυτή της αρχής των δεδουλευµένων. Σύµφωνα µε αυτήν την 

αρχή προσδιορίζεται ο χρόνος αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων. Σε 

αυτή την αρχή στηρίζεται και η λογιστική των δεδουλευµένων. Πιο 

συγκεκριµένα ο όρος λογιστική των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων 

αναφέρεται σε ένα σύστηµα µε το οποίο υπολογίζεται ο χρόνος αναγνώρισης 

εσόδων / εξόδων, δηλαδή το πότε πραγµατοποιούνται τα έσοδα / έξοδα και 

πότε αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία.  

Στη λογιστική των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο χρόνος της 

πραγµατοποίησης των εσόδων δεν ταυτίζεται µε το χρόνο της είσπραξης και 

πληρωµής αυτών αντίστοιχα. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, πρώτα πραγµατοποιούνται τα έσοδα και 

µετά εισπράττονται, ενώ σε άλλες πρώτα εισπράττονται και µετά 

πραγµατοποιούνται (π.χ. προείσπραξη διδάκτρων). 

Δηλαδή είναι δυνατόν πρώτα να πληρώνονται τα έξοδα και µετά να 

πραγµατοποιούνται ή το αντίστροφο. 

Ο ετεροχρονισµός αυτός µεταξύ της καταγραφής των λογιστικών 

γεγονότων (εγγραφέσ στα βιβλία) και των ταµειακών εισπράξεων / πληρωµών 

οδηγεί σε µία διαφορά, η οποία αφορά ουσιαστικά κέρδη τα οποία δεν έχουν 

εισπραχθεί και αποδίδεται µε τον όρο “accruals”. 

 

5.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

Το συνηθισµένο σηµείο εκκίνησης για την µέτρηση των discretionary 

accruals είναι τα nondiscretionary accruals. Για να υπολογίσουµε τα 

discretionary accruals χρησιµοποιούµε ένα µοντέλο ώστε να υπολογίσουµε τα 

nondiscretionary accruals που αν τα αφαιρέσουµε από τα total accruals που 

έχουµε ήδη υπολογίσει παίρνουµε τα discretionary accruals. Τα περισσότερα 

µοντέλα απαιτούν τουλάχιστον τον υπολογισµό µιας παραµέτρου, η οποία 

υπολογίζεται µε τη χρήση της περιόδου που µελετάται, κατά τη διάρκεια της 

οποίας δεν προβλέπεται ότι υπάρχει συστηµατική χειραγώγηση των 
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λογιστικών αποτελεσµάτων. Υπάρχουν επτά βασικά µοντέλα discretionary 

accruals τα οποία ανταγωνίζονται µεταξύ τους, ως προς το ποιο παρέχει τον 

ορθότερο υπολογισµό. 

5.1.1. Το υπόδειγµα Healy 

Στο υπόδειγµα του Healy (1985), τα µη-διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα (non- discretionary accruals– NDAt) είναι ο µέσος όρος των 

συνολικών δεδουλευµένων (total accruals– TAt) της περιόδου εκτίµησης, 

αποπληθωρισµένα µέσω του συνολικού ενεργητικού της προηγούµενης 

χρονιάς (assets– At-1), δηλαδή χρησιµοποίησε τα συνολικά δεδουλευµένα (ΤΑt) 

χωρίς να λάβει υπόψη το συνολικό ενεργητικό Αt-1 της προηγούµενης περιόδου 

ως µέτρο των µη διακριτών δεδουλευµένων. 

NDAt= 1/nΣt(TAt/At-1) 

όπου n είναι ο αριθµός των ετών για την περίοδο εκτίµησης και γ ο δείκτης για 

κάθε συγκεκριµένο έτος και για τα έτη (t-n, t-n+1,…, t-1 ). Τα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα που είναι και το επίκεντρο του  

ενδιαφέροντος ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των (αποπληθωρισµένων) 

συνολικών δεδουλευµένων στο έτος εξέτασης και των µη διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων NDA . 

Το υπόδειγµα του Healy είναι το πιο απλοϊκό στην σύλληψή του σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα. Η βασική υπόθεση του υποδείγµατος ειναι ότι 

οποιαδήποτε απόκλιση παρατηρηθεί στο ύψος των δεδουλευµένων από το 

µέσο όρο τους οφείλεται σε ενέργειεσ χειραγώγησης κερδών από τις διοικήσεις. 

5.1.2. Το υπόδειγµα De Angelo 

Η De Angelo (1986) υποθέτει ότι τα µη διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα ακολουθούν το υπόδειγµα του τυχαίου περίπατου (random walk 

process) -Σε αντίθεση µε το προηγούµενο υπόδειγµα, στο οποίο το NDA 

ακολουθεί µία κανονική (µέση) κατανοµή-. Το διαφοροποιούµενο κοµµάτι των 

δεδουλευµένων στο υπόδειγµα της De Angelo είναι η διαφορά µεταξύ των 

συνολικών δεδουλευµένων στο υπό εξέταση έτος t, αποπληθωρισµένο βάσει 
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του ύψους του ενεργητικού της προηγούµενης χρονιάς ( A ), και των µη 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων (NDA). Η µέτρηση των µη 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων (NDA) συναρτάται στα συνολικά 

δεδουλευµένα t του προηγούµενου έτους (TA) αποπληθωρισµένα βάσει του 

ενεργητικού του t−1 προ-προηγούµενου έτους ( At-2 ). Με άλλα λόγια: 

NDA =TAt-1/At-2 

 

5.1.3. Το υπόδειγµα Jones 

Το υπόδειγµα της Jones (1991) είναι το πιο δηµοφιλές στην σχετική 

βιβλιογραφία. Η προσπάθεια έγινε µε σκοπό την µελέτη των αποτελεσµάτων 

που έχουν οι αλλαγές στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Σκοπός του υποδείγµατος είναι να αναγνωρίσει εκείνους τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το ύψος των κανονικών δεδουλευµένων µιας επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα, µε τη χρήση της γραµµικής παλινδρόµησης υποθέτει ότι το 

ύψος των κανονικών δεδουλευµένων µιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της 

µεταβολής των πωλήσεών της από τη µια χρονιά στην άλλη καθώς και του 

µεγέθους των παγίων στοιχείων της: 

NDAt= α1(1/At-1)+ α2(∆REVt/At-1)+ α3(PPEt/At-1) 

όπου NDA τα µη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα το χρόνο t 

αποπληθωρισµένα µε το σύνολο του ενεργητικού της προηγούµενης χρήσης, 

DREVt είναι τα συνολικά έσοδα στο χρόνο t µείον τα έσοδα στο χρόνο t-1, 

PPEt είναι τo ύψος των παγίων στο τέλος του έτους t, At-1 είναι το σύνολο του 

ενεργητικού στο τέλος του έτους t-1 και χρησιµοποιείται ως αποπληθωριστής 

προκειµένου να µειωθεί η εττεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα, και α1 ,α2 ,α3 

είναι χαρακτηριστικοί της επιχείρησης παράµετροι (firm–specific parameters). 

Ο υπολογισµός των παραµέτρων προκύπτει µέσω του ακόλουθου 

υποδείγµατος για την περίοδο εκτίµησης: 

TAt/At-1 = a1(1/At-1 )+ a2(∆REVt/At-1 )+ a3(PPEt/At-1 )+ Et 

 



39	  
	  

όπου a1 ,a2 ,a3 αντιπροσωπεύουν OLS συντελεστές των α1 ,α2 ,α3. Τα 

κατάλοιπα Et παριστούν το διαφοροποιούµενο τµήµα των συνολικών 

δεδουλευµένων. 

Μια υπόθεση του µοντέλου του Jones είναι ότι τα έσοδα είναι µη 

διακριτά. Εάν γίνεται χειραγώγηση των λογιστικών αποτελεσµάτων µέσω των 

διακριτών εσόδων, τότε το µοντέλο του Jones θα αποµακρύνει µέρος των 

χειραγωγηµένων αποτελεσµάτων από τα discretionary accruals (λάθος τύπου 

ΙΙ). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Jones αναγνωρίζει τον περιορισµό του 

µοντέλου του (Jones 1991, υποσηµείωση 31). Το παραπάνω πρόβληµα 

έρχεται να διορθώσει το τροποποιηµένο µοντέλο του Jones. 

Παραλλαγή του υποδείγµατος της Jones αποτελεί αυτό των Dechow (et. 

al. 1995) που αντικαθιστά την µεταβλητή «µεταβολή των πωλήσεων» µε την 

µεταβλητή «µεταβολή των ταµειακών πωλήσεων» και παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

 

5.1.4. Το τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το εγγενές µειονέκτηµα του 

υποδείγµατος της Jones να µετρηθούν εσφαλµένα τα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα όταν εξασκείται διοικητική προαίρεση κατά την αναγνώριση των 

εσόδων, το τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones που προτείνουν οι Dechow (et. 

al. 1995) διαχωρίζει τις ταµειακές πωλήσεις από τις πωλήσεις επί πιστώσει ως 

εξής: 

NDA= α1(1/At-1 )+ α2[(∆REVt−∆RECt)/At-1 ]+ α3(PPEt/At-1 ) 

όπου ∆RECt είναι οι εισπρακτέοι λογαριασµοί το έτος t µείον τους 

εισπρακτέους λογαριασµούς το έτος t-1. 

Tο υπόδειγµα των Dechow έµµεσα υποθέτει ότι οι µεταβολές που 

πραγµατοποιούνται στους πιστωτικούς λογαριασµούς πωλήσεων από την µια 

χρήση στην άλλη οφείλονται στην άσκηση πρακτικών earnings management. 

Αυτό γιατί όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται οι πωλήσεις επί πιστώσει µπορούν πολύ 

πιο εύκολα να επηρεαστούν από ότι οι πωλήσεις τοις µετρητοίς. 

5.1.5. Το κλαδικό υπόδειγµα (The Industry Model) 
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Το κλαδικό υπόδειγµα, σχεδιασµένο από τους Dechow και Sloan (1991) 

είναι το πρώτο που δεν στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα παραµένουν σταθερά και συνεχή στο χρόνο. Αντί να επιδιώκεται 

η απευθείας µοντελοποίηση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων παραγόντων, µε το υπόδειγµα αυτό  

γίνεται η υπόθεση ότι οι παραλλαγές των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων 

είναι κοινοί σε όλες τις εταιρείες του ίδιου κλάδου. Το υπόδειγµα εκφράζεται ως 

εξής: 

NDAt=β1+β2medianj(TAt/At-1) 

όπου τα NDA υπολογίζονται από το υπόδειγµα της Jones και TAt / At-1 είναι η 

διάµεσος των αποπληθωρισµένων συνολικών δεδουλευµένων όλων των 

εταιρειών εκτός δείγµατος που όµως ανήκουν στον ίδιο κλάδο µε αυτές του 

δείγµατος. Οι ιδιαίτεροι της εκάστοτε επιχείρησης παράµετροι β1 και β2 

προέρχονται από µια OLS παλινδρόµηση των παρατηρήσεων στην περίοδο 

εκτίµησης. Σύµφωνα µε την Dechow (1995) η ικανότητα του κλαδικού 

υποδείγµατος να ελαχιστοποιεί το σφάλµα µέτρησης (measurement error) στα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα έγκειται αλλά και ελέγχεται από την 

αποτελεσµατικότητα του στο να ξεχωρίζει τις διακυµάνσεις των NDA που δεν 

οφείλονται σε κλαδικές αλλά σε εταιρικές ιδιαιτερότητες. 

5.1.6. Το υπόδειγµα των Kang και Sivaramakrishnan 

Το υπόδειγµα των Kang και Sivaramakrishnan (1995) βασίζεται σε µια 

εναλλακτική προσέγγιση που  

i. υπολογίζει τα χειραγωγούµενα δεδουλευµένα χρησιµοποιώντας το 

επίπεδο παρά τις µεταβολές των στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  

ii. συµπεριλαµβάνει το κόστος πωληθέντων καθώς και άλλα έξοδα  

iii. δεν απαιτεί η παλινδρόµηση να είναι uncontaminated. 

Το υπόδειγµα, µε την χρήση προσοµοίωσης, αναπτύσσεται ως εξής: 
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ABi,t= φ0 +φ1[δ1,i REVi,t ]+ φ2[δ2,i EXPi,t ]+ φ3[δ3,i GPPEi,t ]+ ui,t 

όπου: 

ABi,t  = accrual balance 

=ARi,t +INVi,t +OCAi,t –CLi,t –DEPi,t 

ARi,t  = εισπρακτέοι λογαριασµοί µη συµπεριλαµβανοµένων επιστροφών 

φόρου  

INVi,t  = αποθέµατα 

OCAi,t  = λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

CLi,t  =βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός φόρων, µακροπρόθεσµων 

δόσεων πληρωτέων στην τρέχουσα χρήση 

DEPi,t  = αποσβέσεις  

REVi,t  = κύκλος εργασιών  

EXPi,t .= λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων 

GPPEi,t = ενσώµατα πάγια 

NTAi,t  = σύνολο επενδυµένων κεφαλαίων 

δ1, t =(ARi,t-1)/(REVi,t-1) 

δ2, t =(NVi,t-1+ OCAi,t-1- CLi,t-1) / EXPi, t-1 

δ3,t =DEPi,t-1 / GPPEi,t-1 

Οι παράµετροι δ1, δ2 και δ3 είναι δείκτες για τον προσδιορισµό της 

εταιρικής ταυτότητας δεδοµένου ότι το υπόδειγµα υπολογίζεται από ένα pooled 

sample. Το βασικό πλεονέκτηµα του προτεινόµενου υποδείγµατος 

υποστηρίζεται πως είναι η εισαγωγή επεξηγηµατικών µεταβλητών (όπως τα 

έξοδα) ξεπερνώντας έτσι το πρόβληµα των παραλειπόµενων µεταβλητών 

(omitted variables problem). 
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5.1.7. Το υπόδειγµα των Kothari, Leone, Wasley 

Το υπόδειγµα των Kothari (et. al. 2005) επιχειρεί να αυξήσει την 

ερµηνευτική και προσδιοριστική ικανότητα του πρωτότυπου αλλά και του 

τροποποιηµένου υποδείγµατος της Jones αναπτύσσοντας ένα εναλλακτικό 

υπόδειγµα που λαµβάνει υπόψη τα συναρτώµενα µε την επίδοση µιας 

εταιρείας διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (performance-matched firm’s 

discretionary accruals): 

TAt/Αt-1= α0+ α1(1/Αt-1)+ α2(∆REVt/Αt-1)+ α3(PPEt/Αt-1) +α4(ROAt/Αt-1)+ et 

όπου: α0 = σταθερά, ROAt είναι η αποδοτικότητα των επενδεδυµένων 

κεφαλαίων (ή κεφαλαίων προηγούµενης χρήσης). 

Συγκρίνοντας τα ανταγωνιστικά υποδείγµατα, σε διαφορετικά δείγµατα 

εταιρειών, οι συγγραφείς καταλήγουν πως το δικό τους υπερέχει κυρίως λόγω 

του ότι µετριάζει σε µεγαλύτερο βαθµό τα σφάλµατα πρώτου τύπου αν και δεν 

παραλείπουν να επισηµάνουν την αναγκαιότητα για µελλοντική έρευνα στο 

συγκεκριµένο πεδίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ENRON 

Η περίοδος κρίσης αποτελεί πραγµατική δοκιµασία για τις εταιρίες και 

τους managers  οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έξυπνες πρακτικές, συχνά 

αµφισβητήσιµες, µε στόχο την ωραιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Γενικότερα υπάρχει µία τάση να χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες πρακτικές 

για την χειραγώγηση των µεγεθών και κατ επέκταση των οικονοµικών 

καταστάσεων, στρεβλώνοντας έτσι την συνολική και εύλογη εικόνα της 

εκάστοτε επιχείρησης. Οι αρνητικές συνέπειες από τις υιοθετούµενες µεθόδους 

δεν αργούν να εµφανιστούν, αρχικά στους επενδυτές οι οποίοι είναι 

εµφανίζονται παραπλανηµένοι αναφορικά µε την πραγµατική κατάσταση που 

επικρατεί στην οικονοµία και στην συνέχεια σε σχέση µε τις επιχειρήσεις οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Το 

σκάνδαλο την Enron, Parmalat, WorldCom, Xerox, Ahold Royal είναι µερικά 

παραδείγµατα οικονοµικών σκανδάλων µε ισχυρό αντίκτυπο στην οικονοµία  

και συνεπώς θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως παραδείγµατα προς αποφυγή  

για τις λοιπές εταιρίες που χρησιµοποιούν παρόµοιες πρακτικές της λογιστικής. 

Σε αυτό το σηµείο θα επικεντρωθούµε στις πρακτικές που ακολούθησε 

η Enron και πως τελικά οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. 

 

6.1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ENRON 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90, η Enron  θεωρούνταν σχεδόν 

παγκοσµίως ως η πιο καινοτόµα επιχείρηση της Αµερικής. Ενώ οι παλαιότερες 

επιχειρήσεις επένδυαν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, η Enron άνοιξε τον 

δρόµο για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η  Enron συνέχισε να κατασκευάζει 

σταθµούς ηλεκτρικής παραγωγής και να εκµεταλλεύεται τις γραµµές του 

φυσικού αερίου (το οποίο ήταν και το αρχικό αντικείµενο δραστηριότητας της), 

αν και έγινε γνωστή κυρίως για τις µοναδικές της επιχειρήσεις εµπορίου. 

Μεταξύ της εµπορίας του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού, δηµιούργησε 

µια ολόκληρη αγορά για µια σειρά πρωτοπόρων και συνάµα εκκεντρικών 
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προϊόντων όπως ο χρόνος εκποµπής για τους διαφηµιστές και το εύρος ζώνης 

στο διαδίκτυο. 

Η Enron συστάθηκε το 1985, και ως µια από της ηγέτιδες εταιρίες 

ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, επικοινωνιών και χαρτοπολτού και χαρτιού πριν 

από την χρεοκοπία της στα τέλη του 2001, τα ετήσια έσοδα της είχαν αυξηθεί 

από τα 9 εκατοµµύρια δολάρια το 1995 στα 100 εκατοµµύρια δολάρια το 2000. 

Το 2001 αποκαλύφθηκε ότι η εξιδανικευµένη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης που παρουσιαζόταν κάθε χρόνο,  ήταν αποτέλεσµα 

συστηµατικού και δηµιουργικού σχεδιασµού µιας λογιστικής απάτης. Σύµφωνα 

µε τον Thomas(2002), η πτώση στην τιµή της µετοχής από 90 δολάρια ανά 

µετοχή στα µέσα του 2000 στο 1 δολάριο ανά µετοχή στα τέλη του 2001, 

οδήγησε σε απώλειες ύψους 11 εκατοµµυρίων δολαρίων για τους µετόχους. Η 

επανεξέταση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας για τα προηγούµενα 

πέντε χρόνια αποκάλυψε απώλειες 586 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η Enron 

χρεοκόπησε στις 2 Δεκεµβρίου του 2001. 

Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι το εξής: είναι συχνά δύσκολο 

για τους αναλυτές να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν νέου είδους 

επενδύσεις. 

 

6.2 ΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ENRON ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ 

A. Φιλαλήθεια 

Σύµφωνα µε τον Kirk Hanson, executive director της εταιρικής 

διακυβέρνησης της Markkula Center, η έλλειψη φιλαλήθειας από τη διοίκηση 

σχετικά µε την πραγµατική οικονοµική κατάσταση και τη υγεία της επιχείρησης 

οδήγησε την Enron στην χρεοκοπία. Πιο συγκεκριµένα τα ανώτερα στελέχη της 

εταιρίας πίστευαν ότι η Enron έπρεπε να είναι καλή µε ότι και αν καταπιάνεται 

και πως θα έπρεπε µε κάθε τρόπο να προστατεύουν την φήµη τους καθώς 

επίσης και τις απολαβές τους, εφόσον πρόκειται για τα πιο επιτυχηµένα 

στελέχη των ΗΠΑ. 

Τα βασικά καθήκοντα τους ήταν αυτά της καλής πίστεως και της 

πλήρους αποκάλυψης. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 
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αποδεικνύει ότι όταν ανακοινωνόταν στους εργαζοµένους της Enron ότι η τιµής 

της µετοχής  έχει αυξητική τάση, ταυτόχρονα κανένας από τους κύριους δεν 

τους ενηµέρωσε ότι  οι ίδιοι πρόκειται να πουλήσουν τις µετοχές που έχουν 

στην κατοχή τους. Μόνο όταν διενεργήθηκε έρευνα σχετικά µε την χρεοκοπία 

της Enron, δηλαδή εκ των υστέρων έγινε γνωστό στους εργαζοµένους ότι τα 

στελέχη και κάτοχοι µετοχών της εταιρίας πούλησαν τις µετοχές τους πριν την 

χρεοκοπία και ενώ η τιµή της µετοχής έβαινε αυξανόµενη. Η αποκάλυψη αυτή 

έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2002.  

 

B. Σύγκρουση συµφερόντων 

Είναι ήδη γνωστό πως η ύπαρξη συγκρουόµενων συµφερόντων  καθώς 

επίσης και η απουσία ανεξαρτησίας του συµβουλίου της Enron συνέβαλαν ως 

ένα βαθµό στην κατάρρευση της εταιρίας. Επιπλέον, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η 

υιοθετούµενη πολιτική αποζηµιώσεων από την Enron, οδήγησε σε µία 

µυωπική εστίαση στην χειραγώγηση των κερδών και της τιµής της µετοχής. Θα 

πρέπει ακόµη να προσθέσουµε ότι πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές έχουν 

εστιάσει στην διαφοροποίηση του λογιστικού χειρισµού  των συναλλαγών νε τις  

εταιρίες ειδικού σκοπού (SPEs) αλλά και στις προσπάθειες για ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου των εταιριών.  

Δεν πρέπει να λησµονήσουµε ότι ο Arthur Andersen ήταν ταυτόχρονα 

και ελεγκτής αλλά και σύµβουλος της Enron, µε αποτέλεσµα όπως είναι 

φανερό να υπάρχουν συγκρουόµενα συµφέροντα. 

 

C. Η Enron και η φήµη του Arthur Andersen 

Η αποκάλυψη των λογιστικών χειρισµών οι οποίοι αποκλίνουν από 

αυτούς που ορίζουν οι κοινά αποδεκτές λογιστικές αρχές, έστρεψε την 

προσοχή του νοµοθέτη και των µέσων στον Andersen. Το µέγεθος των 

υποτιθέµενων λογιστικών λαθών σε συνδυασµό µε τον ρόλο του Andersen ως 

ελεγκτή της εταιρίας είχε σαν αποτέλεσµα την εστίαση για µια βαθύτερη 

επισκόπηση του αντίκτυπου που είχε η φήµη του Andersen στην αγοραία τιµή 

του πελάτη της. Αυτό µπορεί εύκολα να γίνει εξετάζοντας διαχρονικά την 

µεταβολή της τιµής των µετοχών  (ελαστικότητα) των πελατών του Andersen 
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ανάλογα µε τις πληροφορίες που διοχετεύονται στην αγορά και οι οποίες 

κάνουν τους επενδυτές να αναθεωρούν τις απόψεις τους ανάλογα µε τις φήµες 

που διαχέονται στις αγορές.  

Η παραδοχή ότι καταστρέφονταν κρυφά έγγραφα της εταιρίας είναι ίσως 

η πιο καταστροφική φήµη  για την υπόληψη του Andersen. Για να γίνει 

αντιληπτός ο ρόλος και η υπόσταση του Andersen θα πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι πολλοί από τους πιστωτές της Enron αποδεχόντουσαν να 

αυξήσουν τα πιστωτικά όρια έχοντας ως εγγύηση την φήµη του Andersen. Τα 

έγγραφα αυτά αποτελούσαν ελεγκτικά τεκµήρια και η καταστροφή του 

αποτελούσε παρεµπόδιση στο έργο της δικαιοσύνης. 

 

D. Λογιστική απάτη χρησιµοποιώντας “mark to market” και τις εταιρίες 

ειδικού σκοπού. 

Ως δηµόσια επιχείρηση, η Enron ήταν υποκείµενη σε εξωτερικές πηγές 

διακυβέρνησης συµπεριλαµβανοµένης και της πίεσης από την αγορά, 

υποκείµενη σε έλεγχο από το  δηµόσιες τοµέα αλλά και από ιδιωτικές 

οντότητες όπως είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές, οι αναλυτές, και οι οίκοι 

αξιολόγησης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε λοιπόν τον βασικό µηχανισµό 

εξωτερικής διακυβέρνησης, στρέφοντας την προσοχή στον ρόλο του 

εξωτερικού ελεγκτή. Αυτή η µέθοδος απαιτεί την σύναψη ενός µακροχρόνιου 

συµβολαίου το ποσό του οποίου θεωρητικά θα πουληθεί στην αγορά σε µια 

µελλοντική ηµεροµηνία  και έχει συµπεριληφθεί στις τρέχουσες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Οι εκπρόσωποι της Enron ήταν αναγκασµένοι να προβλέψουν υψηλές 

ταµειακές ροές και χαµηλά προεξοφλητικά επιτόκια στα µακροχρόνια 

συµβόλαια µε την Enron έχοντας ως απώτερο σκοπό τον εφησυχασµό των 

επενδυτών δίνοντας τους την εντύπωση ότι υπάρχουν ευκαιρίες για 

κερδοσκοπία. Η διαφορά µεταξύ της καθαρής παρούσης αξία και της 

πραγµατικής αξίας που καταβάλλονταν θεωρούνταν το κέρδος της εταιρίας.  

Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το µακροχρόνιο εισόδηµα που 

εµφάνιζε η Enron ήταν υπερβολικά αισιόδοξο και διογκωµένο. 

Σε αυτό ο σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε και το παραθυράκι του 

νόµου για την περίπτωση που εξετάζουµε. Σύµφωνα µε το λογιστικό και νοµικό 
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πλαίσιο των ΗΠΑ οι εταιρίες Ειδικού σκοπού δεν ενοποιούνται εφόσον σε αυτή 

την εταιρία ειδικού σκοπού συµµετέχει ανεξάρτητο µέλος µε ποσοστό 

συµµετοχής τουλάχιστον 3%. 

Η Enron λοιπόν έπρεπε να βρει ένα τρόπο για να αποκρύψει τα µεγάλα 

ελλείµµατα. Ένα υψηλό επίπεδο χρέους θα προκαλούσε αναταραχές στους 

πιστωτές της και έτσι οι τράπεζες θα ζητούσαν τα χρήµατα τους πίσω. 

Η Enron  είχε ιδρύσει κάποιες εταιρίες ειδικού σκοπού µε ευφάνταστα 

ονόµατα που είχαν διάφορες νοµικές µορφές, συνήθως όµως µε οργάνωση 

ΕΠΕ και οι οποίες χρησιµοποιούνταν για να χρηµατοδοτήσουν την απόκτηση 

ενός στοιχείου του ενεργητικού ενώ στην πράξη το κρυφό κίνητρο για τη 

δηµιουργία αυτών των εταιριών ήταν η απόκρυψη οφειλών. Με τον τρόπο αυτό 

οι µεγάλες εταιρίες µπορούσαν να αποκτήσουν την απαραίτητη 

χρηµατοδότηση χωρίς να εµφανίσουν την υποχρέωση στον ισολογισµό. Αυτή 

η παρατυπία σχετικά µε την µη ενσωµάτωση  των εταιριών ειδικού σκοπού 

είναι φυσικά και το παραθυράκι- σφάλµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Πολλές εταιρίες εκµεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση µε πρωτοπόρα την 

Enron, η οποία δηµιουργούσε πλασµατικά κέρδη µέσω των εικονικών αυτών 

συναλλαγών που συµπεριλάµβανε στις περιοδικές καταστάσεις των 

αποτελεσµάτων της και ο πραγµατικός επενδυτής δεν γνώριζε τίποτα για τις 

ακριβείς υποχρεώσεις της. Η Enron δηλαδή έκανε business  µε τον εαυτό της 

ενώ απαγορεύεται σε µια εταιρία να καταχωρήσει στα έσοδα της την αύξηση 

της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου. 

Μια από τις βασικές αρχές της Enron  ήταν η συνεχής χρηµατοδότηση 

της και αυτό θα µπορούσε να το επιτύχει µε την έκδοση εντυπωσιακών 

οικονοµικών καταστάσεων και µε τη διατήρηση της µετοχής της σε υψηλά 

επίπεδα. Η συνεχής όµως πτώση της µετοχής ανάγκασε την Enron  να 

εξαγοράσει µερικές από τις SPE  και να τις συµπεριλάβει στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό της κι έτσι εξηγείται η αναδηµοσίευση των οικονοµικών της 

καταστάσεων των τελευταίων πέντε ετών και στην αποκάλυψη τελικά όλων 

των ζηµιών που αντιµετώπιζε η εταιρία. 

 

Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός της κατάρρευσης της Enron 
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Εφόσον η εταιρία ενεργεί σύµφωνα µε τις επιλογές µεµονωµένων 

ατόµων θα πρέπει αυτά τα άτοµα να θεωρηθούν και οι ηθικοί αυτουργοί.  

Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου Kenneth Lay και ο πρόεδρος 

της εταιρίας Jeffrey Skilling επέτρεψαν στον Andrew Fastow  να δηµιουργήσει 

µυστικά ιδιωτικό ίδρυµα και να µεταφέρει µε τρόπο παράνοµο µέρος της 

περιουσίας της εταιρίας. Ο Fastow παρενέβη τον επαγγελµατικό κώδικα 

δεοντολογίας και αδικοπράγησε. 

Ακόµη θεωρούνται υπεύθυνοι και οι εργαζόµενοι που συνωµότησαν 

µαζί µε τα ανώτερα στελέχη. 

Από την άλλη, η εταιρία σαν ενιαία οντότητα και οι µέτοχοι αυτής δεν 

µπορούν να κριθούν ένοχοι εφόσον υπήρχε πλήρης άγνοια από µέρους τους 

για τις τακτικές που ακολουθούνταν για να επιτευχθεί τελικά η υπερβολικά 

µεγάλη άνοδος της µετοχής της εταιρίας. Ωστόσο θα πρέπει να δούµε ποιοι 

άλλοι έχουν µερίδιο ευθύνης για την πορεία την Enron. 

Μερίδιο ευθύνης φέρει η διοίκηση της Enron καθότι είναι υπεύθυνη για 

την κατάρτιση των ψευδών οικονοµικών καταστάσεων. Στόχος της διοίκηση 

ήταν η αύξηση των κερδών αφού έτσι διασφάλιζε Bonus µετοχών της εταιρίας. 

Ευθύνη φέρει και ο ελεγκτής διότι κατέστρεψε όπως αποδείχθηκε τα 

φύλλα εργασίας (ελεγκτικό αρχείο). Η καταστροφή αυτή των στοιχείων 

αποτελεί κακούργηµα. Επίσης θα πρέπει να τονίσουµε και το γεγονός ότι 

συµµετείχε  στις αποφάσεις της διοίκησης. 

Τέλος, ευθύνη φέρει και το Λογιστικό και Νοµικό πλαίσιο των ΗΠΑ, 

λόγω της διάταξης για µη ενοποίηση των εταιριών ειδικού σκοπού, για την 

ευελιξία που προσφέρει στους ελεγκτές για παροχή και άλλων υπηρεσιών 

(συµβουλευτικών), πέραν της άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλµατος και για 

δυνατότητα παροχής bonus µετοχών προς τη διοίκηση από την εταιρία. 

 

6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 
ΤΗΣ ENRON  

 Αρχικά θα πρέπει να τονίσουµε την σηµασία της εταιρικής κουλτούρας. 

Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση που εξετάζουµε η κατάρρευση της Enron 

οφείλεται εν µέρει και στην υιοθετούµενη κουλτούρα της εταιρίας. Από τα 

ανώτερα στελέχη υπήρχε η πεποίθηση ότι η εταιρία έπρεπε να είναι η 
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καλύτερη σε ότι κάνει και έτσι ακολουθούσε µια επιθετική πολιτική. Από την 

άλλη πλευρά ακόµη και από τους µετόχους του συµβουλίου που δεν είναι και 

οι κύριοι υπαίτιοι για την κατάρρευση της εταιρίας θα πρέπει να επισηµάνουµε 

ότι ήταν υπεραισιόδοξοι σχετικά µε την διαχείριση της εταιρίας και συνεπώς για 

τα κέρδη που θα απέφεραν οι µετοχές τους. Όταν λοιπόν εµφανίστηκαν ζηµίες 

αντί να προσπαθήσουν να αλλάξουν την ως τότε ακολουθούµενη πολιτική για 

την εξυγίανση της εταιρίας, αυτοί προσπαθούσαν να τις καλύψουν. 

Επίσης πρέπει να υπογραµµίσουµε την αναγκαιότητα ατόµων που θα 

λειτουργούν σαν επιβλέποντες στην όλη διαδικασία διακυβέρνησης και δεν θα 

επιτρέπουν στην διοίκηση την πραγµατοποίηση αυθαιρεσιών. Στην πράξη θα 

πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος ενός ανεξάρτητου οργάνου στο οποίο θα 

λογοδοτούν οι λαµβάνοντες αποφάσεις. 

Σηµειώνουµε επίσης την σηµασία της ύπαρξης εταιρικής διακυβέρνησης 

στην οποία και συµπεριλαµβάνονται οι κανόνες συµπεριφοράς δίνοντας 

ιδιαίτερη σηµασία στην έννοια της καλής πίστεως από όλα τα µέλη της εταιρίας 

ανεξαρτήτου θέσης, υποδεικνύοντας τον σωστό χειρισµό καταστάσεων και 

σκιαγραφώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

7. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ως δείγµα επιλέχθηκαν οι εταιρίες που ειναι εισηγµένεσστο ΧΑΑ και των 

οποίων οι µετοχές βρίσκονυαι στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» για το 2011 

αφού σε αυτές τις δύο κατηγορίες διαπραγµάτευσης µετοχών υπάρχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν εταιρίες µε παραποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις (Σπάθής 2002).  

Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται οι µετοχές εκδότη εφόσον 

συντρέχει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

i. ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια, 

ii. εκδότης εµφανίζει ζηµιές κατά τη χρήση µεγαλύτερες από το τριάντα 

τοις εκατό (30%)των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς παράλληλα να έχει 

προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του 

µετοχικού του κεφαλαίου, 

iii. ο εκδότης έχει σηµαντικές ληξιπρόθεσµες οφειλές,  

iv. έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προ-πτωχευτική 

διαδικασία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,  

v. βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες 

ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης µπορεί να συνεχίσει την 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα.  

Περαιτέρω, στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται µετοχές εκδοτών εφόσον 

διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:  

i. ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του Ορκωτού 

Ελεγκτή, 

ii. ελλείψεις στις περιοδικές ή ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,  

iii. ελλιπής ή εσφαλµένη εφαρµογή των υποχρεώσεων κατάρτισης ή 

δηµοσιοποίησης της ετήσιας ή εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης ή των 



51	  
	  

τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα 

από την ισχύουσα νοµοθεσία,  

iv. µη συµµόρφωση των εκδοτών προς τη νοµοθεσία για την εταιρική 

διακυβέρνηση ή ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων κατά την εφαρµογή της. 

Η ένταξη στην Κατηγορία Επιτήρησης µετά από διαπίστωση των ως άνω 

λόγων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή µετά από αίτηµά της, 

πραγµατοποιείται από το ΧΑ την επόµενη συνεδρίαση από τη γνωστοποίηση 

στο ΧΑ της ανωτέρω διαπίστωσης ή αιτήµατος.  

Κατά τη διαµόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή όχι στην Κατηγορία 

Επιτήρησης, το ΧΑ µπορεί να συνεκτιµά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί 

από τον εκδότη και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή µη των 

κριτηρίων ένταξης. 

Στον παρακάτω πίνακα συµπεριλαµβάνονται όλες οι εξεταζόµενες εισηγµένες 

στο ΧΑΑ ανά κλάδο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	   ΑΡΙΘΜΟΣ	  ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ	  
Ακίνητη	  Περιουσία	   2	  
Ασφάλειες	   1	  
Βιομηχανικά	  Προϊόντα	  
&	  Υπηρεσίες	   4	  
Εμπόριο	   3	  
Κατασκευές	  &	  Υλικά	  
Κατασκευών	   7	  
Μέσα	  Ενημέρωσης	   4	  
Προσωπικά	  &	  Οικιακά	  
Αγαθά	   7	  
Πρώτες	  Ύλες	   1	  
Ταξίδια	  &	  Αναψυχή	   2	  
Τεχνολογία	   7	  
Τρόφιμα	  &	  Ποτά	   6	  
Υγεία	   3	  
Χρηματοοικονομικές	  
Υπηρεσίες	   1	  
ΣΥΝΟΛΟ	   48	  
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Στην ανάλυση µας, θα ακολουθήσουµε την µεθοδολογία ανάλυσης 

όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από τους Patricia M. Dechow, Richard D. Sloan, 

Ammy P. Sweeney στο ερευνητικό τους έργο. Στην πράξη, θα ακολοθήσουµε 

το υπόδειγµα Jones, καθώς και το τροποποιηµέννο υπόδειγµα Jones για τον 

υπολογισµό των accruals. Λόγω όµως του ότι δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός 

των discretionary accruals, το µέγεθοσ αυτό θα υπολογιστέι έµεµσα, 

υπολογίζοντασ αρχικά τα συνολικά accuals και εν συνεχεία αφαιρώντας από 

αυτά τα non-descretionaty accruals. Πιο συγκεκριµένα, 

Total accruals= Earnings - CFO 

Discretionary accruals + Non-discretionary accruals = Earnings - Cash Flow 

(from operations) 

Από το υπόδειγµα Jones, όπως αυτό έχει ήδη αναλυθεί, προκύπτεί ότι: 

NDAt= α1(1/At-1)+ α2(∆REVt/At-1)+ α3(PPEt/At-1) 

Ο υπολογισµός των παραµέτρων προκύπτει µέσω του ακόλουθου 

υποδείγµατος για την περίοδο εκτίµησης: 

TAt/At-1 = a1(1/At-1 )+ a2(∆REVt/At-1 )+ a3(PPEt/At-1 )+ Et 

 

Οι τιµές των εκτιµητών των παραµέτρων όπως αυτές προκύπτουν από την 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι οι παρακάτω: 

Συντελεστές	   	  
α0	   0	  
α1	   40,42944487	  
α2	   -‐1,322860892	  
α3	   -‐2,032678038	  

 

Από το τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones, υπολογισµός των non-discretionary 

earnings γίνεται µε την βοήθεια της παρακάτω σχέσης: 

NDA= α1(1/At-1 )+ α2[(∆REVt−∆RECt)/At-1 ]+ α3(PPEt/At-1 ) 
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Και µε τα δύο υποδείγµατα το αποτέλεσµα είναι κοινό αναφορικά µε τους 

συντελεστές. 

Ενώ τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίζονται µε τη βοήθεια της σχέσης: 

ΤΑt=ΔCAt –Δcasht –ΔCLt +ΔDCLt–DEPt 

Όπου,  

ΔCA = η µεταβολή στο κυκλοφορούν ενεργητικό 

ΔCL = η µεταβολή στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ΔCash = η µεταβολή στα µετρητά και στα ισοδύναµα µετρητών 

ΔSTD = η µεταβολή του τραπεζικού χρέους που συµπεριλαµβάνεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Deep = τα έξοδα των αποσβέσεων του τρέχοντος έτους 

Εποµένως ο υπολογισµός του ζητούµενου µεγέθους γίνεται µε τη βοήθεια της 

σχέσης: 

DAPit = TAit – NDAPit 

Έχοντας υπολογίσει τα discretionary accruals (DA) θα προχωρήσω στην 

εφαρµογή της εξίσωσης βάση της οποίας θα καταλήξω στο συµπέρασµα εάν 

το µελετώµενο δείγµα έχει υποστεί λογιστική διαχείριση των αποτελεσµάτων 

που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Θα εφαρµόσουµε την 

ακόλουθη εξίσωση: 

DAPit = ai +bi*PARTit +eit 

Όπου DAPit είναι το µετρό για τα discretionary accruals (DA) που 

υπολογίστηκε µε τη βοήθεια των υποδειγµάτων Jones και modified Jones, 

PART είναι µια ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 εάν στο 

εξεταζόµενο έτος παρατηρείται χειραγώγηση των κερδών και την τιµή 0 στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει χειραγώγηση. 

bi ο συντελεστής του PART παρέχει µια εκτίµηση του µεγέθους της 
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χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσµάτων που αντιπροσωπεύεται από το 

PART 

eit (standard error) είναι το λάθος του συντελεστή του PART 

Και ai είναι το ύψος των discretionary accruals (DA) όταν δεν παρουσιάζεται 

χειραγώγηση των λογιστικών αποτελεσµάτων. 

Η µηδενική υπόθεση της µη ύπαρξης χειραγώγησης των λογιστικών 

αποτελεσµάτων ( bi = 0) ελέγχεται µε την διενέργεια του t-test. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από το εξεταζόµενο δείγµα έχουν αφαιρεθεί 

εκείνες οι εισηγµένες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκεί 

στοιχεία καθώς επίσης και εισηγµένες εταιρείες (IPOs). Επίσης βασική 

υπόθεση στην ανάλυση µας είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες των µετοχών των 

οποίο διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο και βρίσκονται στην κατηγορία 

«υπό επιτήρηση» έχουν και την µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης τεχνικών 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων.  

Εποµένως τα στοιχεία που προκύπτουν µε την βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου excel βεβαιώνουν αυτό το συµπέρασµα µας. Πιο συγκεκριµένα ο 

έλεγχος γίνεται σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05, και από τα στοιχεία που 

προκύπτουν γίνεται απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης Ηο: bi=0. Ο έλεγχος 

γίνεται µε την βοήθεια της t statistic και τα αποτέλεσµα είναι ίδια και µε τα δύο 

υποδείγµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, τα οποία και κρίθηκαν ως και 

τα πιο αποτελεσµατικά. 
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