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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το πλέον πρόβλημα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι άλλο από την 

ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων καθώς οι συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει εκτείνονται σε οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό, πολιτικό και νομικό 

επίπεδο. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις διάφορες πτυχές  του 

φαινομένου της << Ωραιοποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων >>  καθώς και 

τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης όσον αφορά τις πρακτικές της Επινοητικής Λογιστικής. Πιο 

συγκεκριμένα σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 

που θα συνεισφέρει στην αποκάλυψη ωραιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Οι  επόμενες ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται στην επισκόπηση της 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, στα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις 

πρακτικές, την μεθοδολογία εντοπισμού και πρόληψης, τον ρόλο των ΔΠΧΠ, 

πρακτικές προσέγγισης, καθώς επίσης και παραδείγματα εταιρικών σκανδάλων, που 

σχετίζονται με την ωραιοποίηση οικονομικών καταστάσεων που αποτελεί την πιο 

βασική συνέπεια από την υιοθέτηση πρακτικών Επινοητικής Λογιστικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

Ως δημιουργική λογιστική (creative accounting) ορίζεται ο μετασχηματισμός των 

λογιστικών πόρων από το τι πραγματικά είναι στο τι οι καταρτίζοντες τις λογιστικές 

καταστάσεις επιθυμούν να είναι εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες και 

πρότυπα. Μια από τις εκφάνσεις της δημιουργικής λογιστικής η οποία αποτελεί ένα 

φαινόμενο το οποίο παίρνει μεγάλες διαστάσεις και αποτελεί κίνδυνο για τις εταιρίες 

είναι η Ωραιοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούνται όλο και 

συχνότερες περιπτώσεις λογιστικής απάτης μέσω της Ωραιοποίησης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Την ανάγκη για τον έλεγχο και την λήψη 

μέτρων για την σωστή και δίκαιη απεικόνιση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων 

των επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό την προστασία όλων των συμμετεχόντων της 

αγοράς, κατέδειξαν μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα  όπως αυτά των Parmalat, Enron, 

Global Crossing, WorldCom, Xerox, Lurent κ.α. τα οποία κόστισαν αρκετά 

δισεκατομμύρια σε επενδυτές, πιστωτές και εργαζομένους. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του φαινομένου της 

Ωραιοποίησης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την επιχειρηματική-

λογιστική άποψη μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν τα 

οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά η εργασία θα έχει την 

ακόλουθη δομή. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας δίδεται ο ορισμός και η εννοιολογική 

προσέγγιση της Επινοητικής Λογιστικής σύμφωνα με την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας ενώ 

στο  τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής 

απάτης καθώς επίσης και οι διάφορες στρατηγικές πρόληψης και εντοπισμού της 

επινοητικής λογιστικής που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να εντοπίσουν και 

να αποτρέψουν την ωραιοποίηση. 

  Στο τέταρτο  γίνεται αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τον ρόλο που διαδραματίζουν 

όσον αφορά  τις πρακτικές επινοητικής λογιστικής, καθώς επίσης και στο πώς 

συνδέονται με την διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφονται  τα μεγαλύτερα εταιρικά 

σκάνδαλα στην παγκόσμια οικονομία τα οποία συνέβαλαν στην καθιέρωση νέων 

νόμων διασφάλισης και ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών καθώς και 

στην αναμόρφωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.   

 Στο έκτο και το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, τους 

περιορισμούς και  προτάσεις για την  παρούσα διπλωματική εργασία. 

  

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία η ωραιοποίηση 

λογιστικών καταστάσεων είναι η νέα μορφή κινδύνου του χρηματοοικονομικού 

συστήματος λόγω των μεγάλων εταιρικών σκανδάλων που έχουν εμφανιστεί. 

 Στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια ο όρος Επινοητική Λογιστική που έχει να κάνει με αντενδεικνυόμενους από τα 

ΔΠΧΠ λογιστικούς χειρισμούς (αποκαλούμενα "λογιστικά τρικ") με σκοπό την 

απόκρυψη πληροφοριών ή την παραπληροφόρηση των τρίτων για την οικονομική 

πορεία της εταιρίας, ή ακόμα και ενός Κράτους. 

Οι πιο γνωστές ομάδες ενδιαφερομένων είναι οι: 

 Φορείς της Επιχείρησης 

 Πιστωτές 

 Μελλοντικοί Επενδυτές 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
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 Οικονομικές Υπηρεσίες του Κράτους 

 Εργαζόμενοι στις Επιχειρήσεις 

 Ανταγωνιστές 

 Πελάτες, Καταναλωτές, Οικολόγοι κ.α. 

Κάθε ομάδα έχει τα δικά της ενδιαφέροντα και συμφέροντα, γεγονός που 

προκαλεί έντονη διαφοροποίηση των πληροφοριακών τους αναγκών αλλά και 

σύγκρουση συμφερόντων.  

Η Επινοητική Λογιστική (Creative Accounting) ορίζεται σύμφωνα με τον 

Μπαραλέξη (2004), ως η εκμετάλλευση των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και 

νόμων ή ακόμα και η παραβίαση αυτών, ώστε να παρουσιάσει μία επιχείρηση τις 

λογιστικές της καταστάσεις προς όφελός της. Περαιτέρω η επινοητική λογιστική 

διακρίνεται σε θεμιτή (legitimate) και αθέμιτη (illegitimate). Η πρώτη 

εκμεταλλεύεται τα κενά που υπάρχουν στους λογιστικούς κανόνες ή στους νόμους, 

ενώ η δεύτερη παραβιάζει τις λογιστικές αρχές και τους νόμους αλλοιώνοντας το 

περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και παραπλανώντας το επενδυτικό 

κοινό. 

Ο Σπαθής (2002) αναφέρει ότι στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν καταγραφεί και οι 

μεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων (σε μεγάλες επιχειρήσεις) ο 

όρος που χρησιμοποιείται κυρίως είναι «απάτη» (fraud) και ερμηνεύεται ως σκόπιμης 

αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων. Ενώ, ως μέσα για την πραγματοποίηση 

των παραποιήσεων χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που περιλαμβάνονται στον 

όρο δημιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). 

Συμφώνα με τον Oriol Amat, John Blake και Jack Dowds (December 1999 The 

Ethics Of Creative Accounting ) ως Επινοητική Λογιστική ορίζουν την διαδικασία με 

την οποία οι λογιστές αξιοποιούν τις λογιστικές γνώσεις  προκειμένου να 

χειραγωγήσουν τα μεγέθη που εμφανίζονται στους λογαριασμούς μια επιχείρησης. 

Ο Kamal Naser (1993) προσεγγίζοντας από μια πιο ακαδημαϊκή πλευρά 

διατύπωσε τον εξής ορισμό : «Δημιουργική λογιστική είναι ένας μετασχηματισμός 

των λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγματικά είναι στο τι οι καταρτίζοντες τις 

λογιστικές καταστάσεις επιθυμούν να είναι εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες 

κανόνες και / ή αγνοούντες μερικούς ή όλους από αυτούς». 

Ο Michael Jameson (1988), γράφοντας από την πλευρά του λογιστή, υποστηρίζει 

ότι : «Οι λογιστικές διεργασίες αποτελούνται από σχέσεις και αντιμετώπιση πολλών 

ζητημάτων κρίσεως καθώς επίσης από αποφάσεις επί αντιθέσεων μεταξύ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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ανταγωνιζόμενων προσεγγίσεων στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκ 

χρηματοοικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Αυτή ακριβώς η ευέλικτη 

διαδικασία που παρέχει στον λογιστή τη δυνατότητα διαχείρισης, εξαπάτησης 

,ψευδούς καταχώρησης και παρουσίασης των διαφόρων στοιχείων ονομάζεται 

Επινοητική λογιστική» 

Το λεξικό Oxford English αποδίδει την έννοια της παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων ως εγκληματική εξαπάτηση και παραποίηση της αλήθειας με σκοπό την 

αποκόμιση μελλοντικών ωφελειών.                       

Το Merriam Webster Unabridged (2002), αναφέρει ότι η παραποίηση λογιστικών 

καταστάσεων αποτελεί την εσκεμμένη αλλοίωση της πραγματικότητας με να 

παρασυρθεί κάποιος να συμμετέχει σε κάτι που έχει αξία ή να παραιτηθεί από νόμιμο 

δικαίωμα. 

Τέλος το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, αποδίδει στο πρότυπο 

SAS 99 (2004) την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων ως «απάτη» μέσα από τη 

σκόπιμη παράβλεψη λογαριασμών ή παραποίηση αυτών. 

Από τις παραπάνω αναφορές μπορούμε να εξάγουμε τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

1. ότι Δημιουργική Λογιστική είναι ένα φαινόμενο κοινότυπο, που συναντάτε πλέον 

σε ευρεία κλίμακα και 

2. ότι η Δημιουργική Λογιστική είναι μια ανεπιθύμητη και δυσάρεστη πρακτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν εξετάσει το ζήτημα των κινήτρων που έχει η 

διαχείριση  σχετικά με την δημιουργική λογιστική συμπεριφορά. Πριν από μισό 

αιώνα, o Hepworth (1953) εντόπισε αρκετά κίνητρα συμπεριλαμβάνοντας, την 

ύπαρξη των φορολογικών εισφορών με βάση το εισόδημα, την εμπιστοσύνη  των 

μετόχων και των εργαζομένων στη διαχείριση που είναι σε θέση να αναφέρουν 

σταθερά κέρδη και ψυχολογικές προσδοκίες που αφορούν τις αυξήσεις ή μειώσεις 

των προσδοκώμενων εσόδων. Ο φόρος αναφέρεται ως σημαντικό κίνητρο  από 

Niskanen και Keloharju (2000)  και από Herrmann και Inoue (1996).                                      

 Σε χώρες με ιδιαίτερα συντηρητικά λογιστικά συστήματα η επιρροή της 

«εξομάλυνσης του εισοδήματος»  μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, λόγω του υψηλού 

επιπέδου των διατάξεων που συσσωρεύονται. Μια άλλη κλίση που προκύπτει μερικές 

φορές και ονομάζεται λογιστική «Big Bath accounting», είναι όταν μια εταιρεία που 

έχει μια κακή απώλεια επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αναφερόμενη απώλεια του εν 

λόγω έτος, έτσι ώστε τα μελλοντικά χρόνια να εμφανιστεί καλύτερη. 

Ο Beidleman (1973) παρατηρεί τις θετικές συνέπειες στις προσδοκίες της 

εξομάλυνσης του εισοδήματος, της αποτίμησης χρεογράφων και κάποιο στοιχείο της 

μείωσης του κινδύνου για τους αναλυτές. Άλλα κίνητρα για τη δημιουργική 

λογιστική συζητήθηκαν από τον Healy  και τον Wahlen (1999) και περιλαμβάνει 

εκείνα που προβλέπονται σε περιπτώσεις  σημαντικών συναλλαγών κεφαλαιαγοράς,  

καθώς και όταν υπάρχει  χάσμα μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης 

και τις προσδοκίες των αναλυτών.                                                                                  
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Μια παραλλαγή της εξομάλυνσης του εισοδήματος είναι η χειραγώγηση του 

κέρδους προκειμένου να συνδεθεί με τις προβλέψεις. Ο Fox (1997) αναφέρει σχετικά 

με το πώς οι λογιστικές πολιτικές σε ορισμένες εταιρείες έχουν σχεδιαστεί, εντός των 

σύνηθες λογιστικών κανόνων, για να ταιριάξουν τα αναφερθέν κέρδη με τα 

προκληθέντα  κέρδη. Όταν οι εταιρείες αυτές  πωλούν  προϊόντα ένα μεγάλο μέρος 

των κερδών μετατίθεται στο μέλλον για την κάλυψη ενδεχόμενων αναβαθμίσεων και 

για το κόστος υποστήριξης των πελατών. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό, και 

εξαιρετικά συντηρητικό, άλλωστε σύμφωνα με την λογιστική πολιτική τα μελλοντικά 

κέρδη είναι εύκολο να προβλεφθούν. 

Οι διευθυντές της εταιρείας μπορούν να διατηρήσουν ένα εισόδημα ενίσχυσης 

για την αλλαγή λογιστικής πολιτικής στο χέρι, προκειμένου να αποσπάσουν την 

προσοχή από ανεπιθύμητες ειδήσεις. Ο Collingwood (1991)αναφέρει σχετικά με το 

πώς μια αλλαγή σε λογιστική μέθοδο  ενίσχυσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τα κέρδη 

μιας επιχείρησης. 

O Healy (1985) εξετάζει τα κίνητρα παραποίησης των αποδοχών των κερδών, 

όπου η διοικητική αποζημίωση συνδέεται με την μέτρηση του εισοδήματος .Ο 

Trueman και ο Titman (1988) συζητούν τα κίνητρα που έχουν τα διοικητικά στελέχη 

στο να μειώσουν την μεταβλητότητα στις υποκείμενες οικονομικές αποδοχές της 

επιχείρησης .Ο Kamin και ο  Ronen (1978) παρατηρούν μια διαφορά στα κίνητρα 

μεταξύ των διαχειριστών σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη και σε 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους διαχειριστές. Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να 

διατηρήσουν τον έλεγχο μιας σημαντικής συμμετοχής και οι οποίοι, επομένως, δεν 

ενδιαφέρονται για άμεσες στρατηγικές εξόδου είναι λιγότερο πιθανό να 

παρακινηθούν στην χειραγώγηση των κερδών. 

 Μελέτες έχουν δοκιμάσει την υπόθεση ότι οι διαχειριστές διογκώνουν τα 

κέρδη σε περιόδους πριν από την προσφορά ιδίων κεφαλαίων σε μια προσπάθεια να 

αυξήσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τις μελλοντικές επιδόσεις και να 

αυξήσουν την τιμή προσφοράς. Τα αποτελέσματα των περισσοτέρων από αυτές τις 

μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την υπόθεση, δεδομένου ότι δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις 

αναφέρουν μια  αύξηση εισοδήματος απροσδόκητη  πριν από την αρχική δημόσια 

προσφορά. Η δημιουργική λογιστική μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθεί ή να 

ενισχυθεί η τιμή της μετοχής τόσο από την μείωση των εμφανή επιπέδων δανεισμού, 

ώστε η εταιρία να εμφανίζεται με μικρότερο  κίνδυνο, δημιουργώντας την εντύπωση  

ενός καλού κέρδους. Αυτό βοηθάει την εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια από τις νέες 
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εκδόσεις μετοχών, προσφέροντας τις δικές τους μετοχές σε δημόσιες προσφορές 

εξαγοράς και να αντισταθούν στην εξαγορά από άλλες εταιρίες. 

Αν οι διευθυντές εμπλέκονται με «εμπιστευτικές πληροφορίες» σε μετοχές 

της εταιρείας τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργική λογιστική για να 

καθυστερήσουν την απελευθέρωση των πληροφοριών για την αγορά, ενισχύοντας 

έτσι την ευκαιρία όφελος τους μέσα από τη γνώση. 

Σύμφωνα με τον Dooley (2007) όταν πρόκειται για οικονομική απάτη, η ανθρώπινη 

φαντασία είναι σε θέση να εφεύρει πληθώρα συνδυασμών  λογιστικών ατασθαλιών οι 

οποίες θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους επενδυτές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες 

οικονομικές απάτες που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και οι οποίες έχουν  

πολλές ομοιότητες με τις οποίες μπορούν να εντοπιστούν. Οι  παρακάτω είναι 

μερικές από  τις τακτικά επαναλαμβανόμενα κοινές απάτες : 

Αναγνώριση εσόδων που συνεπάγεται τη δημιουργία εικονικών πωλήσεων 

Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών πωλήσεων 

δηλ. δίνεται η δυνατότητα σε οικονομικούς παραβάτες να συνθέτουν συναλλαγές 

πωλήσεων από το τίποτα. Αυτή η απάτη έχει το πλεονέκτημα της απλότητας, αλλά το 

πρόβλημα της απόκρυψης. Η καταγραφή μιας εικονικής πώλησης στα βιβλία και 

στοιχεία της εταιρείας είναι τόσο απλή όσο η απόσπαση στο γενικό καθολικό. 

Δημιουργία πλασματικών επιστρεφόμενων εσόδων 

Βασικά, αυτό το είδος της απάτης αφορά τη διευθέτηση μιας συναλλαγής που 

φαίνεται να είναι μια πώληση προϊόντων διάρκειας, αλλά  δεν έχει καμία πραγματική 

οικονομική ουσία για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 Τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από τον «αγοραστή» ήταν στην 

πραγματικότητα προηγμένα - είτε άμεσα, είτε έμμεσα - από τον πωλητή, 

συνήθως με τη μορφή ενός δανείου ή μιας «επένδυσης» (π.χ., σε απόθεμα του 

αντισυμβαλλομένου, ή σε κοινοπραξία ή συμφωνία συνεργασίας με το εν 

λόγω μέρος). 

 Η συμφωνία περιλαμβάνει αντάλλαγμα, αμοιβαία, συναλλαγές - κατά την 

οποία τα δύο μέρη πωλούν το ένα στο άλλο ισοδύναμο ποσό των προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

 Οι ρυθμίσεις των ανταλλασσόμενων συναλλαγών  όπου είναι 

πραγματοποιήσιμες εξαρτώνται από μεταγενέστερες συναλλαγές κατά τις 

οποίες τα ανταλλασσόμενα προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε τρίτους. 
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 Ο «αγοραστής» δεν έχει καμία πραγματική οικονομική υπόσταση διαφορετική 

από αυτή που προβλέπεται από τον πωλητή. 

 Ο «αγοραστής» δεν επιβαρύνεται με πραγματικό κίνδυνο της συναλλαγής, 

επειδή η "πωλητής" έχει εγγυημένη χρηματοδότηση από τρίτους για 

λογαριασμό του «αγοραστή», ή αλλιώς προκάλεσε την χρηματοδότηση - 

μέσω μεσολαβητών - της συμφωνίας. 

. 

Ενδείξεις της απάτης από την δημιουργία πλασματικών επιστρεφόμενων εσόδων 

είναι : 

(α) προφανή πολυπλοκότητα τους - στη δομή τους, στο σκεπτικό τους, στη 

συναλλαγή (β) απόκρυψη των πραγματικών πηγών και χρήσεων των κεφαλαίων που 

ανταλλάσσονται στο πλαίσιο συμφωνίας (γ) προσπαθεί να διαχωρίσει το θέμα της 

συναλλαγής από άλλες συναλλαγές κατά τις οποίες η υποκείμενη στην 

πραγματικότητα εξαρτάται και  (δ) λάθος χαρακτηρισμός των πραγματικών σχέσεων, 

των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των μερών. 

 

Παρατυπίες Λογιστική απογραφής 

Κατά συνέπεια, από την υπερεκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων που έληξαν 

μπορεί κανείς να υποτιμά « το κόστος πωληθέντων» και ως εκ τούτου η απάτη να 

διογκώνει το  μικτό περιθώριο κέρδους και τα κέρδη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να 

γίνει παρατυπία στην λογιστική απογραφή: (1)  διογκώνοντας τον αριθμό των 

εμπορευμάτων σε διάθεσή (2)  διογκώνοντας την αξία που αποδόθηκε στα εν λόγω 

εμπορεύματα και  (3) υποτιμώντας εσκεμμένα το ποσό των αποθεματικών ή 

απομειώσεων των πεπαλαιωμένων, βραδέως κινούμενων, και των ελαττωματικών 

προϊόντων σε απόθεμα. 

 

Μη Εγγεγραμμένες Υποχρεώσεις Λογιστικών Ατασθαλιών 

Με  απλά λόγια, υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις, κίνδυνοι ή άλλες υποχρεώσεις που δεν 

καταχωρούνται  στα βιβλία. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από καθυστέρηση της 

αυτοτέλειας των χρήσεων  (ένα είδος «χρονοδιάγραμμα» της απάτης) ή με την 

απόκρυψη την ύπαρξή τους. Αλλά, δεν έχει σημασία πόσο καλά κρυμμένες, οι 

περισσότερες υποχρεώσεις προέρχονται και απαιτούν διακανονισμό - συνήθως σε 

μετρητά. Έτσι, οι μη καταχωρημένες υποχρεώσεις απάτες αντιμετωπίζουν συνήθως 
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την "ημέρα της αναμέτρησης,« εποχή κατά την οποία καταγράφηκαν νέες 

υποχρεώσεις και / ή  τις «εκτός ισολογισμού» υποχρεώσεις που πρέπει να βρεθούν 

για να πάρουν τη θέση των ποσών που λήγουν. 

Μερικά παραδείγματα τέτοιου είδους  απατών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 "Cut-off" παρατυπίες, που αφορούν την εκ προθέσεως μη αναγνώριση των 

υποχρεώσεων (π.χ. πληρωτέοι λογαριασμοί ή των δεδουλευμένων 

υποχρεώσεις) στο τέλος της περιόδου. 

 Απόκρυψη των δεσμεύσεων, εγγυήσεων (π.χ. εγγυήσεις δανείων) και  

κινδύνων που θα απαιτούσαν ως υποχρεώσεις της αυτοτέλεια των 

χρήσεων. 

 Δημιουργία εικονικών συναλλαγών που φιλοδοξούν να επιτύχουν «εκτός 

ισολογισμού»  τη χρηματοδότηση ή το αντέγγραφο του χρέους. 

 Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, η πρόθεση της 

παρατυπίας της λογιστικής είναι συνήθως: είτε (α) να αντικατοπτρίζουν 

εσφαλμένα το "κέρδος από την πώληση" (του περιουσιακού στοιχείου που 

υποτίθεται ότι μεταφέρθηκε) (β) την αποφυγή σημειώνοντας ζημία 

απομείωσης (σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο που υποτίθεται ότι 

μεταφέρθηκε) και (γ) την αποφυγή αναγνώριση μιας υποχρέωσης (με την 

αντισταθμιστική καταχώρηση απώλειας ή ζημίας). 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε από την Deloitte Forensic Center με δεδομένα 

που προήλθαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το φαινόμενο της 

απάτης διαπιστώθηκε ότι : το 41% συνιστούν οι διάφορες πρακτικές αναγνώρισης 

των εσόδων του συνόλου των περιστατικών της λογιστικής απάτης. Στην συνέχεια 

ακολουθούν με 12% οι ανακριβείς γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις και με 11% οι πρακτικές παραποίησης του λογαριασμού των εξόδων. 

Τέλος με 8%, 7%  και 7% κατέχουν, αντίστοιχα, πρακτικές παραποίησης των 

λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των αποθεματικών  

. 

 

2.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Watts (1977) κάνει προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα ότι η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρείας βασίζεται στην έννοια της 
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αποτελεσματικής συμβάσεως. Η σύμβαση λέγεται ότι είναι αποτελεσματική εάν 

γίνεται προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του κόστους υπηρεσίας μεταξύ 

των διαφόρων μερών της επιχείρησης, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση 

της αξίας της επιχείρησης. Ωστόσο, η αποτελεσματική σύμβαση μπορεί να μην είναι 

πάντα επιθυμητή. Στο πλαίσιο διαχείρισης κερδών, οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μάνατζερ και των μέτοχων, των διαχειριστών και των κάτοχων του χρέους, μπορεί να 

προκαλέσει τους διαχειριστές να συμμετάσχουν στην ευκαιριακή χειραγώγηση των 

κερδών που έχει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τους 

επενδυτές και τους κατόχους του χρέους. Ο Breton  και ο Taffler (1995) συνοψίζουν 

ότι οι στόχοι  της δημιουργικής λογιστικής είναι να τροποποιήσει τις δύο βάσεις της 

μεταφοράς πλούτου: τα κέρδη ανά μετοχή και τη σχέση χρέους / ιδίων κεφαλαίων, οι 

υποκείμενες μεταβιβάσεις πλούτου συμβαίνουν μεταξύ των διευθυντών και των 

μετόχων, και  μεταξύ των μετόχων / διευθυντών και των κατόχων του χρέους. 

Σε γενικές γραμμές, οι διαχειριστές που ασχολούνται με την Χειραγώγηση Κερδών 

βασίζονται στις άμεσες και έμμεσες συμβάσεις. Σε ένα πλαίσιο  ιδιοκτήτη-

διαχειριστή, ο διαχειριστής αντιμετωπίζει τον πειρασμό να αποδεσμευθεί καθώς 

γνωρίζει ότι έχει πλεονέκτημα  πληροφόρησης για την επιχείρηση σε σχέση με τους 

ιδιοκτήτες. Για να παρακινήσουν τα διευθυντικά στελέχη να εργαστούν σκληρότερα, 

οι ιδιοκτήτες προσφέρουν στους διευθυντές μερίδιο από τα κέρδη. Κατά τη 

διαδικασία της υποβολής των εκθέσεων οι διαχειριστές μπορούν  να στρεβλώσουν   

τα κέρδη για να μεγιστοποιήσουν την προσωπική τους περιουσία και όχι τον πλούτο 

των μετόχων. Ως εκ τούτου, ο οικονομικός πλούτος μεταφέρεται από τους μετόχους 

στους διαχειριστές υπό σύναψη αποζημίωσης. Οι συμβάσεις χρέους συνήθως  

περιέχουν συμβόλαια όπως το περιθώριο κέρδους, την κάλυψη τόκων, και τον 

περιορισμό της καταβολής του μερίσματος. Δεδομένου ότι οι παραβιάσεις 

συμβατικών ρητρών μπορεί να είναι δαπανηρές για την επιχείρηση, οι ιδιοκτήτες / 

διευθυντικά στελέχη ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποφύγουν παραβίασης 

συμβατικών ρητρών επιβεβαιώνοντας λογιστικά δεδομένα, με αποτέλεσμα τη 

μεταφορά πλούτου από τους κατόχους του χρέους προς τους μέτοχους/ διευθυντικά 

στελέχη. Η οικονομική θεωρία υποθέτει ότι η πολιτική διεργασία είναι ένας 

ανταγωνισμός για τη μεταφορά πλούτου, τους φόρους και τους κανονισμούς για 

μεταβίβαση πλούτου στις ρυθμιστικές αρχές από τις επιχειρήσεις. Κατά το μέτρο που 

μια συγκεκριμένη εταιρεία υπόκειται σε ενδεχόμενες μεταφορές πλούτου στην 

πολιτική διαδικασία, τα διευθυντικά στελέχη της έχουν κίνητρο να μειώσουν τη 
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μεταφορά μέσω της χειραγώγησης των λογαριασμών. Ειδικότερα, οι διαχειριστές των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι πιο πιθανό να μειώσουν τις αποδοχές που 

αναφέρθηκαν καθώς τα ευνοϊκά κέρδη είναι η "απόδειξη" του μονοπωλίου και, 

επομένως, υπόκειται σε πολιτικές πιέσεις. Οι ερευνητές της λογιστικής βασίζονται σε 

εικασίες οικονομολόγων και υποθέτουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο πολιτικά 

ευαίσθητες και έχουν σχετικά μεγαλύτερες μεταφορές πλούτο που τους επιβάλλονται 

(πολιτικό κόστος) από τις μικρότερες επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνέπειες της μεταβίβασης πλούτου στην 

παρουσία της χειραγώγησης των κερδών, τα είδη των συμβάσεων πρέπει να 

καθοριστούν εκ των προτέρων, δεδομένου ότι οι ενδεχόμενες μεταφορές πλούτου 

προκαλούνται από την ποικιλία των συγκρούσεων μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών. Ειδικότερα, ο Scott (1997) επισημαίνει ότι η επίδραση της μεταβίβασης 

πλούτου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εξαρτάται από το αν οι δραστηριότητες 

χειραγώγησης των κερδών προκαλούνται από τις συμβάσεις του χρέους ή των 

συμβάσεων αποδοχών. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο μόχλευσης της επιχείρησης, 

τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες τα διευθυντικά στελέχη να επιλέξουν έσοδα 

αυξανόμενης χειραγώγησης , σε μια προσπάθεια να μειώσουν το βαθμό στον οποίο 

εφαρμόζεται η λογιστική με βάση τις δεσμευτικές ρήτρες χρέους. Παρομοίως, οι 

διαχειριστές θα έχουν την τάση να επιλέγουν έσοδα αυξανόμενης χειραγώγησης, για 

την αύξηση της αποδοχών τους, εάν συνδέεται με τα κέρδη της λογιστικής. Η 

συνέπειες του εισοδήματος με βάση το χειρισμό σχετικά με την οικονομική 

μεταβίβαση πλούτου είναι ότι η αυξανόμενη χειραγώγηση εσόδων  πραγματοποιείται 

για να αποφευχθεί η επικείμενη τεχνική προεπιλογής, οι τιμές των μετοχών είναι πιο 

πιθανό να αυξηθούν και κατά συνέπεια ο οικονομικός πλούτος μεταφέρεται από τους 

κατόχους του χρέους προς τους μετόχους / διευθυντικά στελέχη. Παρομοίως, μια 

αυξανόμενη χειραγώγηση εσόδων, όμως, θα προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα 

πτώση των τιμών των μετοχών αν πρόκειται για σκοπούς αποζημίωσης της 

διαχείρισης, συνεπώς, θα προκαλέσει μεταφορά πλούτου από τους μετόχους στα 

διευθυντικά στελέχη.  

Έτσι, εάν η δυνατότητα διαχείρισης διακριτικών ευχερειών επηρεάζει αρνητικά την 

αποτελεσματικότητα των συμφωνιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, και το 

αποτέλεσμα οδηγεί στην οικονομική ανισότητα κατανομής του πλούτου, γιατί η 

λογιστική νομοθεσία εξακολουθεί να επιτρέπει τη διακριτική ευχέρεια διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων; Πρώτον, η λογιστική ρύθμιση επιτρέπει ευελιξία 
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στις οικονομικές καταστάσεις, με διακριτική ευχέρεια διαχείρισης. Ο Dye και 

Verrecchia (1995) εξηγούν ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση απαιτεί 

διοικητική διακριτική ευχέρεια, η οποία με τη σειρά της, παρέχει στους επενδυτές μια 

πιο κατατοπιστική πληροφόρηση σχετικά  με την προοπτική εταιρείας. Δεύτερον, 

ακόμη και αν ευχέρεια διαχείρισης δεν καλύπτει  πληροφορίες, είναι δαπανηρή για 

τον εντολέα να εξαλείψει όλες τις δικαστικές αποφάσεις . Ο Watts και Zimmernan 

(1986) δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν όλες αυτές οι λογιστικές 

πράξεις χειραγώγησης, καθώς ενδέχεται να είναι υπερβολικά δαπανηρό να 

εξαλειφθούν όλες αυτές πράξεις . Οι Evans και Sridhar (1996) επισημαίνουν επίσης 

ότι μερικές πράξεις χειραγώγησης κερδών και η σχετική αύξηση της αποζημιώσεως 

είναι ένας συμβιβασμός με σχετικά χαμηλό κόστος σε σύγκριση με την εξάλειψη των 

δικαστικών αποφάσεων. Οι δηλώσεις σχετικά με υπερβολικά δαπανηρή για την 

εξάλειψη κάθε χειραγώγησης σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να 

δείξουν κάποια μεροληψία σχετικά με την γνωστοποίηση με χαμηλό προσωπικό 

κόστος. Τρίτον, η θεωρία προβλέπει ότι ακόμη και αν τα κέρδη που αναφέρθηκαν 

περιέχουν κάποια μεροληψία και το αποτέλεσμα οδηγεί σε αναδιανομή του πλούτου, 

σε ισορροπία, η αναθέτουσα αρχή εξακολουθεί να είναι αποδοτική. Στην λογιστική 

θεωρία, οι Watts και Zimmerman (1986) ισχυρίζονται ότι διοικητική διακριτική 

ευχέρεια θα βελτιώσει την εναρμόνιση των συμφερόντων των διευθυντικών στελεχών 

με εκείνα των μετόχων ανεξάρτητα από το εάν τα διευθυντικά στελέχη θα 

επωφεληθούν από τη διακριτική ευχέρεια που παρέχονται από τις συμβάσεις 

αποζημίωσης ή όχι. Η θεωρία υπονοεί ότι η διακριτική ευχέρεια διευθυντικών 

στελεχών που μεγιστοποιεί τις αποδοχές τους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση 

του πλούτου στους κύριους υπόχρεους μειώνοντας πιθανότατα το συμβόλαιο του  

χρέους. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη  πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών επιτρέπει 

κάποιες διευθυντικές πράξεις χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

2.2 ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Χ/Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και παρουσιάζονται τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο και στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του αριθμού 

των πιθανών χρηστών. Πολλοί επισκέπτες λαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
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που παρουσιάζονται ως κύρια πηγή των οικονομικών πληροφοριών και συνεπώς 

οποιαδήποτε διαστρέβλωση μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις.(βλέπε σχήμα 1) 

 

 
 

Σχήμα 2. Χρήστες των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

 
Οι επενδυτές είναι, φυσικά, τα πρώτα θύματα της απάτης της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Εάν υπερεκτιμηθούν τα κέρδη της εταιρείας, οι επενδυτές οι οποίοι 

αγοράζουν εξαπατώνται και αν τα κέρδη είναι μειωμένα, οι αγοραστές είναι αυτοί 

που θα χάσουν. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που φέρουν τις άμεσες και αρνητικές 

συνέπειες. Ο κατάλογος των θυμάτων περιλαμβάνει και άλλους που βασίζονται στις 

πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: οι τράπεζες και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δανείζουν χρήματα στην εταιρεία, τους 

προμηθευτές, τους πελάτες που επιθυμούν να εξετάσουν τις επιδόσεις σχετικά με τις 

συμβάσεις, τους συνεργάτες της εταιρείας, τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές που 

παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τον εκδότη και του τίτλους, οι δικηγόροι 

για τον εκδότη και πιθανώς και για τις ασφαλιστικές εταιρείες που εκδίδουν. Για να 

αποφευχθεί στο να βρεθεί κάποιος στη θέση θύματος  από την ωραιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθε χρήστης,  χρηματιστής, δανειολήπτης,  
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ασφαλιστής,  επενδυτής ή μέτοχος, μπορεί να κάνει μια δήλωση απάτης ,όταν 

κάποιος βρεθεί αντιμέτωπος με μια από τις ακόλουθες καταστάσεις (Ι. Weir, 2009) : 

η εταιρεία ανέφερε κέρδη, αλλά δεν είναι πολύ καλή στην δημιουργία ταμειακών 

ροών, τα επίπεδα μικτού κέρδους παραμένουν υψηλά, ακόμη και αν η εταιρεία 

δέχεται πιέσεις από την αγορά για να σταθεροποιηθούν οι τιμές, οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί, τα χρέη και τα επίπεδα των λογαριασμών των αποθεμάτων αυξάνονται, 

ενώ οι πωλήσεις είναι σταθερές ή μειώνονται, η εταιρεία οδεύει σε σύναψη 

συμφωνιών τραπεζικών παραβιάσεων, υπάρχουν σημαντικά μπόνους για  κορυφαία 

διευθυντικά στελέχη. 

 Αν ο μηχανισμός ελέγχου είναι αδύναμος και τα λογιστικά πρότυπα πιο ευέλικτα η 

δόλια πράξη στις οικονομικές καταστάσεις ή παραποιημένες χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες θα είναι αναπόφευκτη. Όπως έχουμε αντιληφθεί στο παγκόσμιο χώρο 

οποιαδήποτε θετική ή αρνητική  ενέργεια επιδρά σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα αυτά 

τα είδη των αρνητικών ενεργειών, όπως η χειραγώγηση στις οικονομικές 

πληροφορίες, γίνεται στις αναπτυγμένες χώρες. Δεδομένου ότι Αμερικανική 

οικονομία είναι η κυρίαρχη οικονομία, αποτελεί έναυσμα των χρηματοπιστωτικών 

κρίσεων, όπως τη βίωσε το 2001 ο γίγαντας στον τομέα της ενέργειας, η Enron. Αν τα 

ανθρώπινα συμφέροντα μειωθούν ή σταματήσουν εμείς  ως πολίτες θα ακούμε τον 

όρο απάτη στην οικονομία. 

Ο υπολογισμός του κόστους της επαγγελματικής απάτης αποτελεί ένα σημαντικό, 

αλλά εξαιρετικά προκλητικό, εγχείρημα. Αναμφισβήτητα, το πραγματικό κόστος 

είναι ανυπολόγιστο. Η εγγενώς παράνομη φύση της απάτης σημαίνει ότι αρκετές 

περιπτώσεις απάτης ποτέ δεν θα αποκαλυφθούν, και το συνολικό ποσό των ζημιών 

δεν ενδέχεται να αποκαλυφθεί, ποσοτικά ή αναφορικά. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε 

μέτρηση του κόστους της απάτης θα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια εκτίμηση. 

Παρ 'όλα αυτά, ο καθορισμός μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ζωτικής σημασίας για 

να καταδεικνύουν την πανδημία και την καταστροφική φύση της οικονομικής 

εγκληματικότητας. (ACFE, 2010) Οι καταρρεύσεις των γιγάντιων εταιρειών στις 

ΗΠΑ ως κυρίαρχη οικονομία στον κόσμο, είχαν επηρεάσει όλες τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να είχε ειπωθεί ότι οι 

οικονομική κρίση έρχεται, αλλά η έλλειψη πρόληψης κατέστησε αναπόφευκτη  την 

χρηματοπιστωτική κρίση. 

Η παραποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει κοστίσει στους επενδυτές 

περισσότερο από $ 500 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα τελευταία χρόνια (Rezaee, 
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2002 Cotton, 2002). Η παραποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (FSF) έχει 

λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το κοινό, τον τύπο, τους επενδυτές, την οικονομική 

κοινότητα, και τις ρυθμιστικές αρχές, λόγω των οικονομικών απατών που 

αναφέρθηκαν  σε μεγάλες εταιρείες όπως η Lucent, η Xerox, Rite Aid, Cendant, 

Sunbeam, Waste Management , η Enron Corporation, η Global Crossing, WorldCom, 

Adelphia, και Tyco. Τα κορυφαία στελέχη των τμημάτων αυτών και άλλων εταιρειών 

είχαν κατηγορηθεί για το μαγείρεμα των βιβλίων και, σε πολλές περιπτώσεις, 

κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν στη συνέχεια. Η κατάρρευση της Enron 

οδήγησε περίπου σε απώλεια 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην χρηματιστηριακή 

αγορά η οποία είναι καταστρεπτική για σημαντικό αριθμό εργαζομένων,  επενδυτών, 

και των συνταξιούχων. Η κατάρρευση της WorldCom, που προκλήθηκε από 

φερόμενη  οικονομική απάτη, είναι η μεγαλύτερη χρεοκοπία στην ιστορία των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Η απώλεια στην χρηματιστηριακή αγορά που προκύπτει από 

την αναφερόμενες οικονομικές απάτες και διαπράχθηκαν από την Enron, WorldCom, 

η Qwest, Tyco, Global Crossing   εκτιμάται περίπου σε 460 δισεκατομμύρια 

δολαρίων (Cotton, 2002). 

Από τις ανωτέρω πληροφορίες προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν 

υποστεί πάρα πολλά από τις παραποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Αυτές 

οι απάτες κόστισαν στις οργανώσεις και στις κοινωνίες  ένα σημαντικό ποσό του 

κεφαλαίου. Φαίνεται ότι η απάτη στην οικονομία θα συνεχίσει να βλάπτει την 

πραγματική οικονομία σε διαφορετικές περιοχές. Λόγω των παραποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  μερικοί γίνονται πλουσιότεροι και κάποιοι 

φτωχότεροι. Αυτό προκαλείται επειδή δεν γίνεται κατανομή των πόρων σε 

παραγωγικούς τομείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Σύμφωνα με το Rezaee (2003) , η λογιστική απάτη συμπεριλαμβάνει τα εξής 

χαρακτηριστικά : 

 Νόθευση, παραποίηση ή αθέμιτη τροποποίηση οικονομικών μεγεθών, 

υποστηρικτικών εγγράφων, ή επιχειρηματικών συναλλαγών. 

   Σκόπιμα εσφαλμένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, 

εμπορικών συναλλαγών, λογαριασμών και άλλων σημαντικών πληροφοριών 

από τις λογιστικές καταστάσεις. 

   Σκόπιμα κακή εφαρμογή, ερμηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, 

αρχών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και 

αναφορά οικονομικών και επιχειρησιακών συναλλαγών. 

 Εσκεμμένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών 

προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

 Χρήση λογιστικών τεχνασμάτων για τη διαχείριση παράνομων κερδών. 

 Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται μέσα στα όρια των νόμων, 

αλλά είναι εύκολο να μεταβληθούν μέσα από τα «παραθυράκια» αυτών 

 

 

3.1.1 ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ   ΑΠΑΤΗΣ 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 η απάτη, είτε πρόκειται για 

παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά είτε για υπεξαίρεση περιουσιακών 

στοιχείων συνεπάγεται  τρείς συνθήκες απάτης για την παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων με την εισαγωγή της έννοιας του τριγώνου της απάτης. Οι τρείς 

παράγοντες που επηρεάζουν την διάπραξη της απάτης είναι:  

 Κίνητρο ή Πίεση  

 Ευκαιρία 

 Εκλογίκευση 
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Για να διαπραχθεί η απάτη συνήθως προϋποθέτονται και οι τρείς συνθήκες. Για 

καθεμία από τις συνθήκες αυτές σημειώνονται τα ακόλουθα.  

 

Κίνητρο ή Πίεση 

Κίνητρο ή Πίεση για διάπραξη απατηλής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

μπορεί να υπάρχει όταν η διοίκηση είναι υπό πίεση, από πηγές εκτός ή εντός της 

οντότητας, για επίτευξη ενός αναμενόμενου (και ίσως μη ρεαλιστικού) στόχου 

κερδών ή χρηματοοικονομικού αποτελέσματος – ιδιαίτερα όταν οι συνέπειες για την 

διοίκηση εξαιτίας αποτυχίας στην επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων μπορεί αν 

είναι σημαντικές. 

Ομοίως, άτομα μπορεί να έχουν ένα κίνητρο υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, 

για παράδειγμα επειδή ο τρόπος διαβίωσης των ατόμων είναι πέρα από τις 

δυνατότητες τους. 

Ευκαιρία 

Μια θεωρούμενη ευκαιρία για διάπραξη απάτης μπορεί να υπάρχει όταν ένα άτομο 

πιστεύει ότι οι εσωτερικές δικλίδες μπορούν να παραβιαστούν, για παράδειγμα, 

επειδή το άτομο είναι σε θέση εμπιστοσύνης ή έχει γνώση συγκεκριμένων ελλείψεων 

στις εσωτερικές δικλίδες. 

Εκλογίκευση 

Άτομα μπορεί να είναι σε θέση να εκλογικεύσουν τη διάπραξη απατηλής πράξης. 

Ορισμένα άτομα έχουν νοοτροπία, χαρακτήρα ή ένα σύνολο ηθικών αξιών που τους 

επιτρέπουν εν γνώσει τους και από πρόθεση να διαπράξουν ανέντιμη πράξη. Ωστόσο, 

ακόμη και καθ’ όλα έντιμα άτομα μπορεί να διαπράξουν απάτη σε ένα περιβάλλον 

που τους ασκεί αρκετή πίεση. 
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                                                Σχήμα 1 : Το Τρίγωνο της Απάτης 

 

Επίσης σύμφωνα με το ΔΕΠ 240 η απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά μπορεί 

να εμφανίζεται με τα εξής χαρακτηριστικά : 

 Χειραγώγηση, παραποίηση (περιλαμβάνοντας της πλαστογραφίας) ή 

αλλοίωση των λογιστικών αρχείων ή της υποστηρικτικής τεκμηρίωσης  βάσει 

των οποίων καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις. 

 Εσφαλμένη παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις, ή σκόπιμη παράληψη 

από αυτές, γεγονότων, συναλλαγών ή άλλων σημαντικών πληροφοριών. 

 Σκόπιμη κακή εφαρμογή λογιστικών αρχών που σχετίζονται με ποσά, 

ταξινόμηση, τρόπο παρουσίασης ή γνωστοποίησης. 
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3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

O Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος είναι από τα κύρια μέσα για την ανίχνευση και 

την πρόληψη της απάτης. Φυσικά, γίνεται πιο δύσκολο ο εντοπισμός ή η πρόληψη 

της απάτης, όταν δύο ή περισσότεροι εργαζόμενοι γίνονται συναυτουργοί ή όταν μια 

κατώτερη  βαθμίδα  εργαζομένων, όπως μέσα στο επίπεδο διαχείρισης, επιτρέπει 

ατοπήματα από ανώτερο στέλεχος από  τον φόβο των αντιποίνων. Η απάτη δεν 

περιορίζεται μόνο σε ανώτερα στελέχη  - δεν είναι ασυνήθιστο για τις μεσαίες ή τις 

χαμηλότερες βαθμίδες η διάπραξη απάτης, για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης 

της εταιρείας, την εξέλιξη ή την αναγνώριση, ή να αποκρύψουν αποτυχίες ή λάθη. 

Τα παρακάτω είναι μια λίστα μερικών από τα μέσα για την ανίχνευση της απάτης, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων προειδοποιητικών σημάτων : 

1. Ανάλυση της ακεραιότητας της διαχείρισης. Εάν υπάρχει στη διαχείριση 

ειλικρινής πρόθεση για συνεργασία με άλλους. Οι στόχοι που ορίζει η 

διαχείριση είναι μέσα στα επιτεύξιμα πλαίσια. Υπάρχει μια τάση να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε όλα τα κόστη. Εάν  η 

αποζημίωση που συνδέεται με τα αποτελέσματα των επιδόσεων της εταιρείας 

είναι αδικαιολόγητη. Καθώς και η εξέταση για τον αν η εταιρεία έχει  

μηχανισμό που να  επιτρέπει στους υπαλλήλους να αναφέρουν παρατυπίες ή 

να κάνει προτάσεις βελτίωσης της εμπιστοσύνης αν χρειαστεί.  

2. Εξέταση για τον αν η εταιρεία έχει  αξιόπιστο  λογιστικό σύστημα  και 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς 

και αν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  διαθέτει επαρκή εξουσία για να 

επιτελεί τη λειτουργία της. Αν  ο εσωτερικός  έλεγχος συνεργάζεται με τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη αλλά και να μπορεί να υποβάλλει  ανεξάρτητα 

την έκθεση στο διοικητικό συμβούλιου. Η ελεγκτική επιτροπή επιβλέπει 

επιμελώς την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου .  

3. Να επιδιώκει η ελεγκτική επιτροπή να εξασφαλίσει την ύπαρξη ανεξάρτητων 

ελεγκτών (συμπεριλαμβανομένων και των κατώτερων βαθμίδων λογιστών 

και    ανεξάρτητων ελεγκτών), οι οποίοι είναι γνώστες της εταιρείας και οι 

οποίοι κατανοούν την επιθυμία της εταιρείας όχι μόνο να αποκτήσουν μια 

ακέραιη  ελεγκτική γνώμη, αλλά και να βελτιώνουν διαρκώς την σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, έχοντας κατά νου εκτιμήσεις κόστους-οφέλους. Η 
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ελεγκτική επιτροπή  να εξετάζει τις παρατηρήσεις από τα χαμηλότερα σε 

επίπεδο ελεγκτών για τη συμπεριφορά των εργαζομένων της εταιρείας κατά 

τη διάρκεια του ελέγχου. 

4. Να γίνεται ανάλυση στις πρακτικές και στις τάσεις του κλάδου σε σύγκριση 

με τις πρακτικές και τις τάσεις της εταιρείας. Υπάρχει η εντύπωση ότι η 

εταιρεία έχει υψηλές προσδοκίες έτσι ώστε λιγότερο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν απογοητευτικά . Αν η εταιρεία  

αντιμετωπίζει ασυνήθιστα κέρδη,  ανάπτυξη, ή ζημίες. Τέλος αν η εταιρεία 

και, κυρίως, οι τομείς  δραστηριότητάς βρίσκεται σε σταθερά οικονομικά και 

επιχειρηματικά επίπεδα. 

5. Η απάτη συχνά είναι εκτεθειμένη από την αναλυτική ανάλυση των 

μεταβολών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών, και τις σημαντικές οικονομικές σχέσεις διαφορετικών 

λογιστικών περιόδων. Οι  σημαντικές μεταβολές θα πρέπει να εξεταστούν 

λεπτομερώς. Η  αναλυτική ανάλυση πρέπει να γίνεται με βάση τη σύγκριση 

της εταιρείας. δηλαδή, συγκρίνοντας τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες της εταιρείας με παρόμοιες προηγούμενων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ίδιας εταιρίας, και συγκρίνοντας τους 

μέσους όρους της εταιρείας με παρόμοιες εταιρείες  που βρίσκονται στον 

κλάδο. Τα ακόλουθα αποτελούν  μερικούς από τους βασικούς δείκτες που 

μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμοι για την ανάλυση της απάτης. Οι περισσότεροι 

από τους δείκτες είναι επίσης χρήσιμοι για τη γενική οικονομική ανάλυση και 

τον προϋπολογισμό : 

α) Πωλήσεις ή έσοδα σε σύγκριση με το κόστος των πωληθέντων αγαθών. 

β) Πωλήσεις ή  έσοδα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία ή τις 

επενδύσεις. 

γ) Ακαθάριστες πωλήσεις ή  έσοδα σε σχέση με τις επιστροφές και τις 

πιστώσεις. 

δ) Πωλήσεις ή έσοδα σε σύγκριση με το μέσο όρο των αποθεμάτων. 

ε) Πωλήσεις ή έσοδα σε σύγκριση με το μέσο όρο των απαιτήσεων. 

στ) Μέσο όρο απαιτήσεων σε σύγκριση με τις πωλήσεις ανά ημέρα. 

ζ) Κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

η) Αποθεματικό για ανείσπρακτες απαιτήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις. 
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θ) Μετρητά συν αντίστοιχα μετρητών κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

σε σύγκριση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

ι) Το συνολικό χρέος σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού. 

κ) Κέρδη ή εισόδημα σε σύγκριση με καθαρή αξία, τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις πωλήσεις ή τα έσοδα. 

λ) Κέρδη σε σύγκριση με έξοδα από τόκους. 

6. Η κατάσταση των δεικτών των ταμειακών ροών στη    χρηματοοικονομική 

ανάλυση   πρέπει να εξετάζεται, αλλά συχνά μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί. Η 

κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζει τις πραγματικές μεταβολές στους 

λογαριασμούς μετρητών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, σε 

αντίθεση με τη κατάσταση εισοδήματος, η οποία συγκεντρώνει τα έσοδα και 

τα έξοδα, μολονότι τα πραγματικά μετρητά μπορεί να μην να έχουν 

παραληφθεί ή εκταμιευθεί. Έτσι, η κατάσταση ταμειακών ροών είναι χρήσιμη 

στη διαχείριση ως δείκτης της ικανότητας μιας επιχείρησης, για να δημιουργεί 

πραγματικά μετρητά έτσι ώστε να πληρώσει τα χρέη και τα μερίσματα ή την 

κάλυψη των ταμειακών αναγκών . Όσον αφορά την οικονομική απάτη , η 

κατάσταση ταμειακών ροών μπορεί να είναι χρήσιμη ως δείκτης  ανησυχίας 

της εταιρείας - δηλαδή, ως δείκτης της πιθανότητας πτώχευσης - και για την 

ανίχνευση ασυνήθιστων αλλαγών στις πωλήσεις ή την απογραφή. Τα 

παρακάτω μπορεί να είναι χρήσιμοι δείκτες για την ανάλυση της κατάστασης 

των ταμειακών ροών: 

α) Μετρητά από εργασίες σε σύγκριση με τις πωλήσεις. 

β) Μετρητά από εργασίες σε σύγκριση με τους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

γ) Μετρητά από εργασίες σε σύγκριση με έσοδα από εργασίες. 

δ)  Μετρητά από εργασίες σε σύγκριση με την απογραφή. 

ε) Το συνολικό χρέος σε σχέση με μετρητά από εργασίες. 

στ) Μετρητά από εργασίες σε σύγκριση με τις πληρωμές του χρέους 

(μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα), αγορές στοιχείων ενεργητικού 

καθώς και τα μερίσματα που καταβάλλονται, και ατομικά, οι πληρωμές 

του χρέους, αγορές περιουσιακών στοιχείων, και τα μερίσματα που 

καταβάλλονται σε σχέση με μετρητά από εργασίες. 

7. Σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων ή άλλων σχετικών πληροφοριών με 

κάποια άλλη πηγή που είναι συγκρίσιμη και πιο πιθανό να είναι αξιόπιστη. 

Για παράδειγμα, τα φορολογικά στοιχεία επιστροφής, εάν υπάρχουν, μπορεί 



 27 

να είναι μια πιο αξιόπιστη ένδειξη των πωλήσεων και των εξόδων από τις 

οικονομικές καταστάσεις, επειδή η εταιρεία θα είναι λιγότερο διατεθειμένη 

να υπερεκτιμήσουν τα έσοδα και να υποεκτιμήσουν τα έξοδα  από την 

επιστροφή του φόρου. 

8. Προσδιορισμός  αν  εισπρακτέοι   λογαριασμοί του κύκλου εργασιών 

επιβραδύνονται ή αν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί αυξάνονται ταχύτερα από 

τις πωλήσεις. 

9. Προσδιορισμός αν η απογραφή του κύκλου εργασιών επιβραδύνεται ή εάν τα 

αποθέματα αυξάνονται ταχύτερα από τις πωλήσεις. 

10. Διερεύνηση αν ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων είναι ασυνήθιστα 

υψηλός σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή μέσα σε ένα ευρύ επίπεδο αρχής, 

όπως στο μέσο ή ανώτερο- επίπεδο διαχείρισης. 

11. Διερεύνηση στο αν η εταιρεία έχει  ιστορικό στην αλλαγή  ελεγκτικών 

εταιριών, έχει αλλάξει πρόσφατα ελεγκτική εταιρία, ή είχε διαφωνίες με 

τους ελεγκτές της. 

12. Διερεύνηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, τις θυγατρικές, ή 

συγγενείς. 

13. Προσδιορισμός  αν η εταιρεία δραστηριοποιείται σε συναλλαγές που 

απαιτούν εκτιμήσεις ή εκτιμήσεις για σκοπούς αναφοράς. 

14. Διερεύνηση αν οι αγορές  ή πωλήσεις τίτλων της εταιρείας είναι ασυνήθιστα 

υψηλές ή χαμηλές. 

15. Προσδιορισμός  αν η εταιρεία έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης. 

16. Προσδιορισμός αν η ποιότητα των απαιτήσεων επιδεινώνεται με βάση τη 

γήρανση των εισπρακτέων απαιτήσεων. 

17. Προσδιορισμός αν τα αποθέματα αυξάνονται σε σύγκριση με το κανονικό 

κόστος των αναλογιών των πωληθέντων αγαθών. 

18. Εάν τα προγράμματα παροχής κινήτρων πωλήσεων έχουν γίνει 

αδικαιολόγητα ελεύθερα. 

19. Εάν οι επιστροφές πωλήσεων και οι πιστώσεις αυξήθηκαν, ιδιαίτερα μετά το 

τέλος της λογιστικής περιόδου. 

20. Διερεύνηση την εκτός ισολογισμού, χρηματοδότηση της εταιρείας. 

21. Προσδιορίστε αν η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του κλάδου που 

είναι, ή έχει περιουσιακά στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 



 28 

Η σωστή λειτουργία του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, σε συνδυασμό με την 

κατανόηση μερικών από τα μέσα για τη διάπραξη και την αναλυτική  ανίχνευση της 

οικονομικής απάτης , στις περισσότερες περιπτώσεις βοηθάει στην αποτροπή και την 

πρόληψη της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Μια  οικονομική απάτη  

σπάνια συνεχίζεται να είναι μη ανιχνευθείσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ/Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Τα ΔΛΠ επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά μεγέθη και οι διάφοροι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αποτιμώνται και λογίζονται, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο γίνονται αντικείμενο διαχείρισης και ελέγχου. Συνεπώς, η χρήση 

λογιστικών προτύπων και συστημάτων, που προάγουν την παροχή αξιόπιστης 

πληροφόρησης, διευκολύνει τη δημιουργία χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, 

περιορίζει το ενδεχόμενο παραποίησης της χρηματοοικονομικής εικόνας των 

επιχειρήσεων και ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο χρηματοοικονομικό και 

εποπτικό σύστημα. Αντιθέτως, ανεπαρκής και ελλιπής πληροφόρηση μπορεί να 

καταλήξει σε αστάθεια και αβεβαιότητα στην αγορά κεφαλαίων. Η 

αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και η ουσιαστική επικοινωνία 

μεταξύ επιχειρήσεων και μετόχων, δανειστών και επενδυτικού κοινού βασίζονται 

κατά πολύ στην ποιότητα και το περιεχόμενο των λογιστικών προτύπων. 

Η δημιουργική λογιστική δεν είναι συνέπεια πολλές φορές εφαρμογής λογιστικών 

κανόνων και προτύπων, αλλά η προσπάθεια σύνταξης ψευδών και παραπλανητικών 

οικονομικών καταστάσεων και ωραιοποίησης τους, χωρίς να ευθύνεται δηλαδή η 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π ή των Ελληνικών Προτύπων, αλλά εάν αυτά εφαρμόζονται με 

συνέπεια και υπευθυνότητα, όπως για παράδειγμα η επιχείρηση που δεν διενεργεί 

επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με την δικαιολογία ότι δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά η σχηματιζόμενη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων πέρα ποσοστού 

0.5% επί των χονδρικών πωλήσεων, ή ακόμη και στην περίπτωση διαφορετικού και 

ορθότερου χειρισμού των Δ.Λ.Π λόγω της αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων στην 

εύλογη αξία, η παραπάνω διαφορά αποτίμησης θα μπορούσε να γνωστοποιείτε στο 

προσάρτημα για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.  

 Δηλαδή τα Λογιστικά Πρότυπα, είτε τα διεθνή είτε τα προηγούμενα ελληνικά, δεν 

λύνουν το πρόβλημα της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. Οι εμπειρίες 

και εδώ αλλά και διεθνώς, δείχνουν, ότι ακόμα και αν υπάρχουν καλά επεξεργασμένα 
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λογιστικά πρότυπα, οι απάτες και μάλιστα κολοσσιαίου μεγέθους δεν αποτρέπονται. 

Για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, ζωτικός είναι ο ρόλος των 

ελεγκτών και όχι τόσο τα λογιστικά πρότυπα. Πολλές φορές όμως, ακόμα και αν οι 

ελεγκτές είναι έντιμοι και αξιόπιστοι, πάλι μπορεί να γίνουν μεγάλες απάτες. Κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει απόλυτη προστασία. Ο επενδυτής, ή ο σύμβουλός του πρέπει 

να μπορεί να ψάξει, να διερευνήσει και να αξιολογήσει μόνος του τις καταστάσεις, 

αξιολογώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

 Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα αναφορικά με το φαινόμενο της ωραιοποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

4.2 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Υπάρχει διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για τα ΔΛΠ. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών λογιστικών προτύπων δημιουργεί υψηλό κόστος στις αγορές 

κεφαλαίου. Ένα μέρος από αυτό το κόστος είναι άμεσο και επιβαρύνει τις 

επιχειρήσεις που οφείλουν να συμμορφωθούν απέναντι σε διαφορετικά είδη 

λογιστικών προτύπων, αν επιδιώκουν την άντληση κεφαλαίων σε διαφορετικές 

κεφαλαιαγορές. Ένα άλλο μέρος αυτού του κόστους είναι έμμεσο και αναφέρεται στη 

συστηματική αύξηση του κόστους του κεφαλαίου. Οι αγορές κεφαλαίου εκτιμούν και 

κοστολογούν την ύπαρξη αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αβεβαιότητας 

που μπορεί να υπάρχει αναφορικά με τα λογιστικά πρότυπα, τα οποία υπαγορεύουν 

την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης και συνεπώς επηρεάζουν το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών 

λογιστικών προτύπων τείνει να δημιουργεί ή και να αυξάνει την υπάρχουσα 

αβεβαιότητα, καθώς επίσης και το κόστος του κεφαλαίου. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 

στην ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων, που αποτελούν την κύρια πηγή 

λογιστικής πληροφόρησης, μπορεί να αποθαρρύνει τους επενδυτές και να επηρεάσει 

αρνητικά τις επενδυτικές ροές σε μια οικονομία. Ακόμη και εάν δεν αυξανόταν το 

κόστος του κεφαλαίου , η δημιουργούμενη από την ύπαρξη διαφορετικών ειδών 

λογιστικών προτύπων αβεβαιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναποτελεσματική 

διαχείριση και διάθεση του κεφαλαίου ανάμεσα στους συντελεστές της 

κεφαλαιαγοράς. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι είναι δύσκολο μια μεμονωμένη αρχή έκδοσης λογιστικών 

προτύπων (accounting standards setter) να έχει ένα πακέτο λύσεων για όλα τα 

λογιστικά ζητήματα και προβλήματα. Αντίθετα, η αρμόδια αρχή έκδοσης των ΔΛΠ 

(International Accounting Standards Board, IASB) συνεργάζεται με τις αντίστοιχες 

αρχές έκδοσης λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) και Ηνωμένου Βασιλείου 

(ASB), καθώς και με το Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International 

Organisation of Securities Commissions, IOSCO), και έχει ως στόχο τη δημιουργία 

ενός σώματος λογιστικών προτύπων, που θα είναι ευρέως αποδεκτά, θα καλύπτουν 

στο μέτρο του δυνατού τις ανάγκες των χρηστών και θα αποτελούν τον πιο 

ουσιαστικό 'κοινό παρονομαστή' στη χρηματοοικονομική λογιστική. Τα ΔΛΠ, 

έχοντας αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και αποδοχή, απευθύνονται σε όλες τις 

λογιστικές μονάδες και επιδιώκουν να περιορίσουν και να εξαλείψουν την έλλειψη 

επαρκούς και συγκρίσιμης λογιστικής πληροφόρησης που μπορεί να υπάρχει, όχι 

μόνο στο πλαίσιο της εγχώριας, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίου. Η 

εφαρμογή των ΔΛΠ είναι απαίτηση της αγοράς, η οποία διατηρεί υψηλές προσδοκίες 

σχετικά με την ανταπόκριση των επιχειρήσεων και την πιστή και ορθή συμμόρφωσή 

τους προς αυτά. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ αλλά και η συνεχής εξέλιξή τους αποτελούν 

σημαντική πρόκληση, καθώς στοχεύουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση των επενδυτών 

στη λογιστική πληροφόρηση, στη διαμόρφωση αξιόπιστων αναλύσεων της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και στην επίτευξη υψηλού 

επιπέδου αποτελεσματικότητας στην κεφαλαιαγορά. 

 

 

4.3 ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΔΛΠ  

Με την εφαρμογή των ΔΛΠ τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ο επενδυτής,  ο 

σύμβουλός, ο λογιστής, ο ορκωτός ελεγκτής πρέπει να μπορεί να ψάξει, να 

διερευνήσει και να αξιολογήσει μόνος του τις καταστάσεις, αξιολογώντας όλες τις 

σχετικές πληροφορίες. 

Πιο κάτω δίνονται ορισμένες χρήσιμες προσεγγίσεις για αυτό το θέμα, πιο 

συγκεκριμένα : 

Υπεραξίες (Άϋλα)  Με μεγάλη προσοχή, πρέπει να εξετάζει αν υπάρχουν σημαντικά 

ποσά για υπεραξίες ή άλλα άϋλα στοιχεία. 
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 Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην αποτελούν πραγματικό ενεργητικό 

 Για τις υπεραξίες που αφορούν συμμετοχές, να αξιολογεί μόνος του τη 

συμμετοχή, να εξετάζει κριτικά τους αποτιμητές, αν έγινε αποτίμηση, να 

βλέπει με ποιες μεθόδους και παραδοχές έκαναν την αποτίμησή τους 

 Για άλλα άϋλα στοιχεία, αν αφορούν σημαντικά ποσά, με κριτικό πνεύμα να 

εξετάζει την πληρότητα της τεκμηρίωσης της διοίκησης, ότι αυτά πράγματι θα 

αποδώσουν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 Να θεωρεί ότι αυτές οι απαιτήσεις σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ποτέ να μην 

ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν  

 Να εξετάζει αν είναι δυνατόν, ποια στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού 

αφορούν, αν ο υπολογισμός τους είναι λογικός, αν η εταιρία θα έχει 

μελλοντική κερδοφορία να τις συμψηφίσει κλπ. 

 

Αποτιμήσεις ενσώματων παγίων 

 Να θεωρεί ότι μπορεί τα αποτιμημένα πάγια να είναι υπερτιμημένα. 

 Να εξετάζει την αξιοπιστία των αποτιμητών, τις μεθόδους που 

χρησιμοποίησαν, τις παραδοχές που έκαναν, την τιμή που προκύπτει κατά 

μονάδα ανά Μ2 π.χ. κ.λ.π. 

 

Αποσβέσεις 

 Πολλές φορές οι συντελεστές αποσβέσεων, μπορεί να είναι πολύ μικροί και η 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων, αφύσικα μεγάλη 

 Ο αναλυτής πρέπει να εξετάζει τα ποσοστά των αποσβέσεων, πάντα σε σχέση 

με τη βαρύτητα που έχουν στη συγκεκριμένη εταιρία 

Αναλογιστικές μελέτες 

 Να θεωρεί ότι μπορεί να μην έγιναν με λογικές παραδοχές ή τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση, να μην είναι σωστά 

 Αν αφορούν σημαντικά ποσά στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα, 

ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές εταιρίες, να εξετάζει με προσοχή, τις παραδοχές 

στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί 
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Κατασκευαστικά έργα 

 Να θεωρεί ότι οι υπολογισμοί της διοίκησης για την αναλογία του έργου που 

έχει εκτελεστεί και το προβλεπόμενο συνολικό αποτέλεσμα, μπορεί να μην 

είναι σωστά. 

 Να εξετάζει με προσοχή τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, να συγκρίνει με 

τις πραγματοποιήσεις, με τις συνθήκες της αγοράς κ.λ.π. 

Βιολογικά προϊόντα 

 Ότι αποτιμάται σε «τρέχουσες» αξίες, έχει πάντα ένα στοιχείο κινδύνου και 

παρέχει δυνατότητες σε πολλές περιπτώσεις για δημιουργία μίας μη 

πραγματικής εικόνας 

 Αυτό μπορεί να συμβαίνει και με τα προϊόντα της γεωργίας και κτηνοτροφίας 

που αποτιμούνται σε τρέχουσες τιμές 

 

Αποτελέσματα κατά τομέα 

 Να το μελετάει ιδιαίτερα, γιατί αυτή η πληροφόρηση, εφόσον παρέχεται 

σωστά, μπορεί να αποκαλύπτει δομικές αδυναμίες ή δυνατότητες της εταιρίας. 

 Κάποιοι τομείς είναι κερδοφόροι, κάποιοι ζημιογόνοι, να ερευνά γιατί 

υπάρχουν οι διαφορές και τη διαχρονική εξέλιξη των αποτελεσμάτων κατά 

τομέα 

Ταμειακές ροές 

 Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 

 Να εξετάζει την ιστορική τους εξέλιξη, τη σχέση επενδυτικών και 

λειτουργικών ροών, μήπως έχουν σημαντικά οφθαλμοφανή λάθη στη σύνταξή 

τους κ.λ.π. 

Κοινοπραξίες 

 Αν πρόκειται για όμιλο τεχνικής εταιρίας, να εξετάζει να ενοποιήθηκαν 

σωστά οι κοινοπραξίες και τις αναλυτικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίες, 

γιατί σε αυτές εμφανίζονται συνήθως τα μεγάλα ανοίγματα. 

 Ειδικά πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι καταστάσεις τους έχουν συνταχθεί με βάση 

τα ΔΛΠ, έχουν ελεγχθεί και κυρίως αν έγινε αναλογική ενοποίηση 

 Η ενοποίηση σαν «συγγενών» εταιριών επιτρέπεται αλλά η πληροφόρηση 

είναι πληρέστερη με την αναλογική ενοποίηση 
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Λογιστικές αρχές 

 Να εξετάζει τις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν. 

 Επειδή τα ΔΛΠ παρέχουν ευχέρειες για επιλογή λογιστικών αρχών από τη 

διοίκηση, πρέπει να τις μελετάει, γιατί μπορεί να εφαρμόστηκαν και αρχές μη 

λογικές ή που δεν ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη εταιρία 

Εκτιμήσεις της διοίκησης 

 Τα ΔΛΠ επιτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις να γίνονται εκτιμήσεις από τη 

διοίκηση, ενώ τα ΕΛΠ είχαν λίγο πολύ σταθερούς κανόνες 

 Αν υπάρχουν σημαντικά ποσά που αφορούν εκτιμήσεις της διοίκησης, πρέπει 

να ερευνώνται οι παραδοχές που έγιναν και σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις είναι 

ρεαλιστικές 

 

Πληρότητα των Notes 

 Εφόσον γνωρίζει κάποιος ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να έχουν τα 

Notes, μπορεί κατ’ αρχήν να εξετάσει αν υπάρχουν. 

 Αν δεν υπάρχουν όλες, κάτι σύνηθες, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα 

 Θα πρέπει να εξετάσει αν λείπουν σημαντικές πληροφορίες για σημαντικά 

κονδύλια του Ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων 

Ορθότητα των Notes 

 Θα πρέπει να εξετάσει αν τα ποσά και οι υπολογισμοί που αναφέρονται στα 

Notes είναι σωστά, συμφωνούν με τις οικονομικές καταστάσεις και τα 

αθροίσματα συμφωνούν με τα επιμέρους ποσά 

 Αν εντοπίσει σημαντικά λάθη σε αυτό το πεδίο, πρέπει να προβληματιστεί 

Τα Notes διαχρονικά 

 Οι πληροφορίες των Notes,  πρέπει να εξετάζονται σε διαχρονική βάση 

 Γίνονται εκτιμήσεις της διοίκησης, αναφορές σε αναμενόμενες ροές, 

εκτιμήσεις συμμετοχών και παγίων κ.λ.π. 

 Αν αυτά αφορούν σημαντικά ποσά και εξετάζονται διαχρονικά, μπορεί να 

αποκαλυφθούν σημαντικά σημεία 

Ειδικά θέματα 

 Διακοπτόμενες δραστηριότητες 

– Είναι κάτι εντελώς νέο σε σχέση με τα ελληνικά πρότυπα 
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– Πρέπει να εξετάζεται αν παρέχεται η απαιτούμενη πληροφόρηση, 

αλλά και η ουσία της ενέργειας, επειδή συνήθως αυτές οι ενέργειες 

ασκούν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 Συγχωνεύσεις 

– Οι λογιστικοί χειρισμοί, είναι πλέον πολύ σύνθετοι σε σχέση με το 

παρελθόν και υπάρχουν πρόσθετα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν 

– Το πιο σημαντικό είναι ο υπολογισμός της υπεραξίας. Με βάση το 

ΔΠΧΠ 3, μπορεί να προκύψουν τυπικά σωστές, αλλά λογικά μη 

αποδεκτές υπεραξίες 

– Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι «ανάστροφες αποκτήσεις», όταν 

μία πολύ μεγαλύτερη εταιρία, απορροφάται π.χ. από ένα «κέλυφος». 

– Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται ειδικοί λογιστικοί χειρισμοί που 

μάλλον περισσότερο μπερδεύουν παρά ξεδιαλύνουν 

 Ενοποιήσεις 

– Τα προβλήματα με την εφαρμογή των ΔΛΠ, συνδέονται κυρίως με τις 

ενοποιημένες καταστάσεις και ότι τις ατομικές 

– Στην πράξη με τα ΔΛΠ σημασία έχουν μόνο οι ενοποιημένες 

καταστάσεις 

– Τα πληροφοριακά συστήματα, η διοικητική οργάνωση των εταιριών, ο 

λογιστικός σχεδιασμός, η απειρία των στελεχών και οι τεχνικές 

ενοποίησης που χρησιμοποιούνται, δημιουργούν μείζονα προβλήματα 

 

 

4.4 ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 Η εφαρμογή των ΔΛΠ επηρεάζει την ανάλυση της χρηματοοικονομικής πορείας 

και απόδοσης των επιχειρήσεων, την ποιότητα και σύνθεση της λογιστικής 

πληροφόρησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις λογιστικές καταστάσεις και την 

επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, αναλυτών και επενδυτών. Τα ΔΛΠ επηρεάζουν 

συνολικά κάθε πλευρά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παραγωγική 

διαδικασία, την κοστολογική και τιμολογιακή πολιτική, τη διαμόρφωση της 

επενδυτικής στρατηγικής, την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, το 
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δανεισμό, την κερδοφορία και φορολόγηση των επιχειρήσεων, το λογιστικό έλεγχο 

αυτών, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, καθώς και το χαρακτήρα της 

διοίκησης των επιχειρήσεων γενικότερα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, που 

ανακύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή των ΔΛΠ και τα οποία απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να γίνει ομαλά και χωρίς προβλήματα η μετάβαση 

στο διεθνές λογιστικό σύστημα. Το κόστος εκμάθησης και κατανόησης των 

διατάξεων των ΔΛΠ, αλλά και της εκ βάθρων αλλαγής του εγχώριου λογιστικού 

συστήματος από την απλή παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων έως τον 

υπολογισμό και την καταγραφή των διαφόρων λογιστικών μεγεθών και γεγονότων 

είναι τεράστιο τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους. Η εκπαίδευση του υπαλληλικού 

προσωπικού, η σε βάθος κατανόηση των διαφορών των ΔΛΠ με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα και των σχετικών επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική 

κατάσταση των επιχειρήσεων και κυρίως η αλλαγή των λογιστικών καταστάσεων με 

βάση τα ΔΛΠ θα επιβαρύνουν σημαντικά την καθαρή θέση των επιχειρήσεων. Η 

σύγκριση όμως του κόστους με το όφελος που προκύπτει δείχνει ότι το τελευταίο 

υπερβαίνει κατά πολύ το πρώτο ιδιαίτερα σε μακροπρόθεσμη βάση. Η κύρια δύναμη 

πίσω από τη δημιουργία των ΔΛΠ είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου. 

Καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν όλο και περισσότερο τη διεθνή διαφοροποίηση του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους και οι επιχειρήσεις προσβλέπουν στην άντληση 

κεφαλαίου από εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές, γίνεται φανερό πόσο σημαντική 

και αναγκαία είναι η εφαρμογή ενός διεθνούς λογιστικού συστήματος που θα 

περιορίζει τα κόστη και θα φέρνει επενδυτές και επιχειρήσεις κοντά. Η επιδίωξη από 

τους επενδυτές να προβλέψουν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των ΔΛΠ στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων τείνει να δημιουργεί ένα κλίμα 

αβεβαιότητας και αστάθειας στην κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία 

Συμβούλων Ασφαλίσεων Barnett Waddingham, η υιοθέτηση των ΔΛΠ οφείλει να 

γίνει με την απαραίτητη υπευθυνότητα και συνέπεια, διότι διαφορετικά οι λογιστικές 

καταστάσεις δεν θα εκφράζουν την πραγματική χρηματοοικονομική εικόνα των 

επιχειρήσεων. Το κρίσιμο ερώτημα αναφέρεται στα πλαίσια στα οποία θα κυμανθεί 

και στον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλωθεί η συμπεριφορά και η αντίδραση των 

επιχειρήσεων αμέσως μετά την εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών τους με τα 

ΔΛΠ. Το παραπάνω ερώτημα αφορά κυρίως το βαθμό: α) αξιοπιστίας της λογιστικής 

πληροφόρησης που παρέχεται μέσα από τις δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις, 

β) συγκρισιμότητας των τελευταίων μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων αλλά και 
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μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου, και γ) συμμόρφωσης (compliance/adoption rate) 

με τις επιμέρους διατάξεις των ΔΛΠ. Η έλλειψη συγκρισιμότητας μεταξύ των 

λογιστικών καταστάσεων σε συνδυασμό με το συνεπακόλουθο ενδεχόμενο 

παραποίησης των λογιστικών αποτελεσμάτων ή τουλάχιστον αδυναμίας ανάλυσης 

των τελευταίων με ακρίβεια και πιστότητα, θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στις 

αγορές κεφαλαίου. Για την κοινότητα των επενδυτών, το παραπάνω ενδεχόμενο 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαμόρφωση 

του επενδυτικού προγράμματος και χαρτοφυλακίου τους. Για τον κόσμο των 

επιχειρήσεων όμως το παραπάνω ενδεχόμενο μπορεί να είναι καταστροφικό, καθώς η 

έλλειψη συγκρισιμότητας και η εφαρμογή διαφορετικών λογιστικών μεθόδων μπορεί 

να οδηγήσουν τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις επενδυτικές επιλογές και 

κατευθύνσεις τους. Άλλη εστία ανησυχίας για τους επενδυτές και προβληματισμού 

για τις επιχειρήσεις είναι η ενδεχόμενη αλλαγή των όρων και συνθηκών του 

επιχειρηματικού σκηνικού, δηλαδή το πώς θα επηρεαστούν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, το μερίδιο αγοράς που κατέχουν, η βιωσιμότητά 

τους, καθώς και η αντίδραση και συμπεριφορά των ανταγωνιστών (βλ. Granlund, 

1998). 

Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζουν σε 

συνδυασμό με τις σχετικές επιπτώσεις στα λογιστικά μεγέθη θα πρέπει να εξεταστούν 

σε βάθος και να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η μετάβαση στο διεθνές λογιστικό 

σύστημα και το μεσοδιάστημα που θα παρεμβληθεί έως την πλήρη προσαρμογή και 

υιοθέτηση των ΔΛΠ μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για 'επιδέξια' διαχείριση 

των λογιστικών μεγεθών και εξομάλυνση των εισροών και εκροών από την πλευρά 

των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρηματική εικόνα τους στην 

αγορά. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ μπορεί να οδηγήσει σε 'δημιουργική' αναπροσαρμογή 

των λογιστικών μεθόδων και της επιχειρηματικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, 

προκειμένου οι σχετικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά και λογιστικά μεγέθη να 

είναι οι μικρότερες δυνατές. Το παραπάνω είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει 

περαιτέρω αβεβαιότητα στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την πορεία των 

επιχειρήσεων, τις προτεραιότητες που θέτουν, τη στάση που διατηρούν απέναντι σε 

συγκεκριμένα λογιστικά ζητήματα, (όπως π.χ. η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων 

παγίων στοιχείων), τις επιλογές τους και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των 

επιλογών τους. Σε αυτή την περίπτωση ανακύπτουν ερωτήματα, όπως ποιοι είναι οι 

πραγματικοί στόχοι των επιχειρήσεων, κατά πόσο επιδιώκονται τα συμφέροντα των 
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μετόχων των επιχειρήσεων σε αντιδιαστολή με αυτά των managers, σε ποιο βαθμό η 

αγορά κεφαλαίων αντιλαμβάνεται τέτοιες καταστάσεις και πώς αντιδρά, και τέλος 

ποιο είναι το περιθώριο ελιγμών από τις εποπτικές αρχές ώστε να αποφεύγονται 

τέτοια φαινόμενα. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες 

(agency theory, positive accounting theory, contracting theory), οι οποίες 

περιγράφουν και αναλύουν διεξοδικά τη σχέση κυρίως μεταξύ managers, μετόχων, 

δανειστών και κεφαλαιαγοράς, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων, όπως 

πελατών, ανταγωνιστών, προμηθευτών, φορολογικών και ελεγκτικών αρχών κ.λπ. 

(Jensen και Meckling, 1976, Watts και Zimmerman, 1978, 1986, Fieldset al, 2001, 

Chung et al, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Λογιστικά σκάνδαλα, ή εταιρικά σκάνδαλα λογιστικής, είναι πολιτικά και 

επιχειρηματικά σκάνδαλα που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση των 

παραπτωμάτων από έμπιστα στελέχη των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων. Τέτοια 

παραπτώματα περιλαμβάνουν συνήθως πολύπλοκες μεθόδους για κατάχρηση, 

διογκώνοντας τα έσοδα, υποτιμώντας τα έξοδα, διογκώνοντας την αξία των εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων ή μειωμένων πληροφοριών για την ύπαρξη των 

υποχρεώσεων, μερικές φορές με τη συνεργασία των υπαλλήλων σε άλλες εταιρείες ή 

θυγατρικές.  

Στις δημόσιες επιχειρήσεις, αυτό το είδος της "δημιουργικής λογιστικής" μπορεί να 

συνιστά σε απάτη και οι έρευνες  ξεκίνησαν κατά κανόνα από τους οργανισμούς 

εποπτείας της κυβέρνησης, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σκάνδαλα είναι συχνά μόνο η «κορυφή του παγόβουνου». 

Αντιπροσωπεύουν τις ορατές καταστροφικές αποτυχίες. Σημειώστε ότι πολλές φορές 

η παραποίηση μπορεί να είναι απολύτως νόμιμη ή σχεδόν νόμιμη. 

Για παράδειγμα, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και των εξαγορών: 

Είναι αρκετά εύκολο για ένα κορυφαίο στέλεχος να μειώσουν την τιμή  του υλικού 

της εταιρείας του - λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης. Η εκτελεστική εξουσία 

μπορεί να επιταχύνει την λογιστική των αναμενόμενων εξόδων, την λογιστική 

καθυστέρηση των αναμενόμενων εσόδων, συμμετοχή σε εκτός ισολογισμού 

συναλλαγών, να παρουσιάζει την κερδοφορία της εταιρείας έτσι ώστε να εμφανίζεται 

προσωρινά φτωχότερη, ή απλά να προωθήσουν και να αναφέρουν σοβαρά 

συντηρητικές (π.χ. απαισιόδοξες) εκτιμήσεις των μελλοντικών κερδών. Τέτοιες 

φαινομενικά δυσμενείς ειδήσεις αποδοχών ενδέχεται  (τουλάχιστον προσωρινά) να 

μειώσει το μερίδιο των τιμών. 

Μια μειωμένη τιμή της μετοχής κάνει μια εταιρεία ευκολότερο στόχο εξαγοράς. 

Όταν η εταιρεία εξαγοραστεί (ή που ιδιωτικοποιείται) - σε απίστευτα χαμηλή τιμή - ο 

μεσολαβητής της εξαγοράς κερδίζει απροσδόκητα από τις ενέργειές του τέως 
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υψηλόβαθμου στελέχους για τη μείωση των λαθραία τιμών της μετοχής. Αυτό μπορεί 

να εκπροσωπεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια (αμφισβητησίμως) που 

μεταβιβάζονται από τους παλαιούς μετόχους στον μεσολαβητή της εξαγοράς. Το 

πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος στη συνέχεια ανταμείβετε με μια χρυσή χειραψία για 

να προεδρεύει την εξαγορά που μπορεί μερικές φορές να είναι στα εκατοντάδες 

εκατομμύρια δολάρια για ένα ή δύο χρόνια δουλειάς. (Αυτό, ωστόσο, είναι μια 

εξαιρετική ευκαιρία για τον μεσολαβητή της εξαγοράς, ο οποίος τείνει να επωφεληθεί 

από την ανάπτυξη της φήμης ότι είναι πολύ γενναιόδωρος με τα υψηλόβαθμα 

στελέχη). 

Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται όταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο  ή ένας 

οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκειται σε ιδιωτικοποίηση. Κορυφαία 

στελέχη μπορούν να καρπωθούν συχνά τεράστια χρηματικά οφέλη όταν ένας 

κρατικός ή μη-κερδοσκοπικός οργανισμός πωλείται σε χέρια ιδιωτών. Ακριβώς όπως 

στο παραπάνω παράδειγμα, μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία 

καθιστώντας την οντότητα να εμφανίζονται σε χρηματοοικονομική κρίση - αυτό 

μειώνει την τιμή πώλησης (προς όφελος του αγοραστή), και την καθιστά μη-

κερδοσκοπική και οι κυβερνήσεις είναι πιο πιθανό να πουλήσουν. Μπορεί επίσης να 

συμβάλει στη δημόσια αντίληψη ότι οι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά ενισχύοντας την πολιτική βούληση να πουλήσει κρατικά 

περιουσιακά στοιχεία.  

Όλα τα λογιστικά σκάνδαλα δεν προκαλούνται από υψηλόβαθμα στελέχη. Πολλές 

φορές οι διευθυντές και οι υπάλληλοι πιέστηκαν ή τροποποιήσαν οικειοθελώς τις 

οικονομικές καταστάσεις για το προσωπικό όφελος των ατόμων πάνω από την 

εταιρεία. Ο  διευθυντικός οπορτουνισμός παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα σκάνδαλα. 

Για παράδειγμα, στελέχη τα οποία θα λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση για 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, θα αναφέρουν ανακριβείς πληροφορίες δεδομένου 

ότι τα βραχυπρόθεσμα οφέλη υπερτερούν των μακροπρόθεσμων, όπως η σύνταξη. 

Στην παρούσα ενότητα  περιγράφονται τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία 

αποτέλεσαν σημείο καμπής στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και συντέλεσαν 

στην καθιέρωση νέων κανόνων διασφάλισης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των 

ελεγκτών καθώς επίσης και στην αναμόρφωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
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5.2 ΕΤΑΙΡΙΑ:  «ENRON» 

5.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις αρχές του 1990, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε νομοθετική 

ρύθμιση που απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε πράξει και 

για την αγορά φυσικού αερίου μερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που 

δημιουργήθηκε ευνόησε την ανάπτυξη εταιριών όπως η Enron, ενώ η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα των τιμών λόγω του ανταγωνισμού προκαλούσε την αντίδραση 

παραγωγών και τοπικών διοικήσεων. Έντονα φαινόμενα lobbying εκ μέρους της 

Enron και λοιπών εταιριών όμως, διατήρησαν το σύστημα ως είχε. 

Η Enron είχε δημιουργήσει εταιρίες offshore, μονάδες που μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για φορολογικό σχεδιασμό και φοροδιαφυγή, εκτοξεύοντας την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Οι ονομασίες αυτών των οντοτήτων ήταν Bob West 

Treasure, Jedi και Hawaii. Το γεγονός αυτό προλείανε το έδαφος για πλήρη 

ελευθερία συναλλαγματικού σχεδιασμού, καθώς και πλήρη ανωνυμία που μπορούσε 

να διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση εξαφάνιζε από τους ισολογισμούς 

της. Αυτές οι εταιρίες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα απ'όσο 

πραγματικά ήταν, ενώ δημιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος μεταφοράς απωλειών 

από τα στελέχη. Αυτή η πρακτική εκτόξευσε την τιμή των μετοχών της, κάτι που 

έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη της να αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση για να 

κερδοσκοπούν σε ατομικό επίπεδο. Οι άνθρωποι της Enron γνώριζαν τα πάντα για 

τους offshore λογαριασμούς της εταιρείας, στους οποίους κρύβονταν οι απώλειές της' 

παρά ταύτα, οι επενδυτές δε γνώριζαν τίποτα παρόλα αυτά. Ο Οικονομικός 

Διευθυντής Andrew Fastow καθοδηγούσε την ομάδα που δημιούργησε τις εταιρίες-

οχήματα και αξιοποίησε τις συμφωνίες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλίσει για τον 

ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων 

εγγυημένων εισοδημάτων, εις βάρος της επιχείρησης την οποία έπρεπε να υπηρετεί 

και τους συμμέτοχους της. 

To 1999, η Enron ξεκίνησε τη λειτουργία της EnronOnline, μια διαδικτυακή 

υπηρεσία συναλλαγών, η οποία χρησιμοποιείτο από σχεδόν όλες τις ενεργειακές 

επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής 

Παραγωγής Jeffrey Skilling συνηγορούσε στην εξής καινοφανή ιδέα, ότι η εταιρεία 

δε χρειαζόταν πραγματικά στοιχεία υπό την κατοχή της. Εφαρμόζοντας στο έπακρο 

τη διεισδυτική επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης, κατέστησε την Enron το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobbying&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_offshore&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=EnronOnline&action=edit&redlink=1
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μεγαλύτερο χονδρέμπορο αερίου και ενέργειας, με $27 δισεκατομμύρια συναλλαγές 

ανά τρίμηνο. Τα νούμερα της εταιρείας, μολαταύτα, έπρεπε να εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία. Με τον Skilling, η Enron υιοθέτησε μια λογιστική της 

αγοραίας αξίας, με την οποία προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη από οποιαδήποτε 

συμφωνία λογίζονταν επιτόπου στα βιβλία της. Συνεπώς, η εταιρεία σημείωνε κέρδη 

από οτιδήποτε θα μπορούσε με το χρόνο να ανατραπεί και να μεταβληθεί σε απώλεια, 

καθώς τα δημοσιονομικά της υπονομεύονταν από την ανάγκη χειραγώγησης της 

χρηματιστηριακής της αξίας στη Wall Street, κατά την περίοδο της τεχνολογικής 

έκρηξης του χρηματιστηρίου. Όταν όμως η επιτυχία μια εταιρείας μετράται με 

καθορισμένες πρακτικές κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από 

μια συστημική προσέγγιση, έναν όρο που ο Skilling αποδεχόταν, οι πραγματικοί 

ισολογισμοί δεν ήταν και ιδιαίτερα επιθυμητοί. Πραγματικά, οι επιτηδευμένες 

πρακτικές της Enron αποτελούσαν συχνά κερδοσκοπικά παιχνίδια για τη διατήρηση 

της ισχύουσας τάξης και να ανεβαίνει η τιμή της εταιρείας, που ανακοινωνόταν 

καθημερινά στον ανελκυστήρα της. Οι αυξανόμενοι αριθμοί συνοδεύονταν και από 

χορηγούμενα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συντηρούσε παρά τα χρέη της. Μια 

πιθανή πτώση της θα αποτελούσε ένα φαινόμενο ντόμινο. Υπό την πίεση να 

διατηρήσει τη φαινομενική της εικόνα, ο Skilling επιτέθηκε φραστικά στον αναλυτή 

της Wall Street Richard Grubman , ο οποίος αμφισβήτησε τις ασυνήθιστες λογιστικές 

πρακτικές της Enron κατά τη διάρκεια μιας ηχογραφημένης διάσκεψης. Όταν ο 

Grubman τόνισε ότι η Enron ήταν η μοναδική εταιρεία που δε δημοσίευε τον 

ισολογισμό της μαζί με την κατάσταση αποτελεσμάτων, ο Skilling απήντησε με 

απρεπές σχόλιο. Αν και το απρεπές σχόλιο αντιμετωπίστηκε με έκπληξη και 

αμηχανία από τον τύπο και το κοινό, εξελίχθηκε σε αστείο ανάμεσα σε πολλούς 

υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι χλεύαζαν τον Grubman για αυτό που έβλεπαν ως 

ανακάτωμα και όχι τόσο για την έλλειψη τρόπων του Skilling. 

Στα τέλη του 1990, η Enron έκανε συναλλαγές $80-90 ανά μετοχή και αρκετοί 

έδειχναν να ανησυχούν με το θολό τοπίο που δημιουργείτο με τις οικονομικές 

αποκαλύψεις. Στα μέσα του Ιουλίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε κέρδη $50,1 

δισεκατομμυρίων, σχεδόν τα τριπλάσια από τις αρχές του Ιανουαρίου, 

καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 3 σεντς ανά μετοχή. Παρά ταύτα, 

το περιθώριο κέρδους είχε διατηρηθεί σε ένα συντηρητικό μέσο περίπου 2,1% και η 

τιμή της μετοχής της είχε πέσει περισσότερο από 30% σε σύγκριση με ένα χρόνο 

πριν. Οι προβληματισμοί γίνονταν ολοένα και πιο έντονοι. Η Enron είχε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Wall_Street&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
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αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, όπως προβλήματα 

τροφοδοσίας κατά το χειρισμό μιας μονάδας συναλλαγών ευρείας ζώνης, την 

κατασκευή του Dabhol Power και μια μονάδα εγκαταστάσεων στην Ινδία, αλλά και 

κριτική για το ρόλο που θεωρήθηκε πως διαδραμάτισε στην ενεργειακή κρίση της 

Καλιφόρνια του 2000-2001. 

Στις 14 Αυγούστου του 2001, ο Jeffrey Skilling, ο γενικός διευθυντής της Enron, 

πρώην σύμβουλος ενέργειας στην McKinsey & Company ο οποίος συνεργάστηκε με 

την Enron το 1990, ανακοίνωσε πως θα αποχωρούσε από τη θέση του σε έξι μήνες. 

"Οι λόγοι της αποχώρησής μου είναι προσωπικοί...", είπε ο Skilling τότε, "...αλλά δεν 

μπορώ να τους γνωστοποιήσω.". Παρατηρητές πρόσεξαν πως κατά τους μήνες που 

έμεναν μέχρι την αποχώρησή του, ο Skilling είχε πουλήσει τουλάχιστον 450.000 

μετοχές της Enron σε αξία γύρω στα $33 εκατομμύρια (παρά το γεγονός ότι κατείχε 

ακόμη ένα εκατομμύριο μετοχές κατά την ημέρα που έφυγε). Παρά ταύτα, ο Kenneth 

Ley, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβεβαίωνε τους αναλυτές πως δεν 

υπήρχαν λογιστικά, συναλλακτικά, αποθεματικά ή γενικότερα άλλα ζητήματα σε 

εκκρεμότητα, αναφερόμενος στην αποχώρηση. Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε τους 

έκπληκτους παρατηρητές της αγοράς ότι δε θα υπήρχαν αλλαγές στην απόδοση της 

εταιρείας ή στην πορεία της προς την πρόοδο εξαιτίας της παραίτησης του Skilling. Ο 

Ley ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναλάμβανε ξανά ο ίδιος τη θέση του γενικού 

διευθυντή. 

Την επομένη όμως ημέρα ο Skilling παραδέχθηκε ότι ένα πολύ βασικός λόγος της 

αποχώρησής του από την Enron ήταν η αξία της εταιρείας που κατρακυλούσε στην 

αγορά. Ο αρθρογράφος Paul Crugman, σε σχετική στήλη της NY Times, ισχυρίστηκε 

ότι η κατάσταση της Enron αντικατόπτριζε τις συνέπειες στην απελευθέρωση της 

αγοράς και τον παραγκωνισμό των εμποδίων σε αγορές όπως αυτή της ενέργειας. 

Μερικές ημέρες αργότερα, σε γράμμα προς τον αρθρογράφο, ο Kenneth Ley 

υπερασπίστηκε την εταιρεία του και τη φιλοσοφία που τη διέπνεε: 

 Απώτερος σκοπός της τελευταίας επίθεσης του Crugman για την Enron φαίνεται 

πως είναι να κιβδηλώσει το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, ένα σύστημα που 

επιτρέπει στους ανθρώπους να λάβουν άφοβα αποφάσεις και να απολαύσουν τους 

καρπούς της εργασίας, των δεξιοτήτων, της ευφυΐας και της καλής τους πρόθεσης. 

Προφανώς θα επικροτούσε ένα μονοπωλιακό σύστημα που θα κατευθύνεται ή θα 

επιχορηγείται από την κυβέρνηση για να λάβει αποφάσεις. 
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Διαφωνούμε καθέτως με τέτοιες απόψεις που αφήνουν αμφιβολίες σχετικά με την 

ακεραιότητα και την καλή πίστη τέτοιων οργανισμών και των διοικούντων τους. Το 

παράδειγμα που περιγράφει ο κύριος Crugman ως φρενήρη τροχιά "χρηματοποίησης" 

(όπως η ηλεκτρική αγορά στην Καλιφόρνια) αποτελεί προϊόν της δικής του 

αντίληψης για το σύστημα, με ενεργές κυβερνητικές παρεμβάσεις σε κάθε βήμα. 

Πράγματι, οι μόνοι κερδισμένοι στο φιάσκο της αγοράς της Καλιφόρνια ήταν οι 

δημόσιες εγκαταστάσεις στο Λος Άντζελες, το Pasific Northwest και την British 

Columbia. Η καταστροφή που υπονόμευσε την ευημερία της Καλιφόρνια προέκυψε 

έπειτα από τον παρεμβατισμό των λίγων, όχι από την αγορά των πολλών.   

 

5.2.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Στην πορεία αναλύονται ορισμένα βασικά λογιστικά θέματα τα οποία, όπως 

φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν αντιμετωπίστηκαν ορθά. 

Χρηματοδοτική Μίσθωση  

Ένα πεδίο στο οποίο δεν έγιναν οι δέοντες λογιστικοί χειρισμοί αφορά το εργαλείο 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο προβλέπει τη χρήση ενός παγίου από το μισθωτή, 

ο οποίος, σε αντίθεση με τη λειτουργική μίσθωση, διακρατά όλα τα οφέλη και τους 

κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση. Παρά ταύτα, δεν έχει την 

κυριότητα του παγίου, όπως ορίζει ο νόμος. Συνεπώς, κατ' αρχήν δεν οφείλει να το 

εμφανίζει στις λογιστικές του καταστάσεις. 

Επειδή όμως η επιστήμη της λογιστικής διαπνέεται από την αρχή της επικράτησης 

της ουσίας επάνω στον τύπο, εφόσον χρησιμοποιεί κάποιος το πάγιο και λογίζει 

αποσβέσεις, θα πρέπει και οι συμμέτοχοι να έχουν ορθή πληροφόρηση. Η Enron δεν 

ενημέρωνε κατάλληλα τους ενδιαφερομένους για τα πάγια που χρησιμοποιούσε και 

από πού πηγάζουν οι αποσβέσεις, χειραγωγώντας τα κέρδη. 

Συμμετοχές  

Η Enron είχε επενδύσει και σε πολλές θυγατρικές εταιρίες, από τις οποίες εμφάνιζε 

κέρδη από εξορύξεις και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, κοιτασμάτων πετρελαίου 

κ.α. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΑΛΠ έπρεπε να εμφανίζει την εύλογη αξία 

των συμμετοχών σε ποσοστό 10% και να την προσαυξάνει με τα κέρδη, η εταιρεία 

ακολουθούσε δημιουργικούς χειρισμούς, τους οποίους μάλιστα δεν επεσήμαναν και 
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οι ελεγκτές της Arthour Andersen. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν ήλεγχαν τις θυγατρικές 

της ώστε να επιβεβαιώσουν τα νούμερα που εμφάνιζε η Enron. Εφόσον στα 

λογιστικά της βιβλία εμφάνιζε η εταιρεία κέρδη, προέβαινε και σε διανομή κερδών, 

διακυβεύοντας τη θέση των πιστωτών της . 

Συνταξιοδοτικό Ταμείο  

Οι χειρισμοί της εταιρείας έπληξαν και τους ίδιους τους εργαζομένους της, καθώς 

οι εισφορές τους για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο 

κατέρρευσε στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να "τιναχθεί" το ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα "στον αέρα". Χιλιάδες υπαλλήλων και επενδυτών 

της Enron έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών 

τους και τις συντάξεις τους, όταν κατέρρευσε η εταιρεία. Οι ποικίλες ομάδες 

ενδιαφερομένων ακολούθησαν τη δικαστική οδό. 

Πιο συγκεκριμένα το επιχειρηματικό μοντέλο της Enron, επιτευχθεί μέσα από 

πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών περιουσιακών στοιχείων και 

λειτουργιών συναλλαγών και που διέσχισαν τα εθνικά σύνορα δοκιμάζοντας τα όρια 

της λογιστικής. Η εταιρεία ανέλαβε την πλήρη αξιοποίηση  στη διαχείριση των 

λογιστικών κερδών του και του ισολογισμού για να απεικονίσει μια ρόδινη εικόνα της 

κατάστασης της. 

Η Enron υπογραμμίζει τις πολλές αδυναμίες που επικρατούσαν στον κλάδο. Πολλές 

από τις λογιστικές δράσεις της Enron ήταν νόμιμες. Οι εκτός λογιστικού ισολογισμού  

λογιστική ήταν νόμιμη, ωστόσο, η δυνατότητα να σχεδιάσει τις συναλλαγές που 

ικανοποίησαν το γράμμα του νόμου, ήταν αυτή που παραβίασε την πρόθεση, όπως 

και το γεγονός ότι ο ισολογισμός της δεν αντικατόπτριζε τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους της (Healey και Palepu, 2003). Έτσι, ένα ενδεχομένως θετικό αποτέλεσμα 

του σκανδάλου της Enron ήταν να βελτιωθεί η διαδικασία με την οποία επιλέγονται 

οι ελεγκτές, διατηρούνται και αποζημιώνονται. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την 

προώθηση εταιρικών δομών διακυβέρνησης που επιτρέπουν στους μετόχους μια 

άμεση διαδρομή για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή του ελεγκτή και την 

αποζημίωση. (Abdel-Khalik, 2002). 

Από αγορά προς  αγορά η λογιστική πρέπει να διευκρινίζεται, ώστε να μην γίνεται 

αντικείμενο καταχρήσεων σε μη ρευστοποιήσιμες αγορές, το οποίο είναι ό, τι έκανε 

της Enron. Και ο ορισμός του τι κάνει ένα ανεξάρτητο SPE πρέπει να τελειοποιηθεί. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής της Enron Arthur Anderson, αποδέχθηκε την απόφαση της 

Enron να μην παγιώσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με παράγωγα αυτών των 
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φορέων με το συνολικό παθητικό της εταιρείας. Αυτές οι οντότητες έκρυψαν το 

γεγονός ότι η Enron ήταν μαζικά σε κίνδυνο (Millman, 2002). Καθώς οι 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της έγινε πιο περίπλοκες, η εταιρεία χρησιμοποίησε 

επίσης τις SPE για να αποκρύψει προβληματικά πάγια που εμπίπτουν σε αξία, όπως 

ορισμένες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, η λειτουργία ευρείας ζώνης ή μετοχών σε 

εταιρείες που είχαν διαχωριστεί στο κοινό (Thomas, 2002). 

Δεδομένου ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων των εταιρικών σχέσεων 

μειώθηκε, η Enron άρχισε να επιβαρύνεται με τεράστιο χρέος. Από το 1999 έως τα 

μέσα του Ιουλίου 2001, οι εν λόγω οντότητες που κατέβαλλαν στον Fastow 

περισσότερα από $ 30 εκατ. ευρώ σε αμοιβές διαχείρισης, πολύ περισσότερο από ό, τι 

ο μισθός του στην Enron. Αυτό έγινε, με την έγκριση των ανώτατων διοικητικών 

στελεχών και του  διοικητικού συμβουλίου της Enron . 

Αν και ορισμένοι αναλυτές είδαν την πτώση της Enron ως αναπόφευκτη με τις 

αναρριχήσεις των τιμών του άνθρακα, η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε επικεφαλής 

σε μια ύφεση, συνεπώς με την  άμβλυνση της αστάθεια της αγοράς και τη μείωση της 

ευκαιρίας για τα μεγάλα κέρδη εμπορικών συναλλαγών που είχε κάνει η Enron τόσο 

κερδοφόρα. Η κατάρρευση της ήταν αποτέλεσμα των παραπλανητικών μεθόδων που 

χρησιμοποίησαν  για να καλύψει περίπλοκες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της. η 

Enron απέτυχε επειδή η διαχείριση της πιάστηκε να διαπράττει απάτη σε βάρος της 

αγοράς με την ψευδή υποβολή εκθέσεων και χειραγωγώντας τους λογιστικούς 

κανόνες. Η έλλειψη της διαφάνειας της οικονομικής διαχείρισης της Enron στον 

τομέα της διαβίβασης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της, που ακολουθήθηκαν 

από τις οικονομικές επαναδιατυπώσεις που αποκάλυψαν τα δισεκατομμύρια των 

δολαρίων των παραλήφθηκαν από υποχρεώσεις και ζημιές, συνέβαλαν στην 

εξαφάνιση της. 

Στις 16 Οκτώβρη, 2001 η Enron ανακοίνωσε την πρώτη τριμηνιαία απώλειά της σε 

περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη επιβαρύνσεων 1 δισ. δολαρίων 

σχετικά με χαμηλές επιδόσεις των επιχειρήσεων, όπως η επιχείρηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού υπέστη σοβαρές ζημιές από τέτοιες επιχειρήσεις ,όπως μια ηλεκτρική 

μονάδα παραγωγής ενέργειας στην Ινδία και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων 

στην το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Enron έχασε χρήματα, επίσης, προσπαθώντας να 

δημιουργήσει πρόσβαση σε αγορές ευρέος ζώνης  χάλυβα. Η Enron πώλησε τις 

μετοχές της για να αντισταθμίσει τις ζημίες του ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας και την σοβαρή αραίωση κέρδη. Η αποκάλυψη επίσης της αντιστροφής της 
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εισόδου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία και μετοχές που 

είχε ως αποτέλεσμα των συναλλαγών με αυτές τις ρυθμίσεις. Ήταν αυτή η 

αποκάλυψη που τράβηξε την προσοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Thomas, 

2002). 

Σε απάντηση των αναφερθέντων γεγονότων και της υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της Enron, οι έμποροι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην Enron. Χωρίς 

τον όγκο των συναλλαγών, η Enron ήταν χωρίς ρευστότητα και χωρίς τον όγκο των 

προσφερόμενων και ζητούμενων τιμών σε μεγάλα κέρδη. Στο τέλος, η απατηλή 

απόκρυψη του χρέους και των ζημιών και η κατασκευή του εισοδήματος αποδείχθηκε 

ένας θανάσιμος συνδυασμός (Dodd, 2002). Η  κακή οικονομική διαχείριση, όχι μόνο 

πήρε την Enron στο χείλος έφερε επίσης και το θανατηφόρο χτύπημα. Παρά το 

γεγονός ότι Enron είχε στη βάση της ένα πολύτιμο σύνολο από περιουσιακά στοιχεία 

και ταμειακών ροών, η αξία της ήταν τελικά που αντισταθμίστηκε από την τεράστια 

ευθύνη και το κόστος του κεφαλαίου, όταν οι επενδυτές δεν μπορούσαν να 

εμπιστεύονται τη δημοσιονομική διαχείριση της εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Healy και Palepu (2003) δύο είδη θεμάτων αποδείχθηκαν 

δύσκολα. Πρώτον οι δραστηριότητες εμπορίας της Enron πολύπλοκων 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικές η 

παρούσα αξία  χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή αυτών των συναλλαγών, που 

απαιτούσε η Διοίκηση για να προβαίνει σε προβλέψεις των μελλοντικών κερδών. Ως 

εκ τούτου, η διοίκηση της Enron έκανε προβλέψεις των ενεργειακών τιμών και των 

επιτοκίων επίσης εις το μέλλον. Δεύτερον, Enron βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό 

σχετικά με τις δομημένες συναλλαγές στο πλαίσιο χρηματοδότησης που εμπλέκονται 

στην δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού. Αυτές οι συναλλαγές ήταν από κοινού 

κυριότητα των συγκεκριμένων ταμειακών ροών και κινδύνων ,με ξένους επενδυτές 

και δανειστές. Παραδοσιακά η λογιστική, η οποία επικεντρώνεται σε συναλλαγές 

κατά μήκος μεταξύ ανεξάρτητων οντοτήτων, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις όσον 

αφορά την αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Αν και οι υπεύθυνοι χάραξης των 

λογιστικών κανόνων έχουν που συζητάνε κατάλληλους κανόνες λογιστικής 

καταχώρησης για τις συναλλαγές αυτές εδώ και αρκετά χρόνια, μηχανικές συμβάσεις 

χρησιμοποιήθηκαν για να καταγράψουν αυτές τις συναλλαγές, δημιουργώντας μια 

απόκλιση μεταξύ της οικονομικής πραγματικότητας και της λογιστικής των αριθμών. 

Η Enron κήρυξε πτώχευση μόλις εβδομάδες μετά, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε 

παραποιήσει τις οικονομικές της καταστάσεις. Η ζημιά ήταν 60 εκατομμύρια δολάρια 



 48 

από τις επενδύσεις των μετόχων, θέσεις εργασίας, καθώς και τις οικονομίες  χιλιάδων 

εργαζομένων και συνταξιούχων. Η προστασία των συντάξεων σ δεν είναι η μοναδική 

μεταρρύθμιση μετά του φιάσκου της Enron που τέθηκε υπό εξέταση. Οι επικριτές του 

κλάδου της Λογιστικής σημειώνουν ότι, κάποτε οι λογιστές υπηρετούσαν  το δημόσιο 

συμφέρον με τον έλεγχο των βιβλίων, ο  λογιστικός έλεγχος έχει γίνει πλέον ένα 

εργαλείο μάρκετινγκ για να πουλήσει'' συμβουλευτικές υπηρεσίες'', όπως τα 

συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμβουλές σχετικά με φορολογικά 

καταφύγια, και επιχειρηματικές στρατηγικής αξιολόγησης. 

 

5.2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Η αποτυχία της Enron ήταν κάθε άλλο παρά τυπική. Σε μια δεκαετία και μισή 

μετατράπηκε από μια μεγάλη εταιρεία φυσικού αγωγού αερίου σε μια εταιρεία 

εμπορίας ενέργειας που αγοράζεται και πωλείται φυσικό αέριο καθώς και ηλεκτρική 

ενέργεια. Η  Enron εξελίχθηκε πέρα από την εμπορία της ενέργειας, της εμπορίας 

μετάλλων, χαρτί, οικονομικές συμβάσεις, και άλλων εμπορευμάτων. Αλλά στο τέλος 

του 1990 οι επιχειρήσεις της Enron ήρθαν από συναλλαγές. Ως εκ τούτου, σταμάτησε 

να είναι μια εταιρεία ενέργειας και λειτουργούσε ως ένα είδος τράπεζας (Fox, 2002). 

Η Enron είχε εγκριθεί ως υψηλής έντασης γνώσης εταιρεία που ήταν επικεφαλής 

της Νέας Οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος που η πτώχευση της σόκαρε και εξόργισε 

πολλές ρυθμιστικές αρχές, οικονομολόγους, λογιστές, και επενδυτές οι οποίοι έχουν 

ληφθεί από την εκούσια αυτοπροβολή της Enron. Η αποτυχία της Enron υπονόμευσε 

την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών στις ΗΠΑ και ευρέος. Προκάλεσε 

σημαντικές ζημιές σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα που προκύπτει από τις 

πολύ- εκατομμυρίων δολαρίων αποσβέσεων από την έκθεση της Enron. Η κατάσταση 

αυτή υπογραμμίζει σαφώς μια πολύ σημαντική αδυναμία στη συμπεριφορά των 

εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών αγορών - την εκμετάλλευση των 

συγκρούσεων συμφερόντων. Η ηγεσία της Enron απέτυχε να προστατεύσει τα 

συμφέροντα των επενδυτών από την καταγραφή των συναλλαγών στις οποίες ο 

οικονομικός κίνδυνος παρέμεινε με την εταιρεία, αλλά και οι υποχρεώσεις και ζημιές 

μεταφέρθηκαν σε εκτός ισολογισμού οντότητες. Το πιο σημαντικό, προώθησε μια 

κουλτούρα που βασίζεται σε υπερμεγέθη εταιρικών εγώ που πήγε πέρα από την 
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αρχική βασική δραστηριότητα και προώθησε τις επιθετικές πρακτικές λογιστικής 

(Walter, 2004). 

Οι επόμενες παράγραφοι προσφέρουν κάποιες προτάσεις  μεταρρύθμισης και 

προληπτικών αλλαγών για την αποφυγή μελλοντικών εταιρικών καταρρεύσεων  

παρόμοια  με αυτή που βίωσε  η Enron. 

Επειδή όπως είδαμε τα οικονομικά διευθυντικά στελέχη απέτυχαν στο καθήκον 

τους να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και να παρέχουν 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επενδυτές , η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει 

να λάβει μέτρα με την έκδοση νέων κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

των απαιτήσεων του νόμου Sarbanes-Oxley, ο οποίος ορίζει ότι ο διευθύνων 

σύμβουλος και οι υπεύθυνοι οικονομικών υπηρεσιών πρέπει να πιστοποιούν τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα: Χρήση εταιρειών ειδικού σκοπού για να 

κρύψουν το χρέος της εταιρείας και η χρήση των παραγώγων, μεταξύ άλλων 

θεμάτων, χρειάζονται αναθεώρηση από τα  λογιστικά πρότυπα καθώς επίσης να 

περιλαμβάνουν ξεκάθαρα γραπτές συζητήσεις του συνόλου των εκτός ισολογισμού 

συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις. 

Όπως είδαμε η ακεραιότητα της διαδικασίας ελέγχου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο σε 

περιπτώσεις όπου εξωτερικούς ελεγκτές συμμετέχουν σε συμβουλευτικές εργασίες 

που δημιουργούν τα διόλου αμελητέες αμοιβές. Έτσι, θα πρέπει δημιουργηθεί ένα 

αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα ρύθμισης για το λογιστικό επάγγελμα 

υποκείμενο στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η δημιουργία ενός νέου 

κανονιστικού πλαισίου για το λογιστικό επάγγελμα στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει 

ένας διαχωρισμός των λειτουργιών ελέγχου και της παροχής συμβουλών. 

Έμφαση στoυς κώδικες ηθικής συμπεριφοράς. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν παραβιάσεις σε ένα ανεξάρτητο μέρος, 

χωρίς το φόβο των αντιποίνων. Οι επιχειρηματικές σχολές χρειάζονται να 

υπογραμμίζουν τη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής. 

Τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου θα πρέπει να προστατεύουν των 

επενδυτών τα συμφέροντα, κάτι που θα επιτευχθεί με το να προσθέσουν οι επιτροπές 

ελέγχου , ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,  οι οποίοι έχουν εμπειρία  στην εταιρική 

δημοσιονομική διαχείριση. 

Τέλος αναθεώρηση λογιστικών και ελεγκτικών μαθημάτων διδασκαλίας 

ενσωματώνοντας την δεοντολογία των επιχειρήσεων. Προώθηση της ανάπτυξης νέων 
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θεωριών, μοντέλων και προηγμένων εμπειρικών μελετών σχετικά με την εταιρική 

διακυβέρνηση, την έγκαιρη προειδοποίηση μοντέλων εταιρικής αποτυχίας, και 

ανήθικων πρακτικών, εταιρικής ρύθμισης και επιχειρηματικής ηθικής. 

 

 

5.3 ΕΤΑΙΡΙΑ: «XEROX» 

5.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Xerox ιδρύθηκε το 1906 στο Rochester  με την ονομασία  The Haloid Photographic 

Company, η οποία κατασκεύαζε αρχικά φωτογραφικό χαρτί και εξοπλισμό. Η 

εταιρεία στη συνέχεια άλλαξε το όνομά της σε Haloid Xerox το 1958 και στη 

συνέχεια απλά Xerox το 1961. Ξηρογραφία, μια καινούρια λέξη που σημαίνει "ξηρά 

γραφή» που έχει βάση από δύο ελληνικές ρίζες, είναι το όνομα της διαδικασίας που 

εφευρέθηκε το 1938 και αναπτύχθηκε από την εταιρεία Haloid. Η εταιρεία ήρθε στο 

προσκήνιο το 1959 με την εισαγωγή της Xerox 914, το πρώτο απλό φωτοτυπικό 

χαρτί, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της Electro-photography, (αργότερα άλλαξε σε 

ξηρογραφία) ανακαλύφθηκε από τον Τσέστερ Κάρλσον, που την ανέπτυξε μαζί με 

τον John H. Dessauer. Το 914 ήταν τόσο δημοφιλής, που μέχρι το τέλος του 1961, η 

Xerox είχε σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Μέχρι το 1965, τα έσοδα 

ανήλθαν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. 

 

5.3.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Στις 11 Απριλίου 2002, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε 

καταγγελία κατά της Xerox. Ο ισχυρισμός της καταγγελίας ήταν ότι η Xerox 

εξαπάτησε το κοινό μεταξύ 1997 και 2000 με την υιοθέτηση διαφόρων "ελιγμών 

λογιστικής," η σημαντικότερη των οποίων ήταν η αλλαγή στην οποία καταγράφονται 

τα έσοδα της Xerox από μισθώσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων - αναγνωρίζοντας την 

"πώληση", όταν μια σύμβαση μίσθωσης υπεγράφη, αντί της αναγνώρισης εσόδων σε 

όλο το μήκος της σύμβασης. Επίμαχο θέμα ήταν όταν τα έσοδα αναγνωριζόταν, όχι η 

ισχύς των εσόδων. Η Επιτροπή κατηγόρησε στην ουσία την Xerox ότι 

χρησιμοποιούσε τις λογιστικές αρχές έτσι ώστε να αυξηθεί η τιμή της μετοχής 
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σκοπίμως , εξαπατώντας τόσο την διοίκηση του χρηματιστηρίου όσο και τους 

ενδιαφερόμενους επενδυτές.  

Σε απάντηση στην καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Xerox Corporation 

δεν παραδέχθηκε ούτε αρνήθηκε τις κατηγορίες. Το Συμβούλιο συμφώνησε να 

καταβάλει 10 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο και να επαναδιατυπώσει τα οικονομικά 

του αποτελέσματα για τα έτη 1997 έως το 2000. Στις 5 Ιουνίου, 2003, έξι 

υψηλόβαθμα στελέχη της Xerox κατηγορήθηκαν για απάτη κινητών αξιών , δεν 

παραδέχθηκαν ούτε αρνήθηκαν αδικίες και συμφώνησαν να καταβάλλουν 22 

εκατομμύρια δολάρια . 

Στις 29 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε καταγγελία 

κατά των ελεγκτών της Xerox, της KPMG, που αντλείται από τέσσερις εταίρους στην 

"Big Five" λογιστική εταιρεία που επέτρεψε στην Xerox να "μαγειρέψουν τα βιβλία" 

για να καλύψει ένα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων "κενό" των εσόδων και 1.400 

εκατομμύρια δολάρια "κενό "σε κέρδη προ φόρων. Τον Απρίλιο του 2005 η KPMG 

έκανε διακανονισμό με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την καταβολή  $ 22.48 

εκατομμύρια πρόστιμου. Στα πλαίσια του διακανονισμού η KPMG ούτε δέχεται ούτε 

αρνείται παραπτώματα. Κατά τη διάρκεια του διακανονισμό με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η Xerox άρχισε να αναδιοργανώνεται για μια ακόμη φορά. Ως 

σύμβολο του μετασχηματισμού αυτού, το σχετικό μέγεθος της λέξης «Xerox» 

αυξήθηκε αναλογικά με το "The Document company" για την εταιρική υπογραφή. 

 

 

5.3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Επειδή κάθε επιχειρηματική οντότητα είναι μια κοινωνική οντότητα, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την κοινωνία της οποίας αποτελεί δημιούργημα. Κάθε κοινωνία έχει 

ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, όπως αξίες, ανθρώπους και πόρους τα οποία 

σημαντικότητα επηρεάζουν την φύση και το μάνατζμεντ των οργανισμών της. Βέβαια 

η επιχειρηματική οντότητα έχει κάποιο χαλαρά οριζόμενο σύνορο που την διαχωρίζει 

από το περιβαλλοντικό υπερσύστημα της. Όμως οι επιχειρηματικές οντότητες 

αποτελούν ανοιχτά συστήματα και αυτό το σύνορο τους είναι διαπερατό σε έναν 

αριθμό ποικίλων και πολυάριθμων εισροών και εκροών. Το περιβάλλον στις 
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μοντέρνες κοινωνίες χαρακτηρίζεται από αυξανόμενους ρυθμούς αναταραχής και οι 

οργανισμοί θα πρέπει αδιαλείπτως να προσαρμόζονται. 

Η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής ηθικής είναι ο μόνος τρόπος να 

αντισταθμιστεί η νοοτροπία του άκρατου καταναλωτικού προτύπου και της έμφασης 

στα κέρδη. Αυτή η αντιστάθμιση είναι επιβεβλημένη, αφού η σύγχρονη επιχείρηση 

οφείλει να αναγνωρίσει ότι σε μια εποχή οικονομικής ελευθερίας, που επιτρέπει και 

την πραγματικότητα υψηλών κερδών, η αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα αυτά θα 

δοκιμάσει την κοινωνική συνοχή. Οι παράγοντες επιχειρηματικής ηθικής στους 

οποίους πρέπει να βασίζεται η σύγχρονη επιχείρηση είναι : 

 Τα μακροχρόνια κέρδη, τα οποία προέρχονται από την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την ορθολογική διαχείριση όλων των πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων. 

 Η υιοθέτηση μιας ευρύτερης, καθημερινής και απτής συμμετοχής στα κοινά, η 

οποία δεν περιορίζεται μόνο στους λεγόμενους stakeholders, ούτε και μόνο 

σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, αλλά σε ουσιαστική συνεισφορά στην 

αντιμετώπιση ευρύτερων προβλημάτων. 

 Η φροντίδα του κάθε οργανισμού, ώστε όλα τα μέλη να διακατέχονται από το 

αίσθημα της προσωπικής ευθύνης. 

 

 

5.4 ΕΤΑΙΡΙΑ: «WORLDCOM» 

5.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρεία άρχισε ως Long Distance Discount Services, Inc (LDDS) το 1983, με 

βάση το Hattiesburg, του Μισισιπή. Το 1985 η LDDS επέλεξε τον Ebbers Bernard να 

είναι Διευθύνων Σύμβουλος της. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1989 

μέσω της συγχώνευσης με την  Advantage Companies Inc . Η επωνυμία της εταιρείας 

άλλαξε σε LDDS WorldCom το 1995, και αργότερα μόνο σε WorldCom. 

Η ανάπτυξη της εταιρείας στο πλαίσιο σε WorldCom τροφοδοτήθηκε κυρίως μέσω 

εξαγορών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και έφτασε στο απόγειό της με 

την εξαγορά της MCI το 1998. Μεταξύ των εταιρειών που εξαγοράστηκαν ή 

συγχωνεύθηκαν με σε WorldCom ήταν η Advanced Communications Corp.(1992), 

Metromedia Communication Corp. (1993), Resurgens Communications Group 
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(1993), IDB Communications Group, Inc (1994), Williams Technology Group, Inc.  

(1995), και της MFS Communications Company (1996). Στην  εξαγορά της MFS 

περιλαμβάνονταν και η UUNet Technologies, Inc, η οποία είχε αποκτηθεί από την 

MFS λίγο πριν από τη συγχώνευση με την WorldCom. Τον Φεβρουάριο του 1998,η 

WorldCom προχώρησε σε μια σύνθετη συναλλαγή  , αγόρασε απευθείας  την 

πρωτοποριακή CompuServe από τη μητρική εταιρεία H & R Block . Η WorldCom 

διατήρησε στη συνέχεια το CompuServe Δίκτυο Υπηρεσιών και έλαβε τμήμα του 

δικτύου της AOL, ANS. Η απόκτηση του Digex (DIGX) τον Ιούνιο του 2001 ήταν 

επίσης σύνθετη. Η WorldCom θα μείνει στην αμερικανική επιχειρηματική ιστορία ως 

η πρωταγωνίστρια της μεγαλύτερης χρεοκοπίας. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 

υπεραστικών κλήσεων στις ΗΠΑ (με 20 εκατ. πελάτες) και μία από τις επιχειρήσεις 

που τροφοδότησαν την έκρηξη του τηλεπικοινωνιακού πεδίου κατά τη δεκαετία του 

'90, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουνίου την απόλυση του οικονομικού της διευθυντή Σκοτ 

Σάλιβαν, ο οποίος είχε αποκρύψει από τα αποτελέσματα του 2001 και του πρώτου 

τριμήνου του 2002 δαπάνες συνολικού ύψους 3,9 δισ. δολαρίων! 

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αξιοπιστία της οποίας μετά τη 

«βόμβα» της Enron είχε δεχτεί ισχυρό πλήγμα, χαρακτήρισε την απάτη 

«πρωτοφανούς μεγέθους» και το υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε έρευνα για τις 

λογιστικές πρακτικές της εταιρείας. Η μετοχή της WorldCom «βούλιαξε» κοντά στα 

20 σεντς , όταν την εποχή των μεγάλων προσδοκιών (Ιούνιος 1999) είχε φτάσει έως 

και τα 64 δολάρια. 

Το πρώτο θύμα, εκτός από τους ανυποψίαστους επενδυτές που είδαν τα κεφάλαιά 

τους να εξανεμίζονται, ήταν οι εργαζόμενοι. Δεκαεπτά χιλιάδες υπάλληλοι της 

WorldCom (το 28% του συνόλου του προσωπικού της), άνθρωποι που μέχρι πριν από 

λίγες ημέρες εργάζονταν σε μία από τις πολλά υποσχόμενες εταιρείες των ΗΠΑ, 

σίγουροι σχεδόν για ένα μέλλον το οποίο καμία αρνητική συγκυρία δεν μπορούσε να 

αγγίξει, βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στο δρόμο. 

Σε μία «σατανική» σύμπτωση, η φορτωμένη με ανυποληψία και κακή φήμη μετά το 

σκάνδαλο της Enron εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, Arthur Andersen, ήταν υπεύθυνη 

για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και της WorldCom. Η Andersen αρνήθηκε 

κάθε ανάμειξη στην παραποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά βεβαίως ήταν πολύ 

δύσκολο (και πολύ αργά) να γίνει πιστευτή. 
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Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ένα μήνα αργότερα η WorldCom 

κήρυξε πτώχευση, αδυνατώντας να βρει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για να 

μειώσει το υπέρογκο χρέος που τη βάραινε, ύψους 41 εκατ. δολαρίων περίπου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην αίτηση προστασίας έναντι των 

πιστωτών της, το ενεργητικό της άγγιζε τα 107 δισ. δολάρια, περνώντας έτσι στην 

αμερικανική επιχειρηματική ιστορία ως η μεγαλύτερη χρεοκοπία, ξεπερνώντας 

ακόμη και την Enron. 

Στις αρχές Αυγούστου του 2002 το FBI προχώρησε στη σύλληψη δύο ανώτερων 

στελεχών της WorldCom, του Σκοτ Σάλιβαν και του Ντέιβιντ Μάγιερς, που 

κατηγορούνται για διαφθορά και ανακοίνωση ψευδών στοιχείων σχετικά με τον 

ισολογισμό της εταιρείας. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τζον 

Ασκροφτ, εφόσον η δικαιοσύνη τούς κρίνει ένοχους, οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν 

ποινές φυλάκισης 65 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι αναλυτές είδαν σε αυτή 

τη σύλληψη μια προσπάθεια εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης και κατευνασμού 

των επενδυτών, καθώς, αντιμέτωπη με κατηγορίες περί ανοχής στην εταιρική 

διαφθορά, η αμερικανική κυβέρνηση ήθελε να δείξει πως δρα αποφασιστικά και 

χωρίς κανένα δισταγμό απέναντι στα φαινόμενα εξαπάτησης των επενδυτών. 

Η υπόθεση, ωστόσο, είχε και συνέχεια, καθώς στα μέσα Αυγούστου 

αποκαλύφθηκε ότι το μέγεθος της απάτης ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τα 

νέα στοιχεία που έβλεπαν το φως της πραγματικότητας, από τις δαπάνες του 2000 

είχαν αποκρυφτεί άλλα 3,3 δισ. δολάρια. Η συνολική απάτη ξεπερνά λοιπόν τα εφτά 

δισ. δολάρια. 

 

5.4.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Ebbers Bernard έγινε πλούσιος από την αύξηση της 

τιμής των κοινών μετοχών του στη WorldCom. Ωστόσο, κατά το έτος 2000, ο κλάδος 

των τηλεπικοινωνιών εισήλθε σε ύφεση και η επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της 

WorldCom υπέστη σοβαρό πλήγμα όταν αναγκάστηκε από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την προτεινόμενη συγχώνευση της με την 

Sprint στα μέσα του 2000. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η τιμή μετοχών της WorldCom 

ήταν σε πτωτική πορεία και ο Ebbers τέθηκε υπό αυξανόμενη πίεση από τις τράπεζες 

για την κάλυψη των καταβολών συμπληρωματικού περιθωρίου  των μετοχών του στη 
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WorldCom του που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση άλλων επιχειρήσεων 

του . Κατά το 2001, ο Ebbers έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της WorldCom  να του 

παράσχει τα επιχειρηματικά δάνεια και εγγυήσεις άνω των 400 εκατ. δολαρίων για 

την κάλυψη του συμπληρωματικού μερίσματος. Το διοικητικό συμβούλιο ήλπιζε ότι 

με τα δάνεια θα αποτραπεί  η ανάγκη του Ebbers να πωλήσει σημαντικό αριθμό των 

μετοχών του, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθοδική πίεση στην τιμή 

της μετοχής. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή απέτυχε και τελικά ανατράπηκε ο Ebbers 

ως CEO τον Απρίλιο του 2002 και αντικαταστάθηκε από τον John Sidgmore, πρώην 

Διευθύνων Σύμβουλος της UUNet Technologies, Inc. 

Μετά την κατάρρευση της Enron, η WorldCom ώθησε την οικονομία να μειωθεί 

περαιτέρω με την δική της σειρά από αμφιλεγόμενες αποφάσεις λογιστικής. Μεταξύ 

1999 και 2002 η WorldCom χρησιμοποίησε "σκιερές λογιστικές μεθόδους» για να 

καταστήσει τα βιβλία της να φαίνονται καλύτερα από ό, τι ήταν. η WorldCom 

πραγματοποίησε αυτή την απάτη με δύο τρόπους. Κατ 'αρχάς, το λογιστήριο τους 

δήλωσε πλημμελώς τις γραμμές κόστους (έξοδα διασύνδεσης με άλλες εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών) με κεφαλαιοποίηση των δαπανών αυτών στον ισολογισμό και όχι 

με την αναγνώριση τους σαν έξοδο . Δεύτερον, η WorldCom  διόγκωσε τα έσοδα με 

την χρησιμοποίηση πλαστογραφημένων λογιστικών εγγραφών. Στις 21 Ιουλίου 2002, 

η WorldCom κατέθεσε για το Κεφάλαιο 11 πτωχεύσεως  ό, τι θα ήταν η μεγαλύτερη 

αντίστοιχη αίτηση πτώχευσης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2003,  

"εκτιμάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είχαν υπερεκτιμηθεί κατά 11 

δισ. δολάρια." 

 

5.4.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Τα οικονομικά και λογιστικά σκάνδαλα που συνέβησαν κυρίως στις Η.Π.Α. στις 

αρχές του 21ου αιώνα ( World Com) επανέφεραν πάλι στο προσκήνιο το μείζον θέμα 

της λογιστικής απάτης και τους τρόπους αντιμετώπισης της. Γι’ αυτό, η συμβολή της 

Ελεγκτικής επιστήμης, ως προς την αποφυγή τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης κρίνεται ουσιώδης. Στην εργασία 

αυτή, περιγράφεται ο σωστός τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των λογαριασμών 

μίας εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α.Α., παρουσιάζεται το ενδεικνυόμενο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου που πρέπει να υπάρχει σε κάθε ομάδα λογαριασμών και 
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επισημαίνονται οι ενέργειες του Ορκωτού Ελεγκτή για την επαλήθευση των 

υπολοίπων τους καθώς και τα σημεία που παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς τον 

έλεγχο τους. Θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην αποτελεσματικότητα του 

Εσωτερικού Ελέγχου, από την Διοίκηση της εταιρείας, έτσι ώστε αφενός να 

αποφεύγονται «τυχαίες» παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις της και αφετέρου 

να διευκολύνει τον Ο.Ε. στο δύσκολο, ομολογουμένως, έργο του. Κι’ αυτό γιατί ο 

Ορκωτός Ελεγκτής, ως ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα του θεσμού της Ανώνυμης 

Εταιρείας, έχει την κυριότερη ευθύνη για την αποκάλυψη των λογιστικών απατών. 

Με την έκθεση ελέγχου που διατυπώνει ο ΟΕ, εκφράζει την γνώμη του για την 

ορθότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρείας. Η 

γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή έχει βαρύνουσα σημασία καθώς προσδίδει αξιοπιστία 

και αντικειμενικότητα στις ελεγχόμενες οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 

 

 

5.5 ΕΤΑΙΡΙΑ: « PARLAMAT » 

5.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1961, ο Calisto Tanzi, ένας 22χρονος που είχε εγκαταλείψει το κολλέγιο, άνοιξε 

ένα μικρό εργοστάσιο παστερίωσης στην Πάρμα. Δύο δεκαετίες αργότερα, η εταιρεία 

είχε εξελιχθεί σε μια πολυεθνική εταιρεία με διαφοροποίηση στο γάλα, με 

γαλακτοκομικά προϊόντα, ποτά, προϊόντα αρτοποιίας, και άλλες σειρές προϊόντων, 

στη δεκαετία του 1980, εισάχθηκε στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου το 1990, και 

επεκτάθηκε περεταίρω στη δεκαετία του 1990. Έως τις 22 Απριλίου 2002, η τιμή της 

μετοχής της Parmalat είχε φτάσει σε ένα ρεκόρ και η εταιρεία είχε αποτιμηθεί σε € 

3,7 δισ., και απασχολούσε πάνω από 30.000 ανθρώπους σε 30 χώρες. Η Parmalat 

SpA έχοντας γίνει η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία στην παραγωγή  του γάλακτος,  

κατέρρευσε το 2003 με μια τρύπα € 14 δισεκατομμύρια και έχει παραμένει η 

μεγαλύτερη χρεοκοπία στην Ευρώπη. Σήμερα, η Parmalat είναι μια εταιρεία με 

παγκόσμια παρουσία, με σημαντικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Λατινική 

Αμερική, Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Από το 

2011, είναι θυγατρική του γαλλικού ομίλου Lactalis. 
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5.5.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τον Δεκέμβριο, όταν το λογιστικό –και όχι μόνον– σκάνδαλο της ιταλικής 

Parmalat, της μεγαλύτερης εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων της Ευρώπης, 

άρχισε να βλέπει το φως της δημοσιότητας, εύκολα κατέληγε κανείς στο συμπέρασμα 

ότι επρόκειτο για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκοτεινής πλευράς του 

επιχειρείν στην Iταλία. Ωστόσο, όσο περισσότερες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται, 

κυρίως σχετικώς με την... εξαφάνιση δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του 

κολοσσού, τόσο καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται για μία καθαρά... ιταλική 

υπόθεση. 

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται μία επιστολή, που υποτίθεται ότι 

προερχόταν από την Bank of America, με την οποία η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι η 

Bonlat, θυγατρική της Parmalat, με έδρα στις Νήσους Kέιμαν, είχε καταθέσεις αξίας 

τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική τράπεζα. O Φάουστο Tόνα, 

πρώην γενικός οικονομικός διευθυντής της Parmalat, και ένας από τα δέκα άτομα –

συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του– υπό κράτηση σήμερα λόγω του σκανδάλου, 

έχει ήδη δηλώσει στις ανακριτικές αρχές ότι «ωφελήθηκε προσωπικά» με κεφάλαια, 

τα οποία ανήκαν σε θυγατρικές εταιρείες της Parmalat στο Λουξεμβούργο και 

αναφέρει ότι ο ιταλικός κολοσσός έπαιρνε «μίζες» από τον κολοσσό των 

συσκευασιών Tetra-Pak, κατηγορία την οποία αρνείται ο σουηδικός όμιλος. Τα 

προαναφερόμενα αποδεικνύουν όμως ότι το σκάνδαλο της Parmalat ίσως δεν είναι 

αποκλειστικά δικό της. Όπως συνέβη και με το... συγκρίσιμο σκάνδαλο στην 

αμερικανική Enron, οι εισαγγελικές αρχές θέτουν στο μικροσκόπιο και τους 

ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι ήλεγχαν και υπέγραφαν τους ισολογισμούς της 

Parmalat. 

 

Οι ορκωτοί λογιστές 

Mέχρι το 1999, ήταν η Grant Thorton που είχε την ευθύνη ελέγχου των 

οικονομικών στοιχείων και βιβλίων του ιταλικού κολοσσού. Τα τελευταία χρόνια, και 

λόγω της απαίτησης που προβάλλεται από την ιταλική νομοθεσία για την εναλλαγή 

ορκωτών λογιστών στις επιχειρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Grant Thorton 

είχε αντικατασταθεί από την Deloitte & Touche, μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες 

εταιρείες του κλάδου διεθνώς. Όμως, η εναλλαγή των ορκωτών λογιστών –πρακτική, 

η οποία νομοθετήθηκε και στις HΠA τον Iούλιο του 2002– φαίνεται ότι... 
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παρακάμφθηκε στην ουσία στην περίπτωση της Parmalat. Kαι αυτό, διότι η Grant 

Thorton συνέχισε να ελέγχει τη θυγατρική της Parmalat Bonlat, τουλάχιστον μέχρι 

την ώρα που η Bank of America ανακοίνωσε ότι το υποτιθέμενο έγγραφό της, η 

απόδειξη των καταθέσεων των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν πλαστό, και το 

κεφάλαιο –απλά, απλούστατα– ήταν ανύπαρκτο. H «απώλεια» αυτού του κεφαλαίου 

λειτούργησε σαν χαλί, το οποίο... τραβήχτηκε κάτω από τα πόδια της Parmalat. 

H Grant Thorton, η οποία στην ουσία αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο εταιρειών 

ορκωτών λογιστών, «απέβαλε» την περασμένη εβδομάδα από τις τάξεις της την 

εταιρεία μέλος του δικτύου της στην Ιταλία. Ορισμένα στελέχη της έχουν κληθεί από 

την Εισαγγελία να καταθέσουν, ενώ στις 8 Ιανουαρίου οι αρχές κάλεσαν και στελέχη 

της Deloitte ζητώντας εξηγήσεις για το δικό τους ρόλο στην υπόθεση. 

 

H οικογένεια Tάντσι 

Οι συγκρίσεις του σκανδάλου της Parmalat με αντίστοιχα αμερικανικά –κυρίως της 

Enron και της WorldCom– δεν τελειώνουν με τις ευθύνες, τις οποίες φέρουν 

πιθανότατα οι ορκωτοί λογιστές. 

Στα κοινά σημεία που εντοπίζονται, συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων τους δεν έχαιραν «ανεξαρτησίας». Για παράδειγμα, στο 

διοικητικό συμβούλιο της Parmalat περιλαμβάνετε μεγάλος αριθμός μελών της 

οικογένειας Tάντσι, η οποία ελέγχει το 51% της Parmalat. Ακόμη, ο πατριάρχης 

Kαλίστο Tάντσι και ιδρυτής της Parmalat, τελούσε πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος της εταιρείας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό, ο οποίος θεωρείται πλέον 

«επικίνδυνος» στις HΠA και στη Βρετανία. Οι υπεξαιρέσεις κεφαλαίων από την 

Parmalat συνεχίσθηκαν επί σειράν ετών και εντοπίζονται πίσω σε διάστημα 

τουλάχιστον δεκαετίας. Το πραγματικά αξιοπερίεργο είναι ότι το τεράστιο 

οικονομικό έγκλημα διαπράχθηκε με εξαιρετικά απλό τρόπο, καθώς... απλά, ουδείς –

συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών λογιστών– διενοήθη να θέσει το ερώτημα: 

«Kαλά, μία εταιρεία η οποία παρουσιάζει τόσα διαθέσιμα κεφάλαια και ρευστό, γιατί 

έχει ανάγκη να δανείζεται;» H απάντηση θα ήταν απλή: διότι έχει ανάγκη ρευστού. 

Γιατί έχει ανάγκη ρευστού, θα έπρεπε να είναι η επόμενη ερώτηση. 

Πρόκειται για ερωτήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν τεθεί σε πολλές 

περιπτώσεις, σε σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει σε χώρες πολύ μακρινές από την 

Ιταλία. Πρόκειται όμως και για ερωτήσεις, οι οποίες ουδέποτε ετέθησαν. Όπως δε 

επισημαίνουν τώρα εμπειρογνώμονες, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος όχι μόνον στην 
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Ιταλία, φυσικά, να νομοθετηθούν ρυθμίσεις βιαστικά, οι οποίες θα αφήσουν πολλά 

κενά, προς εκμετάλλευση στο... μέλλον. 

 

5.5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Η Parmalat διέθετε ένα πολύπλοκο πλέγμα θυγατρικών, εκ των οποίων αρκετές 

εξωχώριες, προκειμένου να επωφελείται ευέλικτων νομικών, χρηματοοικονομικών 

και φορολογικών συνθηκών. Δεν ήταν πάντα σαφές το ποιος καρπούται πράγματι τα 

σχετικά οφέλη. Η Parmalat έκανε χρήση περίπλοκων σχημάτων, που περιελάμβαναν 

ΟΕΣ συσταθέντα σε ΕΧΚ με σκοπό τη χρηματοδότηση του χρέους της, καθώς και για 

να μην εμφανίζονται στους ισολογισμούς της μεγάλα τμήματα των δραστηριοτήτων 

της. Η Parmalat, μία γαλακτοβιομηχανία, έκανε ακραία χρήση των 

χρηματοοικονομικών μεθοδεύσεων, εφαρμόζοντας τις τεχνικές αυτές επί χρονικό 

διάστημα πολλών ετών σε πολλές και διαφορετικές έννομες τάξεις, τόσο εντός όσο 

και εκτός της Ένωσης. 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι της Parmalat δεν λειτούργησαν σωστά. Η εταιρική διοίκηση 

και διακυβέρνηση ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα της κατάρρευση της πρώτης 

γραμμής άμυνας. Φαίνεται ότι υπήρξαν επίσης σοβαρές αδυναμίες σε επίπεδο 

διαχειριστικών ελέγχων, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και η δεύτερη γραμμή 

άμυνας. Στο γεγονός αυτό ενδέχεται να συνέβαλε και ο τρόπος με τον οποίον 

ενήργησαν ορισμένες τράπεζες και επενδυτικές τράπεζες, οργανισμοί βαθμονόμησης 

και χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Ορισμένοι ενδιάμεσοι και σύμβουλοι γνώριζαν 

αναμφίβολα ότι η Parmalat αποτελούσε επένδυση υψηλού κινδύνου, πλην όμως 

μερικοί εξ αυτών είναι πιθανό να έκαναν χρήση της γνώσης αυτής μόνο και μόνο για 

να μεταθέσουν τον κίνδυνο σε άλλους ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που 

διέτρεχαν οι ίδιοι ή για να αποκομίσουν ίδιο όφελος. 

Και η τρίτη γραμμή άμυνας μοιάζει να μη λειτούργησε. Είναι σαφές ότι ένα πιθανό 

πρόβλημα είναι η ανεπαρκής συνεργασία από την πλευρά εξωχώριων έννομων 

τάξεων. Από μόνος του ο αριθμός των αρχών που εμπλέκονται στην εποπτεία 

πολυεθνικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με παρουσία σε διάφορες 

έννομες τάξεις μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλος, ενώ ενδέχεται να είναι 

ανεπαρκείς οι εξουσίες επιβολής του νόμου. Ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, συχνά 

είναι πιθανό να εμπλέκονται περισσότερες της μίας αρχές εποπτείας. 
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Η χρήση περίπλοκων εταιρικών σχημάτων, σε συνδυασμό με την περιπλοκότητα 

των κανονιστικών δομών, είναι ικανή να αποδυναμώσει τους ελέγχους και να 

οδηγήσει σε χάσματα που να εμποδίζουν την αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία. 

Με βάση τον ρόλο που ενδέχεται να έχουν διαδραματίσει στην υπόθεση Parmalat 

τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, οργανισμοί βαθμονόμησης και χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές, η μετάθεση του κινδύνου στο λιανικό σκέλος του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει την αγορά εταιρικών 

ομολόγων χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής. Συχνά, χρησιμοποιούνται περίπλοκες 

χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις προκειμένου να μην είναι εύκολο να εξακριβωθεί η 

ταυτότητα αυτών που σε τελική ανάλυση αποκομίζουν τα οφέλη από τις 

δραστηριότητες εταιρειών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει ποια 

περαιτέρω μέτρα επιβάλλεται να ληφθούν. 

Κατωτέρω περιγράφονται οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ με 

σκοπό την ενίσχυση των τεσσάρων γραμμών άμυνας. 

 Πρώτη γραμμή άμυνας – Εσωτερικοί έλεγχοι στους κόλπους της εταιρείας και 

εταιρική διακυβέρνηση 

Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών υπέχουν υποχρεώσεις έμπιστης 

συμπεριφοράς έναντι της ίδιας της εταιρείας και των μετόχων της· επίσης υπέχουν 

υποχρεώσεις γενικά έναντι όλων όσοι εξαρτούν νόμιμα συμφέροντα από τη 

λειτουργία της εταιρείας. 

Σε επίπεδο ΕΕ 

Όπως εξαγγέλλεται στο πρόγραμμα δράσης, η Επιτροπή πρόκειται να πράξει τα 

εξής: 

- Βραχυπρόθεσμα, θα αποσαφηνίσει τη συλλογική ευθύνη των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις και τις καίριας σημασίας πληροφορίες 

μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, θα αυξήσει τη διαφάνεια που διέπει τις 

συναλλαγές στο εσωτερικό των ομίλων, καθώς και τις συναλλαγές με σχετιζόμενες 

οντότητες (μη εξαιρουμένων των ΟΕΣ) και θα υποχρεώσει όλες τις εισηγμένες 

εταιρείες να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης. 

- Πιο μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις καθαίρεσης 

διευθυντικών στελεχών και του χαρακτηρισμού μιας συναλλαγής ως επιλήψιμης. 
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Οι μετοχές και οι ομολογίες στον κομιστή χρησιμοποιούνται ενίοτε προκειμένου να 

μην είναι εύκολο να εξακριβωθεί η ταυτότητα αυτών που σε τελική ανάλυση 

αποκομίζουν τα οφέλη από τις δραστηριότητες εταιρειών, καθώς και για τη 

συγκεκαλυμμένη πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών ροών. Η Επιτροπή θα 

διερευνήσει διεξοδικότερα τη χρήση τέτοιου είδους μέσων και θα υποβάλει 

προτάσεις για την άμβλυνση των τυχόν προβλημάτων. 

Μετά την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Επιτροπή θα αναλύσει 

το θέμα της διαφάνειας στις αγορές ομολόγων, περιλαμβανομένης της μετακύλισης 

κινδύνων στον λιανικό τομέα. Αναλόγως δε της έκβασης, είναι πιθανό να 

ακολουθήσουν περαιτέρω πρωτοβουλίες. 

 Δεύτερη γραμμή άμυνας – Ανεξάρτητοι τρίτοι 

Τη σημαντικότερη κατηγορία τρίτων αποτελούν οι ελεγκτές. Πλην όμως, στους 

τρίτους συγκαταλέγονται επίσης οι εταιρείες λογιστών, οι τράπεζες, οι επενδυτικοί 

τραπεζίτες και οι δικηγόροι, καθώς επίσης οι οργανισμοί βαθμονόμησης και οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές. 

Σε επίπεδο ΕΕ 

Ως συνέχεια του προγράμματος δράσης, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για τον 

υποχρεωτικό έλεγχο , η οποία μεταξύ άλλων επιτάσσει: την πλήρη ευθύνη των 

ελεγκτών ενός ομίλου για τους ενοποιημένους λογαριασμούς· τη λειτουργία 

επιτροπών ελέγχου στο πλαίσιο οντοτήτων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον· 

την εναλλαγή των ελεγκτών· και την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων. 

Στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, η Επιτροπή έχει προτείνει την έκδοση 

κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες . Βάσει του υπόψη κανονισμού, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της 

ροής μετρητών, με ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην υποβολή δήλωσης για ποσά 

που υπερβαίνουν τις 15.000 €. Ακόμη, ο κανονισμός προβλέπει εξουσίες και 

κυρώσεις, ούτως ώστε να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να επιβάλλουν την τήρηση 

του κανονισμού. 

Στο πλαίσιο του ΠΔΧΥ, η Επιτροπή έχει προτείνει την έκδοση τρίτης οδηγίας για 

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(ξέπλυμα χρήματος) , η οποία να καλύπτει επίσης τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε 
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εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης και επιχειρήσεις, καίτοι η Γαλλία, η 

Σουηδία, η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως στη 

νομοθεσία τους τη δεύτερη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. 

Η πρόταση αξιώνει ακόμη από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν 

στην Κοινότητα να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί καταπολέμησης του ξεπλύματος 

χρήματος στο σύνολο των υποκαταστημάτων τους και στις θυγατρικές τους οι οποίες 

τους ανήκουν κατά πλειοψηφία και οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε 

εξωχώρια βάση. 

Βραχυπρόθεσμα, ένας κανονισμός πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή την «Ειδική 

σύσταση VII» της FATF σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας . Ο 

κανονισμός ορίζει ότι πρέπει να παρέχονται πλήρη στοιχεία για τον εντολέα 

οποιασδήποτε ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων που εξέρχονται από την ΕΕ. 

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εκοφίν στο Οβιέδο το 2002, ζητήθηκε από την 

Επιτροπή να εξετάσει με μεγαλύτερη ενδελέχεια το θέμα των «οργανισμών 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας» («ΟΑΠΙ») και των χρηματοοικονομικών 

αναλυτών. Σε ότι αφορά τους ΟΑΠΙ , ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέσσερα ζητήματα: 

η νομική αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση των ΟΑΠΙ σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που προέρχονται από εκδότες, ο τρόπος με τον οποίο οι ΟΑΠΙ φέρνουν 

σε πέρας την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, οι παράγοντες που 

φράσσουν την είσοδο στην υπόψη αγορά και οι συγκρούσεις συμφερόντων. Στις 5 

Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ζήτησε από τη CESR να αναλύσει τα θέματα αυτά, ούτως 

ώστε να καταρτίσει η Επιτροπή σε αυτή τη βάση έκθεση και να την υποβάλει πριν 

από τις 31 Ιουλίου 2005, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Προκειμένου για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές , τα πρωταρχικής σημασίας 

ζητήματα είναι: η διασφάλιση του ότι οι εταιρείες επενδύσεων διαθέτουν 

αποτελεσματικά συστήματα για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων 

συμφερόντων· η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών· και ότι οι εκδότες 

επιδεικνύουν σωστή συμπεριφορά κατά τις επαφές τους με τους αναλυτές. Το 2005, η 

Επιτροπή πρόκειται να προτείνει μέτρα με σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά 

με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση των 

συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας επενδυτικού 

χαρακτήρα από εταιρείες επενδύσεων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας περί 

κατάχρησης αγοράς προβλέπονται κανόνες για την παροχή πληροφοριακών 
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στοιχείων σε σχέση με την έρευνα επενδυτικού χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν 

συμπληρωματικά σε σχέση με τα προεκτεθέντα. 

 Τρίτη γραμμή άμυνας – Εποπτεία 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να μεριμνούν για 

την τήρησή της. Οι εθνικές αρχές εποπτείας καλούνται εν προκειμένω να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και πρέπει να αναπτύσσουν συνεργασία σε εθνικό, 

κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η μη εφαρμογή και η μη επιβολή της τήρησης της 

νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την καταπολέμηση των αθέμιτων 

εταιρικών πρακτικών. 

Σε επίπεδο ΕΕ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης, η Επιτροπή έχει προτείνει την έκδοση 

οδηγίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο, η οποία επιτάσσει, αφενός, την άσκηση 

επαρκώς χρηματοδοτούμενης, ουσιαστικής και ανεξάρτητης κρατικής εποπτείας για 

όλους όσοι διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους και τις ελεγκτικές εταιρείες και, 

αφετέρου, διασυνοριακή συνεργασία, ενώ συγχρόνως καθορίζει ένα πλαίσιο για τη 

συνεργασία με τρίτες χώρες. Η προταθείσα οδηγία αναμένεται να θεσπισθεί τελικά 

μέχρι τον Ιούνιο του 2005 το αργότερο. 

Μεταξύ των κρατών μελών, συχνά υπάρχουν περισσότερες της μίας αρχές οι οποίες 

ασχολούνται με την εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στις 

χρηματοοικονομικές τους αγορές . Οι ποικίλες αυτές αρχές οφείλουν να 

συνεργάζονται, ούτως ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και επάρκεια 

των ρυθμιστικών ελέγχων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ληφθεί μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας 

μεταξύ των εποπτικών αρχών, με πρωταρχική επιδίωξη να παρασχεθεί συνδρομή 

στην Επιτροπή για την επεξεργασία μέτρων εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι επίσης σημαντικό για την ανάπτυξη στενότερης και σε 

καθημερινή βάση συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών. Π.χ. τα μέλη της CESR 

διαθέτουν ένα πλαίσιο ρυθμίσεων για την ανάπτυξη οικειοθελούς συνεργασίας. Το 

πλαίσιο αυτό καλύπτει τις αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του νόμου 

των εποπτικών αρχών κινητών αξιών σε τομείς όπως οι πράξεις προσώπων που είναι 

κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση των αγορών και οι άλλου 
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είδους πρακτικές που αποσκοπούν σε εξαπάτηση ή χειραγώγηση. Το πλαίσιο παρέχει 

στις υπογράφουσες αρχές την ευχέρεια να διεξάγουν από κοινού έρευνες, να 

επιμερίζουν μεταξύ τους το έργο και τις ευθύνες και να συντονίζουν τις τυχόν 

δράσεις παρακολούθησης. Η υποχρέωση των εποπτικών αρχών να συνεργάζονται σε 

διασυνοριακή βάση ενσωματώθηκε πράγματι σε μερικές πρόσφατες οδηγίες, π.χ. 

στην οδηγία περί κατάχρησης αγοράς. 

Η CESR έχει θεσπίσει πρότυπα για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιβολής 

του νόμου σε σχέση με τα στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα, ούτως ώστε, μεταξύ 

άλλων, να διασφαλίζεται η δυνατότητα των εποπτικών αρχών της ΕΕ να αποκτούν 

πληροφορίες για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται οπουδήποτε στην ΕΕ. Η CESR 

και οι υπόλοιπες επιτροπές φροντίζουν επίσης για την πραγματοποίηση συναντήσεων 

κατά τις οποίες οι εποπτικές αρχές μπορούν να συντονίζουν το έργο τους και να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες. Παρόλα αυτά, πρόσφατα γεγονότα υποδηλώνουν ότι είναι 

ενδεχομένως αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών 

αρχών, π.χ. με την πρόβλεψη ότι η από κοινού διεξαγωγή έρευνας είναι υποχρεωτική 

οσάκις η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις με περίπλοκη δομή που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες σε πλειάδα κρατών μελών· με τη χρήση της χαρτογράφησης 

κινδύνων ως βάσης για την εποπτεία· και με την επεξεργασία κατευθυντήριων 

γραμμών για τις αξιολογήσεις από ομότιμους, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης 

των αποτελεσμάτων, προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση των βέλτιστων 

πρακτικών. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη περιπλοκότητα των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και οργανισμών, οι εποπτικές αρχές του τομέα των 

κινητών αξιών, του τραπεζικού τομέα και του ασφαλιστικού τομέα πρέπει να 

συνεργάζονται ολοένα και στενότερα. Θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί ένας 

ευκρινέστερος καταμερισμός εργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού επιπέδου και του 

εθνικού επιπέδου, π.χ. για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν περίπλοκες 

οντότητες οι οποίες αναπτύσσουν διασυνοριακή συνεργασία μονάχα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Η αύξηση της διαφάνειας των φορολογικών συστημάτων προϋποθέτει τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών. 

Πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε άλλες αρχές εποπτείας ενδέχεται να 

παρουσιάζουν χρησιμότητα για φορολογικούς σκοπούς και θα μπορούσαν να 

διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές, εκτός του πλαισίου της δικαστικής 
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συνεργασίας, με σκοπό την καλύτερη εξακρίβωση της δομής ενός ομίλου και της 

ανάπτυξης δραστηριότητας σε εξωχώρια κέντρα. 

Για να είναι ευχερέστερη η ανίχνευση των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ 

εταιρειών και να παρέχονται πληροφορίες στις φορολογικές αρχές σχετικά με τον 

εκάστοτε δικαιούχο, η Επιτροπή πρόκειται μακροπρόθεσμα να διερευνήσει, από 

κοινού με τα κράτη μέλη, τη δυνατότητα χρήσης ενιαίου αριθμού αναγνώρισης 

άμεσης φορολογίας για τις εταιρείες, με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί σε σχέση 

με τον αριθμό ΦΠΑ. 

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών, δύο είναι ιδίως τα ζητήματα που χρήζουν 

διερεύνησης. Πρώτον, πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον οι τρέχοντες περιορισμοί που 

προβλέπει η οδηγία περί αμοιβαίας συνδρομής εμποδίζουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και δυσχεραίνουν την ανίχνευση περίπλοκων δομών, όπως αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση της Parmalat, και, εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, 

κατά πόσον θα ήταν ευκταία η τροποποίηση των εν λόγω περιορισμών, τουλάχιστον 

στο μέτρο που σχετίζονται με τη φορολόγηση των εταιρειών. Δεύτερον, η ΕΕ είναι 

σκόπιμο να λάβει υπόψη τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του 

ΟΟΣΑ με αντικείμενο τη βελτίωση της πρόσβασης σε τραπεζικές πληροφορίες για 

φορολογικούς σκοπούς, καθώς επίσης να εξετάσει με ποιον τρόπο οι εξελίξεις αυτές 

θα μπορούσαν να αποτυπωθούν στα υφιστάμενα κοινοτικά θεσμικά μέσα. 

Βραχυπρόθεσμα, ενδείκνυται να προαχθεί η βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας 

μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων θεσμικών μέσων της ΕΕ και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Τα σεμινάρια που 

οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Fiscalis θα επιληφθούν του 

προεκτεθέντος ζητήματος, με έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισης των 

περιπτώσεων φορολογικής απάτης στις οποίες εμπλέκονται περίπλοκες εταιρικές 

δομές. 

Μεσοπρόθεσμα, η διοικητική συνεργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη 

διεύρυνση των περιθωρίων από κοινού διεξαγωγής ερευνών επί θεμάτων άμεσης 

φορολογίας μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, καθώς επίσης, σε εθνικό επίπεδο, 

μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών. 

Πιο μακροπρόθεσμα, με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί σε σχέση με την 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών κατ’ εφαρμογή της οδηγίας για τη φορολόγηση 

των εισοδημάτων από αποταμίευση, θα ήταν δυνατό να διερευνηθεί κατά πόσον 
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μπορεί να επεκταθεί η πρακτική αυτή και σε άλλα είδη άμεσης φορολογίας ή σε 

άλλες μορφές εισοδήματος, ενδεχομένως με την καλύτερη αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, όπως είναι τα ασφαλή συστήματα που υφίστανται ήδη σε κοινοτικό 

επίπεδο. Σε ότι αφορά την κατά παραγγελία ανταλλαγή πληροφοριών, η θέσπιση 

συνοπτικών διαδικασιών θα μπορούσε να συντελέσει στην ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντίδραση σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης ή 

φοροδιαφυγής, ενώ θα μπορούσαν να καταρτισθούν κοινοί ορισμοί των συναφών 

εννοιών για τους σκοπούς της άμεσης φορολογίας, λαμβανομένου υπόψη και του 

έργου που έχει επιτελέσει ο ΟΟΣΑ στον συγκεκριμένο τομέα. 

Βραχυπρόθεσμα, η Επιτροπή θα εργασθεί από κοινού με τα κράτη μέλη με σκοπό 

την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων ειδικά για τις υποθέσεις φορολογικής 

απάτης ή φοροαπαλλαγής οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο των περίπλοκων ή 

νεφελωδών εταιρικών δομών , παρόμοιων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από την 

Parmalat. 

Οι προσπάθειες για την επίτευξη βελτιώσεων στον τομέα της διαφάνειας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών έχουν περιορισμένο και μόνο αποτέλεσμα εάν 

περιορίζονται στην ΕΕ. Η Parmalat χρησιμοποίησε αδιαφανείς δομές, οι οποίες ήταν 

εφικτές σε εξωχώριες έννομες τάξεις. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

προαγάγει την κατά πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών με 

τρίτες χώρες, καθώς και με τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη , ούτως ώστε να 

διασφαλισθεί η θέσπιση και εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων σε όσο το δυνατόν 

ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο. Για τον σκοπό αυτό, έχει καίρια σημασία να υπάρχει 

μεγαλύτερη συνεκτικότητα κατά την κατάστρωση των πολιτικών της ΕΕ έναντι των 

φορολογικών «παραδείσων» που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας . Είναι πλέον καιρός να ληφθούν απτά μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν 

τη διαφάνεια των εταίρων μας. 

Πρώτον, οι εταίροι της ΕΕ ενδείκνυται να υποστηρίζουν τη διαφάνεια και τις 

ανταλλαγές πληροφοριών στον χρηματοοικονομικό και τον φορολογικό τομέα στις 

σχέσεις τους με την ΕΕ. Η Επιτροπή προτίθεται να συζητήσει το θέμα αυτό κατά τον 

στρατηγικό της διάλογο με τρίτες χώρες και εξαρτημένα εδάφη, καθώς επίσης, 

ενδεχομένως, κατά τη διαπραγμάτευση ή επικαιροποίηση συμφωνιών συνδέσεως, με 

σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λύσεων για την επίτευξη προόδου. Η τακτική αυτή θα 

μπορούσε να εφαρμοσθεί για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως 

είναι οι σχετικές με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της 
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Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή με άλλες χώρες. Επιπροσθέτως, 

προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, η ΕΕ ενδείκνυται να είναι έτοιμη να 

συνδράμει τις χώρες-εταίρους ενόψει της θέσπισης περιφερειακών κανόνων για τα 

προαναφερθέντα ζητήματα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένας 

πίνακας αποτελεσμάτων που αποσκοπεί στη συγκρότηση βάσης για την εφαρμογή 

όρων ή την επιλεξιμότητα, αλλά ως ένα εργαλείο για την πραγματοποίηση πρακτικών 

βελτιώσεων στα σχετικά πρότυπα. 

Δεύτερον, θετικές δράσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εταίρους που 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας να υπερπηδήσουν δυσκολίες κανονιστικού, 

τεχνικού ή οικονομικού χαρακτήρα κατά την καθιέρωση ρυθμίσεων προς όφελος της 

διαφάνειας, υπό τη μορφή αναβαθμισμένης τεχνικής συνδρομής (πρόκειται για τομέα 

όπου η ΕΕ συνολικά διαθέτει αξιόλογη πείρα) ή διαμέσου κάποιου είδους 

οικονομικής στήριξης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διάφορα θεσμικά μέσα 

είναι διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό, π.χ. η συμφωνία του Κοτονού. Οι ετήσιες και 

ενδιάμεσες επανεξετάσεις των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα θα μπορούσαν 

ομοίως να προβλέπουν κατάλληλες δράσεις. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την 

αποτελεσματικότητα και την πρόοδο που επιτελείται από τα ΕΧΚ όσον αφορά την 

αύξηση της διαφάνειας. 

Τρίτον, η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι συνεργαζόμενοι 

«φορολογικοί παράδεισοι» και των κανόνων περί διαφάνειας στηρίζεται σε διμερείς 

συμφωνίες περί ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες συνάπτονται με επιμέρους χώρες 

μέλη του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνάψουν 

συντόμως συμφωνίες αυτής της μορφής. 

 Τέταρτη γραμμή άμυνας – Δραστηριότητες στον τομέα της επιβολής του 

νόμου 

Οι έρευνες και οι ποινικές διώξεις, σε συνδυασμό με αποτρεπτικές κυρώσεις, 

λειτουργούν προληπτικά αλλά και κατασταλτικά. Η «Στρατηγική της χιλιετίας» 

περιελάμβανε συστάσεις σχετικά με τα εξής: διείσδυση ομάδων οργανωμένου 

εγκλήματος σε νομικά πρόσωπα· φορολογική απάτη· προσέγγιση νομοθεσίας σχετικά 

με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη στοιχειοθέτηση αξιόποινων πράξεων του 

χρηματοοικονομικού τομέα· και επανεξέταση της νομοθεσίας σχετικά με τον 

εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν προέλθει 
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από αξιόποινη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο του «Πίνακα αποτελεσμάτων» εξετάζεται 

η πρόοδος που επιτελείται σε σχέση με μέτρα που έχουν ήδη θεσπισθεί ή τελούν υπό 

θέσπιση. 

Το 2001, συμφωνήθηκε η έκδοση απόφασης-πλαισίου για να διασφαλισθεί ότι 

ορισμένες μορφές απάτης αναγνωρίζονται ως ποινικά αδικήματα και υπόκεινται σε 

αποτρεπτικές κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Μία απόφαση-πλαίσιο που εκδόθηκε 

τον Ιούνιο του 2001 αποβλέπει στο να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 

δέσμευση και τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που είναι αποτέλεσμα 

ξεπλύματος χρήματος, καθώς επίσης ότι η έννοια του ξεπλύματος χρήματος καλύπτει 

ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων. Από έκθεση για την εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης-πλαισίου προέκυψε το συμπέρασμα ότι την είχαν θέσει σε εφαρμογή τα 

περισσότερα κράτη μέλη. 

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν «Μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών» 

(ΜΧΠ). Επειδή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα 

χρήματος») δεν γνωρίζει σύνορα, έχει καθοριστική σημασία η ουσιαστική 

συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ. Σε επίπεδο ΕΕ, η συνεργασία αυτή ρυθμίζεται με 

απόφαση που το Συμβούλιο εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2001. Η Επιτροπή στηρίζει 

οικονομικά την εν λόγω συνεργασία μέσω του FIU NET, σκοπός του οποίου είναι η 

συγκρότηση αυτοματοποιημένης πλατφόρμας επικοινωνίας. 

Σε απόφαση-πλαίσιο που εξεδόθη τον Ιούλιο του 2003 καθορίζονται οι αρχές που 

διέπουν την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών και 

αποδεικτικών στοιχείων. Σχέδιο απόφασης-πλαισίου σχετικά με την εναρμόνιση των 

μέτρων δήμευσης ορίζει ότι εάν ένα άτομο καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη που 

εμπίπτει στην έννοια του οργανωμένου εγκλήματος, επιτρέπεται να διαταχθεί από 

δικαστήριο η δήμευση περιουσιακών στοιχείων ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά δεν 

είναι προϊόν του αδικήματος για το οποίο έχει καταδικασθεί το εν λόγω άτομο. Το 

υπόψη σχέδιο απόφασης-πλαισίου εξακολουθεί να υπόκειται σε κοινοβουλευτικές 

επιφυλάξεις, μολονότι τον Δεκέμβριο του 2002 εξεφράσθη συμφωνία επί της γενικής 

προσέγγισης στην οποία στηρίζεται. Ένα τρίτο σχέδιο απόφασης-πλαισίου προβλέπει 

τα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήμευσης μεταξύ των 

δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Το υπόψη σχέδιο απόφασης-πλαισίου 

εξακολουθεί να υπόκειται σε σειρά κοινοβουλευτικών επιφυλάξεων κρατών μελών, 
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μολονότι τον Ιούνιο του 2004 εξεφράσθη συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης 

στην οποία στηρίζεται. 

Σε επίπεδο ΕΕ 

H συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με έρευνες και ποινικές 

διώξεις πρέπει να ενισχυθούν. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η Ευρωπόλ, η 

οποία έχει ως μέλημα να διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών που ασχολούνται με την 

επιβολή του νόμου οσάκις διενεργούν έρευνες σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ. 

Εντούτοις, ένα πρόβλημα καίριας σημασίας είναι η απροθυμία των κρατών μελών να 

διαβιβάζουν στοιχεία και απόρρητες πληροφορίες στην Ευρωπόλ, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η ικανότητα της Ευρωπόλ να παρέχει την αναγκαία προστιθέμενη αξία 

στον τομέα των ποινικών αναλύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Το 2002 συγκροτήθηκε η 

Eurojust με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των 

εθνικών αρχών που διεξάγουν έρευνες και ασκούν ποινικές διώξεις για σοβαρές 

αξιόποινες πράξεις που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Eurojust και η 

Ευρωπόλ έχουν αναπτύξει μεταξύ τους στενές σχέσεις συνεργασίας και τον Ιούνιο 

του 2004 υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας. 

Έχει καίρια σημασία η συνεργασία σε επίπεδο εποπτικών αρχών και αρχών 

επιβολής του νόμου . Η διερεύνηση και η επιτυχής δίωξη αθέμιτων εταιρικών 

πρακτικών προϋποθέτουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης. 

Επιβάλλεται να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών οργάνων και υπηρεσιών 

επιβολής του νόμου. Μια πιθανή μέθοδος για τον σκοπό αυτό θα ήταν ενδεχομένως η 

σύναψη μνημονίων συμφωνίας για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της 

πάταξης του οικονομικού εγκλήματος. Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τη 

δυνατότητα αυτή. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φανεί χρήσιμη η συνεργασία για την 

ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες 

τραπεζικές εργασίες . Το πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία 

συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων ορίζει ότι οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν 

λεπτομερή στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις τραπεζικές εργασίες 

συγκεκριμένων ατόμων και προβλέπει επίσης την ευχέρεια παρακολούθησης τέτοιου 

είδους συναλλαγών. Το πρωτόκολλο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Παρόλα αυτά, η 
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Επιτροπή έχει εισηγηθεί την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου από το «ευρωπαϊκό 

ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων» προκειμένου για τις αιτήσεις 

παροχής στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών (οσάκις είναι 

διαθέσιμα δεδομένα) και σχετικά με παλαιότερες τραπεζικές συναλλαγές που 

αφορούν τέτοιους λογαριασμούς. Σε μεταγενέστερο στάδιο, προβλέπεται να 

θεσπισθούν περαιτέρω πράξεις περί αμοιβαίας αναγνώρισης και, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αυτής, θα ληφθεί μέριμνα για τις εναπομένουσες διατάξεις του 

πρωτοκόλλου, π.χ. για το θέμα της παρακολούθησης των τραπεζικών συναλλαγών. 

Η συνεργασία μεταξύ, αφενός, του χρηματοπιστωτικού και των λοιπών 

επιχειρηματικών τομέων και, αφετέρου, των αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή του νόμου σε επίπεδο ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της 

πρόληψης και ανίχνευσης αξιόποινων πράξεων εταιρειών. Από τη μια πλευρά, 

εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός αξιόποινων πράξεων που συνιστούν αθέμιτες 

επιχειρηματικές πρακτικές δεν γνωστοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η 

αντίληψη ότι πολλές αναφορές σχετικά με ύποπτες συναλλαγές γίνονται μεν αλλά δεν 

οδηγούν στην ανάληψη δράσης. Η Επιτροπή προτίθεται να προαγάγει τη συνεργασία 

μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μέσω του «Φόρουμ της ΕΕ για την 

πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος», με την ενθάρρυνση της ενίσχυσης του 

ερευνητικού έργου και με την επεξεργασία κοινοτικού προγράμματος δράσης για την 

εταιρική σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

5.6 ΕΤΑΙΡΙΑ: « AIG » 

5.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της AIG,'' American International Group, Inc (AIG) 

είναι η κορυφαία διεθνής ασφαλιστική  και οικονομική οργάνωση  υπηρεσιών, με 

δραστηριότητες και δικαιοδοσίες σε περισσότερες από 130 χώρες. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι εταιρείες της AIG είναι οι μεγαλύτερες στις εμπορικές και βιομηχανικές 

ασφαλίσεις'' . Οι  Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (2004) αναγνωρίζουν την AIG ως'' μια 

από τις πιο το  κερδοφόρες εταιρείες'', που κέρδισε 11 δισεκατομμύρια δολάρια το 

περασμένο έτος και μόνο. Επίσης αναφέρεται ως νούμερο 3 από τις κορυφαίες 10 
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εταιρείες για το Forbes Global 2000 List (2000) η οποία βασίζεται σε σύνθετη 

κατάταξη από τέσσερις μετρήσεις: τις πωλήσεις, τα κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία, 

και την αξία της αγοράς. Γιατί, λοιπόν, έχει γίνει προπομπός για την διάπραξη 

αδικήματός στον ασφαλιστικό κλάδο, Η Wall Street Journal σε άρθρο με ημερομηνία 

28 Μάρτη του 2005, τόνισε ότι '' η λογιστική στην AIG αποτελεί αντικείμενο έρευνας 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον γενικό εισαγγελέα 

της Νέας Υόρκης και τις ασφαλιστικές ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης , εκτός 

από το δικό της συμβούλιο''. Στις 31 Μαρτίου 2005, η AIG αναγνώρισε ότι η 

λογιστική της για μια σειρά συναλλαγών ήταν ανάρμοστη (Anderson, 2005). Τον 

Μάιο, η εταιρεία δήλωσε, μετά από μια εκτεταμένη εσωτερική επανεξέταση, ότι θα 

επαναδιατυπώσει περισσότερα από 4 χρόνια οικονομικών καταστάσεων, μειώνοντας 

την καθαρή θέση της κατά 2,7 δισ. δολάρια (McDonald & Francis, 2005). Αυτό 

προκάλεσε την εισαγωγή των υπηρεσιών αξιολόγησης, οι οποίες υποβάθμισαν την 

AIG  (Ha & Hay, 2005) και τις θυγατρικές της. Από πολλές απόψεις, η ιστορία των 

νομικών προβλημάτων της AIG είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τύχη του Maurice 

R. (Hank) Greenberg, ο οποίος την είχε υπό την ηγεσία του από το 1967. Επέβλεψε 

μια οργάνωση της οποίας τα κέρδη αυξήθηκαν υπό την ηγεσία του από 14 εκατ. 

δολάρια το 1967 σε $ 11 δισεκατομμύρια το 2004. Παρά το τρομερό ρεκόρ, 

απομακρύνθηκε ως διευθύνων σύμβουλος'' με βαριά καρδιά'' με ομόφωνη 

συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου της AIG στις 13 Μαρτίου του 2005, 

παραμένοντας ως πρόεδρος, μόνο για να αναγκαστεί να παραιτηθεί από την εταιρεία 

εξ ολοκλήρου από στις 28 Μαρτίου 2005 (Eichenwald & Anderson, 2005). Ο  

Greenberg δεν προσπαθούσε να αυξήσει την προσωπική περιουσία του ή να 

αποκρύψει μια προβληματική επιχείρηση, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο 

διευθύνων στέλεχος που βρίσκονταν  στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό (όπως 

Lay, Ebbers, Rigas, Kozlowski). Αντί αυτού, ο Murray (2005) τον περιγράφει ως'' 

ένας άνθρωπος με μεγάλη υπερηφάνεια που νοιαζόταν βαθιά για την εταιρεία που 

διηύθυνε. ’’ Δυστυχώς, σύμφωνα με τον Murray, αντί να είναι άνετος παίρνοντας τη 

μεγάλη προβολή,  παθιάστηκε σχετικά με τις ημερήσιες διακυμάνσεις στην τιμή της 

μετοχής της εταιρείας και ως εκ τούτου παρασύρθηκε. '' Ο κ. Greenberg ήξερε 

καλύτερα από τον καθένα ότι οι συναλλαγές ήταν απλώς βραχυπρόθεσμες 

διορθώσεις. Αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι πούλησε απόθεμα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι 

επωφελήθηκε προσωπικά. Αντί αυτού, οι ενέργειές του ήταν πιο πιθανό ριζωμένες 
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στην υπερηφάνεια του - μια έντονη επιθυμία να επιτύχει με τα μέτρα που η αγορά 

καθόρισε  για αυτόν'' (Murray, 2005). 

 

5.6.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εταιρείες 

γενικά να χάνουν χρήματα τις πολιτικές γραφής αλλά να πραγματοποιούν κέρδη  

επενδύοντας στα ασφάλιστρα που συλλέγουν. Ο Greenberg, ωστόσο, τόνισε ότι η 

ανάληψη ήταν πιο σημαντική επιχείρηση τους, και η Wall Street αντάμειψε το  ρεκόρ 

της AIG στο να πραγματοποιεί κέρδη από  ανάληψη, με πολλαπλή πριμοδότηση, που 

δείχνει ότι η αγορά επίσης αποτιμάται πολύ περισσότερο σε κέρδη ανάληψης  παρά 

τα απρόβλεπτα αποτελέσματα της επένδυση. Χρησιμοποίησαν μεγάλα ποσά των 

αντασφαλίσεων να αναπτυχθούν. Τα αντασφάλιστρα  είναι οι  εταιρείες, που συχνά 

βρίσκονται σε υπεράκτια νησιά, όπως Βερμούδες και των Μπαρμπάντος που είναι 

έξω των τη δικαιοδοσία των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ και χωρίς τον φόρο 

εισοδήματος νομικών προσώπων. Επίσης, έχουν νόμους που είναι λιγότερο αυστηροί 

όσον αφορά τη θέσπιση αποθεματικών για τις προβλεπόμενες απώλειες. Αυτά τα 

υπεράκτια νησιά  επιτρέπουν την προεξόφληση των αποθεματικών απωλειών 

βασιζόμενα στην παραδοχή ότι οι απώλειες θα πρέπει να καταβληθούν έξω από την 

πάροδο του χρόνου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να κλείσουν 

ολόκληρο το ποσό της πιθανής ζημίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων αμέσως, δεδομένου ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντί 

αυτού μπορούν να αναφέρουν ένα εκπτωτικό ποσό, με βάση τη διαχρονική αξία του 

χρήματος, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ένα μικρότερο ποσό των αποθεματικών 

απωλειών . Έτσι, οι αντασφαλιστές πωλούν ασφαλιστικές υπηρεσίες στους 

ασφαλιστές μειώνοντας τον κίνδυνο και ως εκ τούτου επιτρέποντάς τους την 

συρρίκνωση των αποθεματικών τους. 

Η AIG χρησιμοποιούσε τακτικά αυτές τις αντασφαλίστηκες εταιρείες για να 

διατηρεί τα αποθέματα της κάτω ειδικά σε μερικές από τις πιο ριψοκίνδυνες πολιτικές 

που ήταν πρόθυμη να γράψει για τους κινδύνους της απαλλοτρίωσης την ιδιοκτησίας 

από ξένες κυβερνήσεις και την τρομοκρατία. Η AIG χρησιμοποιούσε  τις εταιρίες 

αντασφάλισης στο 70% των ασφαλίστρων της, ενώ οι ανταγωνιστές 

χρησιμοποιούσαν μόνο αντασφαλιστές για περίπου 10% των ασφαλίστρων τους. 
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Αυτή η πολιτική, ενώ προκαλούσε την εταιρεία να εγκαταλείψει κάποια από τα κέρδη 

της, της επέτρεπαν να συνεχίσει να αυξάνεται με περιορισμένο κεφάλαιο του 

(Leonard et al., 2005). 

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν υπό έρευνα ήταν κατά πόσο η AIG 

χρησιμοποιούσε αντασφαλιστικές εταιρίες που ελέγχονται , ενώ τις αντιμετώπιζε  ως 

ξεχωριστές οντότητες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης της σε κίνδυνο. Το 

ερώτημα ήταν αν αυτά ήταν πραγματικά δάνεια και αν τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού μετατράπηκαν για την εξομάλυνση των κερδών. Η μεγαλύτερη 

αναγνώριση της'' ανάρμοστης'' λογιστικής ενέπλεκε  μια πεπερασμένη συναλλαγή 

αντασφάλισης με τη Berkshire Hathaway General  Re, χρησιμοποιώντας μια εικονική 

χωρίς κίνδυνο ανταλλαγής ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων που επέτρεψε 

στην AIG να διογκώσει τεχνητά την ανάπτυξη της πριμοδότησης και προσωρινά να 

ενισχύσει τις απαιτήσεις αποθεματικών, προκειμένου να διατηρήσει τους αναλυτές 

ικανοποιημένους. '' Η AIG / General Re συμφώνησε, σε δύο χωριστές πράξεις στα 

τέλη του 2000 και αρχές του 2001, μετατόπισε 500 εκατομμύρια δολάρια των  

αναμενόμενων απαιτήσεων της AIG από την Gen Re, μαζί με 500 εκατομμύρια 

δολάρια των ασφαλίστρων. Η AIG κατέγραψε τα ασφάλιστρα ως έσοδα και 

πρόσθεσε 500 εκατομμύρια δολάρια στα αποθεματικά της για να δείξει την 

υποχρέωσή της να καταβάλλει αποζημιώσεις'' (Ha & Hays, 2005, σ.. 7). Ο   Ha και 

Hays, επίσης, αναφέρουν ότι η AIG παραδέχθηκε ότι η συμφωνία με την Gen Re  θα 

έπρεπε να έχει καταγραφεί ως δάνειο, και όχι ως ασφάλιστρα, λόγω έλλειψης 

αποδεικτικών στοιχείων του κινδύνου και δεδομένου ότι  η εταιρεία είχε είπε,'' Τώρα 

θα πρέπει να αναφέρονται ως καταθέσεις και όχι ενοποιημένα καθαρά ασφάλιστρα''. 

Καθώς οι έρευνες και οι έλεγχοι αυξάνονταν, Η AIG ξεκίνησε μια εκτενή 

αναθεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 

ετήσιας έκθεσής της για το 2004. Την 1η Μαΐου 2005, η  AIG εξέδωσε δελτίο τύπου 

που ανέφερε:'' Τα ευρήματα της εν λόγω αναθεώρησης, μαζί με τα μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς συμβούλους 

και κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου της AIG και σε συνεννόηση με 

ανεξάρτητους ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers LLP  έχουν οδηγήσει στην 

απόφαση της AIG να επαναδιατυπώσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου, 2003, 2002, 2001, και 2000, τα τρίμηνα που 

έληξαν την 31η Μαρτίου, 30 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου 2004 και το 2003 και το 
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τρίμηνο που έληξε στις 31, Δεκεμβρίου, 2003 '' (Η AIG, 2005). Επίσης, ανακοίνωσε 

ότι αναμένεται να καταθέσει το 2004 έντυπο 10-K στις 31 Μάη 2005. 

Μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο δελτίο ειδήσεων της ήταν μια 

αναμενόμενη μείωση κατά περίπου 3,3% σε μη ελεγμένα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια 

της AIG κεφαλαίων  82.87 δισεκατομμυρίων $ στις 31 Δεκεμβρίου 2004. Θα 

υπάρχουν επίσης διορθώσεις λογιστικών λαθών συνολικού ύψους περίπου $ 2,0 δις, 

καθώς και ως τέταρτο τρίμηνο αλλαγές στις εκτιμήσεις - δεδουλευμένα φόρων, των 

μεταφερόμενων εξόδων πρόσκτησης και επιδόματα - συνολικού ύψους περίπου 700 

εκατομμύριων δολαρίων. 

Στο Δελτίο Τύπου Η AIG αποκάλυψε ότι'' Η επαναδιατύπωση θα διορθώσει τα 

λάθη στη προηγούμενη λογιστική για ανάρμοστες ή ακατάλληλες συναλλαγές ή 

καταχωρήσεις που φαίνεται να είχαν ως σκοπό την επίτευξη ενός λογιστικού 

αποτελέσματος που θα ενίσχυε σημαντικά τα μέτρα για την οικονομική κοινότητα και 

που ενδεχομένως να εμπλέκονται έγγραφα που δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη 

φύση των συμφωνιών.'' Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι ανάρμοστες καταχωρήσεις 

προέκυψαν από'' κορυφαία στελέχη'' , οι οποίες ήταν δυνατές λόγω '' ορισμένων 

αδυναμιών του συστήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου (i) την ικανότητα 

ορισμένων πρώην μελών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών να παρακάμψουν 

τους εσωτερικούς ελέγχους επί των οικονομικών εκθέσεων σε ορισμένες συνθήκες, 

(ii) αναποτελεσματικούς ελέγχους στην λογιστική για συγκεκριμένες δομημένες 

συναλλαγές, και συναλλαγές που αφορούν πολύπλοκα λογιστικά πρότυπα και (iii) 

αναποτελεσματικές διαδικασίες συμφωνίας ισολογισμού. Αυτές οι ελλείψεις είναι 

«σημαντικές αδυναμίες», όπως ορίζεται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αρ. 2. Ως 

εκ τούτου, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος της 

AIG με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση ήταν αναποτελεσματική ως της 31 

Δεκεμβρίου 2004.''  

Εκτός από την παραπάνω πληθώρα των προβλημάτων της AIG που ήρθαν στο φως, 

στις 26 Απριλίου 2005, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης  

εξέδωσε δελτίο τύπου δηλώνοντας ότι η AIG ήταν να ελεγχθεί για φερόμενη εκούσια 

εσφαλμένη αναφορά των ασφαλίστρων για την αποζημίωση των εργαζομένων. 

(Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, 2005a). 
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 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Καθώς η εικόνα των λογιστικών παρατυπιών και των καταγγελιών για παράνομες 

πράξεις στην AIG ξεδιπλώνεται, είναι προφανές ότι οι παραβάσεις της AIG δεν είναι 

πρόσφατες. Η  PricewaterhouseCoopers, απόφευγε να προβεί στην έγκριση των 

εκθέσεων της έως ότου ο κατηγορούμενος Διευθύνων Σύμβουλος Greenberg 

απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο (Kadlec, 2005). Στη μετά-Enron εποχή, 

με αυξημένο έλεγχο των εσωτερικών ελέγχων και κάθε στάδιο του εξωτερικού 

ελέγχου, τίθεται το ερώτημα για το πώς αυτός ο αριθμός των λογιστικών σφαλμάτων 

πραγματοποιήθηκε 

Στο 2004 έντυπο 10-K, η νέα ομάδα διαχείρισης της AIG φαίνεται ότι είναι έτοιμη 

και πρόθυμη να αναλάβει την ευθύνη για τις παρελθοντικές παραβάσεις σχετικά με 

τους αξιωματούχους που κατονομάζονται στις καταγγελίες, οι οποίοι έχουν 

παραιτηθεί ή απολυθεί από την εταιρία. Είναι σαφώς πρόθυμοι να καθαρίσουν την 

ατμόσφαιρα και να αρχίσουν εκ νέου. Στη συζήτηση Διαχείρισης & Ανάλυσης, η νέα 

διοίκηση υποστηρίζει: 

Ορισμένοι από τους ελέγχους της AIG εντός στο περιβάλλον ελέγχου της δεν ήταν 

αποτελεσματικοί για να αποτραπεί η  δυνατότητα ορισμένων μελών της ανώτερης 

διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Διευθύνων Σύμβουλου και πρώην 

Γενικού Οικονομικού Διευθυντής, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την 

χρησιμοποίησαν, για να παρακάμψουν ορισμένους ελέγχους και την επίδραση 

ορισμένων συναλλαγών και λογιστικών εγγραφών. Σε ορισμένες από αυτές τις 

περιπτώσεις αυτές οι  συναλλαγές και οι λογιστικές εγγραφές φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό  για να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα της λογιστικής τα οποία όμως δεν ήταν λογιστικά σωστά σύμφωνα 

με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Επιπλέον, σε ορισμένες από αυτές τις 

περιπτώσεις, οι πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 

αξιολόγηση των συναλλαγών, των λογιστικών εγγραφών, και ορισμένων φορέων 

που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις συναλλαγές και τις λογιστικές εγγραφές, δεν 

γνωστοποιήθηκαν στο αρμόδιο οικονομικό και λογιστικό προσωπικό, στις 

αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και στην ανεξάρτητη εγκεκριμένη δημόσια λογιστική 

εταιρεία της AIG . Ως αποτέλεσμα, οι συζητήσεις και η εμβάθυνση της νομικής, 

λογιστικής, αναλογιστικής ή άλλης επαγγελματικής ανάλυσης δεν συνέβη. Αυτή η 

ανεπάρκεια ελέγχου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτές τις παρακάμψεις. 
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Στην πραγματικότητα, η νέα διοίκηση απαλλάσσει τους ελεγκτές, μεταξύ άλλων, οι 

οποίοι προφανώς παραπλανήθηκαν από τον πρώην CEO και CFO. Ενώ η 

PricewaterhouseCoopers μπορεί να είναι ευχαριστημένη με αυτή την έκβαση ,  που 

δεν έχει, μέχρι σήμερα, το όνομά της σε καμία δικαστική υπόθεση που σχετίζεται με 

λογιστικές ατασθαλίες (Glater, 2005) . 

Ο αυταρχικός τρόπος με τον οποίο άσκησε ο Greenberg τον ρόλο του ως διευθύνων 

σύμβουλος ήταν σίγουρα ένας καθοριστικός παράγοντας για την απάτη στην AIG, 

αλλά η συνολική αδυναμία στην εταιρική διακυβέρνηση επέτρεψε στην απάτη να 

ευδοκιμήσει. Υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις στη βιβλιογραφία της λογιστικής (π.χ., 

Dechow et al, 1996.. Beasley, 1996. Farber, 2005) υποδεικνύοντας ότι η αδύναμη 

εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται με την απάτη στην λογιστική πληροφόρηση. Ο 

Farber (2005) θεωρεί ότι η ασθενέστερη διακυβέρνηση που σχετίζεται με τις 

περιπτώσεις απάτης αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει  μέλη εκτός 

του διοικητικού συμβουλίου, κάποιες ελεγκτικές επιτροπές, μερικούς οικονομικούς 

εμπειρογνώμονες στην επιτροπή ελέγχου, καθώς και τον ρόλο του Διευθύνοντος 

Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι αυτοί και άλλοι παράγοντες 

λειτουργίας στην AIG - όπως το μέγεθος και η επιτυχία της, η ενθάρρυνση της 

αδίστακτης και ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, η εγγύτητα της σχέσης με τους 

ελεγκτές – συνέβαλαν στην δημιουργία  ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τέλεση 

και την αποδοχή της δόλιας υποβολής εκθέσεων. 

Ένας από τους λόγους που μπορεί να ο Greenberg να κατάφερε αναμφιβόλως και  

την κυριαρχία του στο εταιρικό περιβάλλον  στην AIG είναι η τεράστια επιτυχία της 

εταιρείας. Η επιτυχία της εταιρείας έφερε επαίνους και χρηματικά έπαθλα για τα 

στελέχη και τους διευθυντές της, την ασφαλή απασχόληση των εργαζομένων στα 

χαμηλότερα επίπεδα και  πλούτο στους μετόχους της. Με τέτοια επιτυχία, η εξέταση 

από το διοικητικό συμβούλιο ( οι ελεγκτές, οι ρυθμιστικές αρχές, καθώς και άλλοι) 

κατέστη αναμφισβήτητα χαλαρή. Δεν  υπήρχε καμία εμφανής ανάγκη να ανησυχούν 

για την ευημερία της και την ικανοποίηση των μετόχων τους. Η εξάρτηση από την 

επιτυχία να διατηρήσει την κυριαρχία της χωρίς κριτική διάθεση, μπορεί ακόμη και 

να έχουν συμβάλλει στη δόλια συμπεριφορά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν 

υπήρχε ανάγκη για να αυξήσει την ήδη καλή κέρδη της εταιρείας, και δεν υπήρχε 

προσωπικό όφελος που να λάμβανε  ο Greenberg ή άλλα στελέχη από τη διατήρηση 

της τιμής της μετοχής. Το 1987, ένας από τους παράγοντες που τεκμηριώνονται από 

την Εθνική Επιτροπή για Ψευδείς Οικονομικές Καταστάσεις (η Επιτροπή Treadway) 
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ως υποκείμενα στις περιπτώσεις λογιστικής απάτης ήταν η ανάγκη για την κάλυψη  

συγκεκριμένων προσδοκιών απόδοσης - σε αυτήν την περίπτωση, ίσως, το μέλημα 

του Greenberg σχετίζονταν με τις εκτιμήσεις της Wall Street και την διατήρηση της 

ανόδου  της κυριαρχίας του. 

Οι ελεγκτές μπορούν επίσης να έχουν δεσμευθεί στην κοινότητα της AIG από μια 

κοινή ιστορία. Πέντε από τα κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του 

οικονομικού διευθυντή, έχουν είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από την 

PricewaterhouseCoopers (Tuckey, 2005). Ως εκ τούτου, τα στελέχη γνώριζαν 

βεβαίως τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου, ενδεχομένως, κάποια μέλη της ομάδας 

ελέγχου, και το αντίστροφο. Η πιθανή απομείωση της ανεξαρτησίας με την 

πρόσληψη από το ελεγκτικό γραφείο υπονοείται από την απαγόρευση του νόμου 

Sarbanes-Oxley Act του 2002. Μολονότι αυτά τα γεγονότα προ-χρονολογούνται από 

τον νόμο, και δεν μπορούν να έχουν επηρεάσει άμεσα την ανεξαρτησία, σίγουρα 

πρέπει να έχουν συμβάλει στο επίπεδο της άνεσης που ένιωθαν οι ελεγκτές  με την 

AIG, σε συνδυασμό με το μέγεθος της AIG και το επίπεδο της επιτυχίας. 

Δεν είναι ασυνήθιστο να βρεθούν διαφορές κρίσης, και εν όψει των ισχυρισμών για 

απάτη που στρέφεται εναντίον της, η PricewaterhouseCoopers και η AIG μπορεί να 

έχουν αποφασίσει να κάνουν πολύ πιο συντηρητικές επιλογές από ό, τι στις 

προηγούμενες δηλώσεις. Σε κάποιο βαθμό, αυτό είναι αξιόπιστο ότι τουλάχιστον 

ορισμένα από τα υποτιθέμενα  ‘‘ λογιστικά σφάλματα ’’ αποτελούν μόνο η 

διαφορετική κρίση. 

Βεβαίως, οι ελεγκτές της PricewaterhouseCoopers ήταν εξοικειωμένοι με την 

αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση στην AIG - την εξάρτηση των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και το αυταρχικό στυλ του CEO. Θα ήταν αξιοσημείωτο, 

επίσης, αν δεν είχαν επίγνωση την ικανότητα των στελεχών να κάνουν  προσαρμογές, 

και πράγματι, προφανώς δεν γνώριζαν την πραγματική άσκηση των εν λόγω 

''υπερβάσεων'' που περιγράφονται στο 2004 έντυπο 10-K της AIG  αλλά τις 

θεώρησαν ως ασήμαντες (Francis, 2005b). Εν ολίγοις, οι ελεγκτές γνώριζαν ότι τα 

μέσα και δυνατότητα για απάτη ήταν εμφανώς παρόντες στο εταιρικό περιβάλλον της 

AIG. Μόνο που τα κίνητρα απουσίαζαν. Η προφανής έλλειψη κινήτρου, δεδομένου 

την επιτυχία της AIG, φαίνεται να έχει υπνωτίσει το διοικητικό συμβούλιο, τους 

ελεγκτές, καθώς και τις ρυθμιστικές αρχές να δεχτούν λογιστικό χειρισμό που δεν 

ακολουθούσε τους λογιστικούς κανόνες. Είτε αυτές οι παραβάσεις αποτελούν 
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εγκλήματα, ή απλώς περιπτώσεις κακής κρίσης, απομένει να αποφασιστεί από τα 

δικαστήρια. 

 

 

5.6.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

Για την αποφυγή μελλοντικών καταστάσεων όπως αυτή που εκτυλίσσεται σήμερα 

στην AIG - και τους προκατόχους της την Enron, Worldcom, και ομοειδούς – 

απαιτείτε κάτι περισσότερο από τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

εταιρικής διακυβέρνησης, μετά το γεγονός. Ενδέχεται να απαιτείται μια πλήρη 

αναμόρφωση, αρχίζοντας με το νοικοκύρεμα και την μεταγενέστερη συντήρηση του 

πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και στη συνέχεια, επιστροφή στη αρχή της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης των εταιρικών ηγετών . 

Στην παρούσα μετά-Enron περιβάλλον, οι εταιρείες  αποτυγχάνουν συνεχώς  να 

προσλάβουν υπαλλήλους με ηθική δεοντολογία, να ανακοινώσουν  κώδικες ηθικής, 

να δημιουργήσουν ανοικτές γραμμές καταγγελιών, και να ξεκινήσουν την ηθική 

εκπαίδευση. Σε άλλες περιπτώσεις, που προέρχονται από την Sarbanes-Oxley 

νομοθεσία του 2002. Πιο σημαντικό για την αναμόρφωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης, ίσως, είναι το πλαίσιο δεοντολογίας που δημιουργήθηκε  το 2004 

από την Organizational Sentencing Guidelines. Αυτές οι οδηγίες λένε ότι αν οι 

επιχειρήσεις θέλουν επιείκεια κατά τη διάρκεια της δίωξης, πρέπει να έχουν ένα 

αποτελεσματικό πρόγραμμα ηθικής δεοντολογίας . Ουσιαστικότερα, όμως, οι οδηγίες 

λένε ότι οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν μια οργανωτική κουλτούρα που να 

ενθαρρύνει την ηθική δεοντολογία (Kelly, 2005). Με άλλα λόγια, οι εταιρείες 

χρειάζονται τη βούληση να εξετάσουν την κουλτούρα που επιτρέπει ή ακόμη 

ενθαρρύνει την αντιδεοντολογική συμπεριφορά, όπως αυτή της AIG. 

Σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες, η Επιτροπή Treadway παρουσίασε τα στοιχεία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο 

του εσωτερικού ελέγχου στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η ίδρυση του εν 

λόγω πλαισίου είναι ένα ισχυρό περιβάλλον ελέγχου. Castellano και Lightle (2005) 

υποδεικνύουν ότι ένας επαρκής λογιστικός έλεγχος θα αποτελεί ένα μέσο για την 

επαρκή αξιολόγηση  και την στάση απέναντι τους εσωτερικούς ελέγχους και την 

ηθική λήψη αποφάσεων. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι το διοικητικό συμβούλιο, 
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μέσω της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, θα πρέπει να διατηρήσει μια εξωτερική 

εταιρεία για να διεξάγει τον λογιστικό έλεγχο της  κάθε τρία χρόνια. Οι εξωτερικοί 

ελεγκτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις εσωτερικές εκτιμήσεις του ελέγχου τους 

και τα προφίλ διαχείρισης κινδύνων μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να 

αξιολογήσει   την επακόλουθη επίπτωση στην κουλτούρα της εταιρίας. Οι συγγραφείς 

αναφέρουν τρία ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν:             

 ο βαθμός στον οποίο η ανησυχία με την επίτευξη των προσδοκιών 

των αναλυτών διαπερνά το οργανωτικό κλίμα.  

 ο βαθμός του φόβου και της πίεσης που συνδέονται με την 

επίτευξη των αριθμητικών στόχων και των στόχων. 

  η αποζημίωση και τα σχέδια παροχής κινήτρων που να 

ενθαρρύνουν απαράδεκτες, αντιδεοντολογικές και παράνομες 

μορφές διαχείρισης των κερδών. 

Μια τέτοια πολιτική ελέγχου στην AIG αμέσως θα είχε αποκαλύψει τις πτυχές του 

εταιρικού περιβάλλον που ευνοεί την απάτη. Φυσικά, είναι απίθανο ότι στην AIG θα 

μπορούσε να επιδιωχθεί ένα τέτοιος έλεγχος, εκτός εάν η Επιτροπή ήταν 

υποχρεωμένη νομικά από τις ρυθμιστικές αρχές ή τη βιομηχανία. Πιστεύουμε ότι η 

ύπαρξη της εν λόγω απαίτησης θα καθιστούσε δύσκολο για τις εταιρείες να 

διατηρούν μια αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση και, στην ουσία, θα  υποχρέωνε το 

νοικοκύρεμα που μπορεί να είναι απαραίτητο. 

 

5.7 ΕΤΑΙΡΙΑ: « LEHMAN BROTHERS  

5.7. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008, η Lehman Brothers ήταν ένα από τα μεγαλύτερα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο, οι δραστηριότητες του επικεντρώνονταν, 

στα ίδια κεφάλαια και στο σταθερό εισόδημα από τις πωλήσεις, το εμπόριο και την 

έρευνα, την επενδυτική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την 

ιδιωτική διαχείριση των επενδύσεων και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε 

επιχειρήσεις, κυβερνήσεων και των δήμων, σε θεσμικούς και εύπορους πελάτες. Στις                                 

δραστηριότητες της περιλαμβάνονται: 



 80 

  (i) η παροχή συμβουλών σχετικά με τη διάρθρωση των συναλλαγών και (ii)         

ως διαμεσολαβητής  στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 

τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσο που είναι διαθέσιμο τόσο ως 

εκδότης και μεσάζοντας. . . (iii) της τιτλοποίησης δανείων ή αγορά συναλλαγών (iv) 

παροχή διαχείρισης επενδύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και (v) ενεργεί ως 

ανάδοχος για τους πελάτες. 

Η Lehman Brothers αποτελούνταν από τρία μεγάλα επιχειρηματικά τμήματα: το 

τμήμα Κεφαλαιαγοράς , το τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, και το τμήμα Διαχείρισης 

Επενδύσεων. Εν ολίγοις, η Lehman Brothers είχε εμπλακεί σε σχεδόν κάθε τμήμα της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

Το τμήμα Κεφαλαιαγοράς τμήμα αποτελούσε το 64% των επιχειρήσεων της 

Lehman Brothers . Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν -τη δευτερογενή εμπορία, 

τη χρηματοδότηση, την προέλευση και την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, 

βασική διαμεσολάβηση και ερευνητικές δραστηριότητες σε τίτλους σταθερού 

εισοδήματος και μετοχικά προϊόντα. Στις  31 του Αυγούστου 2008, η Διεύθυνση 

Κεφαλαιαγοράς είχε αναφέρει στοιχεία ενεργητικού 586 δισ. δολαρίων, και ανέφερε 

εννιαμηνιαία έσοδα της τάξης των 16,2 δισ. δολαρίων. 

Το τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής αποτελούσε το 20% των επιχειρήσεων της 

Lehman Brothers . Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονταν η εταιρική παροχή 

συμβουλών,   κυβερνητικών  πελατών σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, 

και την άντληση κεφαλαίων για τους πελάτες με την αναδοχή δημόσιων και 

ιδιωτικών προσφορών των χρεωστικών και συμμετοχικών τίτλων. Στους εννέα μήνες 

που έληξαν στις 31 Αυγούστου 2008, [το τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής] είχε 

καταγεγραμμένα έσοδα περίπου $ 2.300 εκατομμύρια. Το τμήμα Διαχείρισης 

Επενδύσεων αποτελούσε το 16% των επιχειρήσεων της Lehman Brothers ». Στις 

δραστηριότητές της περιλαμβάνονται παροχή στρατηγικών επενδυτικών συμβουλών 

και υπηρεσιών σε θεσμικούς και εύπορους πελάτες. Το τμήμα αποτελείται από μια 

επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων και μια ιδιωτική επιχείρηση διαχείρισης 

επενδύσεων. Την 31η Μαΐου, 2008, η Διεύθυνση Διαχείρισης Επενδύσεων ανέφερε 

277 δισεκατομμύρια δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. 
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5.7.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Lehman Brothers έχει περιγραφεί από πολλούς ως μια τόσο σημαντική αιτία όσο 

και ένα μεγάλο θύμα της οικονομικής κρίσης του 2008. Στα χρόνια που προηγήθηκαν 

της οικονομικής κρίσης, Η Lehman Brothers άσκησε όλο και πιο επικίνδυνη 

επιχειρηματική στρατηγική (εκ των υστέρων τουλάχιστον) που στηρίχθηκε σε 

τεράστιες ποσότητες μόχλευσης, αφήνοντας την Lehman Brothers εξαιρετικά 

ευάλωτη ακόμη και στη μικρότερη ύφεση της αγοράς και την επακόλουθη απώλεια 

της εμπιστοσύνης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων . Όπως περιγράφεται 

αναλυτικότερα παρακάτω, η ξαφνική πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που 

προκαλείται από προεπιλογές  ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου  και εμπορικών 

αγορών  ακινήτων προκάλεσαν απώλεια της εμπιστοσύνης των επενδυτών και 

πυροδότησε μια απότομη πτώση στη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που ήταν 

διαθέσιμη για την Lehman Brothers για τη χρηματοδότηση των καθημερινών 

εργασιών. Λόγω του τεράστιου μεγέθους την Lehman Brothers » και το βαθμό της 

συμμετοχής της στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά, την ξαφνική πτώση της 

στις αναδυόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές , απείλησε το σύνολο της αμερικανικής 

οικονομίας με κατάρρευση. 

Η υψηλού κινδύνου  Lehman Brothers, η υψηλής μόχλευσης επιχειρηματική 

στρατηγική χαρακτηρίζεται ως η κύρια αιτία της κατάρρευσης της. Η στρατηγική 

αυτή χρονολογείται από το 2006, όταν η Lehman Brothers (και πολλών άλλων 

μεγάλων θεσμικών φορέων της αγοράς) προέβη με αποφασιστικότητα να αυξήσει 

σημαντικά τη μόχλευση των κεφαλαίων της, με δανεισμό όλο και πιο μεγάλων 

χρηματικών ποσών για να λειτουργήσει την επιχείρησή της. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, η Lehman Brothers μετατρέπεται από μια διακινούμενη επιχείρηση, 

εστιάζοντας κυρίως στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε μια εταιρεία 

αποθεματοποίησης χρησιμοποιώντας το δικό της ισολογισμό της για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτές οι μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε εμπορικά ακίνητα, δάνεια μόχλευσης, και 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων, ότι ένα 

αυξανόμενο ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της Lehman Brothers », αποτελείτο 

από μη ρευστοποιήσιμα, επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού. 

Η Lehman Brothers ήταν μόνο σε θέση για τη διατήρηση του υψηλού κινδύνου, την 

υψηλή μόχλευση στρατηγική με δανεισμό μέχρι εκατοντάδες δισεκατομμύρια 
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δολάρια κάθε μέρα στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι 

η ικανότητα της Lehman Brothers για τη χρηματοδότηση των καθημερινών εργασιών 

της στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβασή της στους δανειστές, η οποία 

ήταν εξαρτημένη, σε μεγάλο βαθμό, για τη διαρκή εμπιστοσύνη των 

αντισυμβαλλομένων της. Η παραμικρή απώλεια εμπιστοσύνης θα μπορούσε να 

στερήσει από την Lehman Brothers την μοναδική πηγή χρηματοδότησής της και να 

την αφήσει με πολύ ανεπαρκή αποθεματικά κεφάλαια. Λίγο πριν από την κήρυξη 

πτώχευσης, η Lehman Brothers είχε 700 δισεκατομμύρια δολαρίων περιουσιακών 

στοιχείων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων, και μόνο 25 δισεκατομμύρια δολάρια 

του κεφαλαίου. Τον Ιούλιο του 2008 στην έκθεση του εντύπου 10-Q, η Lehman 

Brothers ανέφερε ότι είχε καθαρό συντελεστή μόχλευσης  12.1:1. Ωστόσο, σύμφωνα 

με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Κοινή Οικονομική Επιτροπή του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2008, η Lehman Brothers είχε πράγματι ένα 

δείκτη μόχλευσης  30.7:1, όπως την 31 Μάρτη 2008.  

Η κατάρρευση της Bear Stearns τον Μάρτη του 2008 ταρακούνησε τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει αναγνωριστεί ως το αρχικό έναυσμα στην 

απώλεια την εμπιστοσύνης που οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers . Η   

εμπιστοσύνη των αντισυμβαλλομένων της Lehman Brothers, κλονίστηκε από την 

κατάρρευση της Bear Stearns, σταματώντας την παροχή στην Lehman Brothers  ενός 

μεγάλου μέρους της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που απαιτούνταν για να 

επιβιώσει. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, η αξία την μετοχών της Lehman 

Brothers μειώθηκε κατά 73%, δεδομένου ότι έχασε τις πηγές χρηματοδότησής της. Η 

Lehman Brothers αναγκάστηκε να περικόψει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού 

της με πολλές απολύσεις κατά τη διάρκεια του 2008. Σε ό, τι μπορεί  να θεωρηθεί ως 

μια έσχατη προσπάθεια να σώσει την επιχείρησή της, Η Lehman Brothers 

προσπάθησε να ολοκληρώσει την πώληση την προβληματικών στοιχείων 

ενεργητικού  στην Κορεατική Τράπεζα Ανάπτυξης. Η πώληση όμως έπεσε στο κενό, 

όταν η Κορεατική Τράπεζα Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να 

ικανοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές και να συγκεντρώσουν αρκετά κεφάλαια. Εν τω 

μεταξύ, η Lehman Brothers ανακοίνωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 ότι αναμένεται να 

αναφέρουν $ 3.9 δισεκατομμύρια απώλεια για το τρίτο τρίμηνο του 2008. Την ίδια 

ημέρα, η τιμή της μετοχής μειώθηκε κατά 7%, αφού ανακοίνωσε ότι είχε την 

πρόθεση να πουλήσει την πλειοψηφία των μετοχών στην επιχείρηση διαχείρισης 

επενδύσεων της, μια σοκαριστική ανακοίνωση. Η Lehman Brothers ανακοίνωσε, 
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επίσης, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για απόσχιση ενυπόθηκων δανείων υψηλού 

κινδύνου εμπορικών ακίνητων στοιχεία του ενεργητικού της περιουσίας σε μια νέα 

εταιρεία η οποία ανήκει στους μετόχους της Lehman Brothers . 

Όπως έγινε ολοένα και πιο φανερό ότι η κατάρρευση της Lehman Brothers ήταν 

επικείμενη, έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

Αποθεμάτων της Νέας Υόρκης κατά το Σαββατοκύριακο της 12ης Σεπτεμβρίου 2008, 

μεταξύ της Lehman, αξιωματούχοι από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων της 

Νέας Υόρκης, ανώτεροι εκπρόσωποι της Νέας Υόρκης με βάση τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Χένρι Πόλσον , και ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κρίστοφερ Κοξ για να αναπτύξουν ένα 

σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης της Lehman Brothers. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των συναντήσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω, 

αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών κατέστησαν σαφές προς την Lehman 

Brothers ότι, παρόλο που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα την υποστηρίξει στο μέτρο του 

δυνατού, δεν θα παρέχει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για να 

σταθεροποιήσει και να επιτρέψει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Σε μια ύστατη 

προσπάθεια για σώσει την επιχείρησή της, η Lehman Brothers διαπραγματεύτηκε μια 

συμφωνία με την Barclays, αλλά η διαπραγμάτευση έπεσε στο κενό την 14η 

Σεπτεμβρίου του 2008, όταν τα μέρη έμαθαν ότι Βρετανικές ρυθμιστικές αρχές δεν 

θα ν άρουν ορισμένες απαιτήσεις ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση για να κλείσει. 

Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν υπόλοιπες επιλογές για την  Lehman Brothers, ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κρίστοφερ Κοξ  συνέστησε στο διοικητικό 

συμβούλιο της Lehman Brothers ότι το αρχείο για την προστασία πτώχευσης πριν 

από τις αγορές στην Ασία άνοιξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008. Το  απόθεμα της 

Lehman Brothers είχε μειωθεί από 62,19 δολάρια ανά μετοχή, στις 2 Ιανουαρίου 

2008, σε 3,65 δολάρια ανά μετοχή στις 12 Σεπτεμβρίου 2008, μια πτώση 94%. 

 

 

5.7.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Αφού η Lehman Brothers κατέθεσε αίτηση προστασίας σε περίπτωση χρεοκοπίας, 

ήταν σαφές ότι η ταχύτητα ήταν κρίσιμη όσον αφορά την πώληση στοιχείων της 

Lehman Brothers η ραγδαία επιδείνωση των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου,, όπως 
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περιγράφεται παραπάνω, και η Lehman Brothers και η Barclays ζήτησε την έγκριση 

του δικαστηρίου με ταχεία πώληση της LBI. Το Ομοσπονδιακό άρθρο του 

Κανονισμού για Πτώχευση 2002 (α) (2) απαιτεί την ειδοποίηση είκοσι ενός ημερών 

πριν από την πώληση της στοιχείων ενεργητικού Βάσει του § 363 του Πτωχευτικού 

Κώδικα, ώστε να δοθεί χρόνος για τις ανταγωνιστικές προσφορές  να εγγραφούν. Η  

Lehman Brothers υποστήριξε, ωστόσο, ότι επειδή LBI ήταν ένα χάσιμο του 

ενεργητικού, το δικαστήριο θα πρέπει να συντομεύσει την προθεσμία 

προειδοποίησης. Ο Γενικός Επιχειρησιακός Σύμβουλος της Lehman Brothers 

,Herbert McDade κατέθεσε ότι-εάν η πώληση δεν έχει εγκριθεί μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 

[2008], η Lehman πιθανότατα θα εξαφανιστεί ως δρώσα οικονομική μονάδα. Στην 19 

του Σεπτέμβρη, 2008 ακρόαση πώλησης, ο McDade επιπλέον κατέθεσε, ότι μια 

αποτυχία να ολοκληρώσει την πώληση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει  πανικό 

στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο μείωσε την 

περίοδο ειδοποίησης σε μόνο δύο ημέρες και ετέθη διάταξη για την έγκριση της 

πώλησης στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. Με τη απόφαση του, το δικαστήριο έκρινε, 

μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει σοβαρός λόγος , να συντομεύσουν οι προθεσμίες 

ειδοποίησης που ισχύουν , και ότι μια δυνατότητες να διατυπώσουν αντιρρήσεις και 

να ακουστούν είχαν δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οντότητες. Το 

δικαστήριο έκρινε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πώληση θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία για την Lehman Brothers. 

Ένα βασικό θέμα στην περίπτωση κατάρρευσης και πτώχευσης της Lehman 

Brothers ήταν η σοβαρή επίπτωση στην εταιρεία από την ξαφνική έλλειψη της 

χρηματοδότησης, καθώς η εμπιστοσύνη των δανειστών εξασθένισε. Αυτό το θέμα 

είναι ενδεικτικό του νέου περιβάλλον δανεισμού που έχει προκύψει και παρουσιάζει 

ένα δύσκολο περιβάλλον, τόσο για τους δανειστές και τους δανειζόμενους. Η 

περίπτωση της Lehman Brothers δείχνει την ταχύτητα με την οποία μαζικές εταιρικές 

οντότητες μπορούν να αποτύχουν εν μέσω του δανεισμού , από τον πανικό του 2008 

και στις αρχές του 2009. Η αγορά δανεισμού είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των επιχειρήσεων της Αμερικής, αλλά και 

τη ζωτικότητας του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από μακρό-ή μικρό-οικονομικών 

γεγονότων. Έχουμε αναφερθεί παραπάνω πώς οικονομικοί παράγοντες σε συνδυασμό 

με ευαίσθητα επιχειρηματικά πρότυπα ανάγκασαν την Lehman Brothers να 

αναζητήσει προστασία σε περίπτωση χρεοκοπίας. Το προκύπτον οικονομικό 

περιβάλλον επίσης  παράγει σοβαρές δευτεροπαθείς επιπτώσεις. 
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Ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να εγκριθεί , το οποίο θα είναι δίκαιο και 

ισότιμο σε σχέση με κάθε κατηγορία των απαιτήσεων που έχουν υποστεί απομείωση 

σύμφωνα με το σχέδιο. Σύμφωνα με § 1129 (b) (2) (α) του Πτωχευτικού Κώδικα, ένα 

σχέδιο αναδιοργάνωσης που προβλέπει την πώληση περιουσιακού στοιχείου, είναι 

δίκαιη και ισότιμη από την οπτική γωνία ενός ασφαλούς δανειοδότη, εφόσον η 

ασφάλεια πωλείται ελεύθερα και καθαρή από εμπράγματα βάρη, η πληρωμή γίνεται 

από τα έσοδα της πώλησης, και στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διασφαλισμένος 

πιστωτής δεν επιτρέπεται να υποβάλει προσφορά πιστωτικής αξίωσης του.  

Για να ανακεφαλαιώσουμε,  βασική ιδέα σε αυτή τη θεωρία είναι  η εμπιστοσύνη 

που έχει να κάνει με την τάση των ανθρώπων να βασίσουν τις ενέργειές τους σε έναν 

διακομιστή μεσολάβησης ή σε ενδείξεις για τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν άμεση 

γνώση της κατάστασης. Όταν ο διακομιστής μεσολάβησης είναι σωστά 

ευθυγραμμισμένος με την οικονομική κατάσταση, οι επενδυτές θα αισθάνονται 

εμπιστοσύνη . Το πραγματικό πρόβλημα, όμως, έρχεται όταν υπάρχει ένα θετικό 

σημάδι και η οικονομική κατάσταση είναι αρνητική. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν 

κρυμμένες ζημιές σε μια τράπεζα ή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ότι οι επενδυτές 

δεν έχουν επίγνωση του . 

Σημειώστε ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι το ίδιο με το επιχείρημα της 

διαφάνειας. Σύμφωνα με αυτό το είδος του επιχειρήματος, αυτό ήταν η έλλειψη 

διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που συνέβαλε να προκαλέσει την 

οικονομική κρίση. Στη  δομή της εμπιστοσύνης και της κατάρρευσης της Lehman 

Brothers. 

Η απώλεια της εμπιστοσύνης, που πυροδοτήθηκε από την δημοσιοποίηση των 

κρυφών απωλειών, όπως στην περίπτωση της Lehman, μπορεί να εξαπλωθεί είτε με 

άμεσο τρόπο είτε με έμμεσο τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ Lehman και επενδυτών. Όταν η απώλεια εμπιστοσύνης 

απλώνεται με έμμεσο τρόπο, από την άλλη πλευρά, η αντίδραση είναι 

κατηγορηματική. Δηλαδή, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον όλους τους φορείς που 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τον ίδιο τρόπο, φοβούμενοι ότι μπορεί να έχουν όλοι 

το ίδιο πρόβλημα. 

Μια σχέση εμπιστοσύνης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα τρίτο μέρος, κάποιον 

δηλαδή που εγγυάται την ποιότητα του διακομιστή μεσολάβησης , λόγω του ή της 

αντικειμενικότητας, ειδικών γνώσεων, ή κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό 
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για ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα, και οι οργανισμοί αξιολόγησης είναι ένα 

παράδειγμα ενός τέτοιου τρίτου. 

Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε σχετικά με τη φύση της εμπιστοσύνης. Η 

εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι μόνο οικονομική, έχει επίσης 

πολιτικό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο. Η 

εμπιστοσύνη δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά είναι επίσης ασαφής και είναι δύσκολο 

να ποσοτικοποιηθεί, και οι δύο αυτές ιδιότητες πρόσθεσαν τη χρησιμότητά της ως 

πολιτικό εργαλείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως, μια συζήτηση αν η οικονομική 

κρίση ήταν κατά κύριο λόγο προκαλείται από την απώλεια της εμπιστοσύνης (η θέση 

ρευστότητας) ή κατά κύριο λόγο από την απώλεια της εμπιστοσύνης που έχουν να 

κάνουν με οικονομικές απώλειες (της αφερεγγυότητας ). Αυτές οι δύο θέσεις δεν 

είναι μόνο πολύ διαφορετικές στην ανάλυση τους για το τι πραγματικά συνέβη, αλλά 

έχουν επίσης διαφορετικές πολιτικές συνέπειες, στο μέτρο που επηρεάζουν τη 

διάγνωση του τι πρέπει να γίνει με της χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ενώ η εμπιστοσύνη έχει μια ψυχολογική πλευρά, έχει 

επίσης μια ξεχωριστή κοινωνική ή κοινωνιολογική πλευρά. Οι αναφορές για την 

πτώση της ανθρώπινη φύσεως, έρχονται αντιμέτωπες με το έργο της ανάλυσης 

εξελιγμένων κοινωνικών θεσμών του που συνθέτουν το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Στο σημείο αυτό υφίσταται ένα σαφές άνοιγμα για τους οικονομικούς 

κοινωνιολόγους, οι οποίοι με τα καλά τοποθετημένα εννοιολογικά εργαλεία τους  

μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου που παίζει η 

εμπιστοσύνη στα σύγχρονα οικονομικά. 

 

 

5.8 ΕΤΑΙΡΙΑ: « ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ » 

5.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H ίδρυση της Ασπίς Πρόνοια πραγματοποιήθηκε το μακρινό 1944. Το 1945 ξεκινά 

η λειτουργία της εταιρείας, η οποία εκδίδει το πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο Ζωής 

στην Ελλάδα.  

Το 1952 επιχειρεί την πρώτη συστηματική αναβίωση των ασφαλίσεων Ζωής, ενώ 

το 1953 προχωρά στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας Πατρίς και ανάληψη της 



 87 

αντιπροσωπείας της αγγλικής Sun Insurance Company για δραστηριοποίηση στις 

θαλασσασφάλειες. 

Το 1956 Ασπίς Πρόνοια και Πατρίς συγχωνεύονται. Το 1957 η Ασπίς αναλαμβάνει 

την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών της τότε νεοϊδρυθείσας Ολυμπιακής 

Αεροπορίας. Το 1969 εκδίδεται από την Ασπίς το πρώτο Αστρασφαλιστήριο στην 

παγκόσμια ιστορία. 

Το 1971 Ασπίς και Insurance Company of North America ιδρύουν από κοινού την 

Interamerican Ζωής, ενώ το 1973  η Ασπίς αποχωρεί από το μετοχικό σχήμα της 

Interamerican Ζωής μεταβιβάζοντας το μερίδιό της στην INA. 

Το 1986 ο Παύλος Ψωμιάδης γίνεται κύριος μέτοχος της Ασπίς Πρόνοια, μετά από 

μεταβίβαση σε αυτόν των μετοχών του Α. Ταμπουρά, ο οποίος αποχωρεί οριστικά. 

Το 1989, ο ολλανδικός χρηματοασφαλιστικός Όμιλος Aegon αποκτά το 40% των 

μετοχών της Εταιρίας.  

Το 1990 αρχίζει η δόμηση του Ομίλου Ασπίς. Ιδρύονται σταδιακά η AΣΠIΣ 

ΠPONOIA Zημιών, η AΣΠIΣ ΠPONOIA Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η ASPIS BANK 

και η AΣΠIΣ Χρηματιστηριακή. 

Το 1993 η Ασπίς εξαγοράζει το μετοχικό πακέτο που κατείχε η Aegon. Το 1994 

ιδρύεται η Ασπίς Επενδυτική, με τις δύο εταιρείες να εισάγονται το 1995 στο 

Χρηματιστήριο.  

Το 1997 εξαγοράζεται η Λαϊκή Ζωής και ενσωματώνεται στην Ασπίς Πρόνοια. Το 

1999 εξαγοράζονται οι εταιρίες Γκοταέρ Ελλάς, Nordstern Colonia Hellas, Nordstern 

Colonia Hellas Life και η Commercial Union Life Α.Ε.Α.Ζ. 

Το 2001 ιδρύεται η Ασπίς Εστία. To 2002 εξαγοράζεται το δίκτυο λιανικής 

τραπεζικής της ABN Amro στην Ελλάδα. Η Ασπίς Πρόνοια απορροφά την Ασπίς 

Επενδυτική. Έξι ασφαλιστικές του Ομίλου ενοποιούνται σε μία υπό την ονομασία 

COMMERCIAL Value Α.Α.Ε. Ιδρύεται η Aspis Leasing. 

To 2003   ιδρύονται οι εταιρίες Aspis Credit και Aspis Real Estate. Εξαγοράζεται, 

παράλληλα, το δίκτυο λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα της Grindlays Bank.  

Το 2004 Ασπίς ΑΕΔΑΚ και ABN Amro ΑΕΔΑΚ συγχωνεύονται υπό την επωνυμία 

Aspis International ΑΕΔΑΚ. Η Ασπίς Πρόνοια γιορτάζει τα 60 χρόνια συνεχούς 

λειτουργίας της και γίνεται από τις μακροβιότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην 

Ελλάδα. 
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Το 2009 στον αέρα βρίσκονται περίπου 1.000.000 ασφαλισμένοι λόγω της 

ανάκλησης αδείας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών. Αμφίβολο και το μέλλον 1.000 

εργαζομένων σε αυτές. 

Συγκεκριμένα, οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών 

εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. 

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, αποφάσισε ομόφωνα Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που συνεδρίασε, διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν 

ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα 

περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους.  

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται, ότι: ''η ΕΠ.Ε.Ι.Α. από μακρού χρόνου, 

εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένα την 

ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν 

λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι 

των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.  

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 

16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης 

(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των 

απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών 

κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία 

μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το 

γεγονός αυτό μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της, (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 

18/09/09), υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών 

Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.  

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει επόπτες 

ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών να ορίσει Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής. Σημειώνεται ότι:  

"Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 

ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο. Στις εν λόγω εταιρείες είναι 

ασφαλισμένα περίπου 835.000 οχήματα, (Ασπίς Πρόνοια 315.000, Σκούρτης 57.000, 

General Union 368.000, General Trust 97.600). 

Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος 



 89 

αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια 

ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε 

ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζόμενους.  

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωής, δε 

θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.  

Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να 

μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να 

απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων.  

 

 

5.8.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

«Σημαντική λογιστική αταξία» και «ανορθόδοξες εγγραφές» είναι οι επιεικείς όροι 

που χρησιμοποιούν οι δύο ορκωτοί λογιστές του ελεγκτικού οίκου Baker Tilly στην 

έκθεση που έχουν συντάξει για την πορεία της εκκαθάρισης στις εταιρείες Ασπίς 

Πρόνοια. 

Οι δύο ορκωτοί λογιστές στην 20σέλιδη έκθεση που έχουν συντάξει για 

λογαριασμό των δύο Εποπτών που διενεργούν την εκκαθάριση στην Ασπίς Πρόνοια 

κάνουν λόγο για «ποσά κονδυλίων που μεταφέρονται διαδοχικά σε άσχετους 

λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερές και χρονοβόρο το έργο της 

εξακρίβωσης της ειλικρίνειας του περιεχομένου των λογαριασμών της εταιρείας». 

Ενδεικτική είναι η διαδρομή 7,1 εκατ. ευρώ, που όπως σημειώνουν οι ελεγκτές, 

μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό «χρεώστες ασφαλίστρων» σε άσχετο λογαριασμό 

της Aspis Holding και από εκεί σε άσχετους λογαριασμούς της Aspis Μεσιτείας 

Ασφαλιστών και στη συνέχεια σε χρέωση του λογαριασμού «προβλέψεις 

επισφαλειών». Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουν «έμμεσα μια απαίτηση της εταιρείας 

Ασπίς Πρόνοια έκλεισε στα αποτελέσματα χρήσης και εξαφανίστηκε με την 

αιτιολογία της ανεπίδεκτης είσπραξης». 

Η πρακτική αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τη διοίκηση της εταιρείας, 

φέρνει στην επιφάνεια όλες τις λογιστικές ατασθαλίες και τις μεταφορές ποσών 

μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, στην προσπάθεια του βασικού μετόχου είτε να 

προσποριστεί χρήματα της εταιρείας είτε να καλύψει τρύπες συγγενών εταιρειών. 
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Ενδεικτικές είναι και οι απαιτήσεις ύψους 56,1 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις 

ύψους 71,9 εκατ. ευρώ από και προς τις εταιρείες Ασπίς Κάπιταλ, Aspis Όμιλος 

Εταιρειών, Aspis Holding Public, Δωρογραφοτεχνική, Μπράιτ, Fewsley Holdings, 

Leda, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα Τσιρίκος Χρήστος, 

Αυδής Βασίλης, Σπύρος Σπύρου και Παύλος Ψωμιάδης, οι οποίες όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση «γίνονται χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά πραγματικές 

εμπορικές συναλλαγές». 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχαν εκδοθεί 56 επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια 

συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, τα οποία αν και έχουν χαρακτηριστεί εισπραχθέντα 

δεν έγινε εισροή χρημάτων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ελεγκτικού οίκου 

«αφορούσε ατομικές υποχρεώσεις του βασικού μετόχου Παύλου Ψωμιάδη, που 

μετατράπηκαν σε υποχρεώσεις της εταιρείας». 

Αντίστοιχα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ζημιών που ενώ 

φαίνονται ως εξοφλημένες, δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία της εταιρείας σχετική 

πληρωμή, ενώ για 3.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αποδεικνύεται ότι οι 

ασφαλισμένοι κατέβαλαν μικρότερο εφάπαξ ποσό από αυτό που αναφερόταν στο 

συμβόλαιο. Άλλοι 2.500 φάκελοι ζημιών ελέγχονται ως προς τον προσδιορισμό του 

ύψους τους και άλλοι 3.700 φάκελοι ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής, ελέγχονται ως 

προς την ορθότητά των χρεώσεων των νοσοκομείων και των συνεργατών. 

Ο μακρύς κατάλογος των «ανορθόδοξων προσαρμογών» περιλαμβάνει επίσης 

αναλήψεις μετρητών ύψους 5,1 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες που δεν εμφανίζονται 

στα βιβλία της εταιρείας, καταθέσεις 1,4 εκατ. ευρώ που επίσης δεν εμφανίζονται στα 

βιβλία, αντίστοιχες πιστώσεις 2,1 εκατ. ευρώ, 6,4 εκατ. ευρώ αναλήψεις καθώς και 

9,2 εκατ. ευρώ καταθέσεις, που όμως σημειώνουν οι ελεγκτές είναι «αδιερεύνητες». 

Μόλις 5 εκατ. τα περιουσιακά στοιχεία 

Η πιθανότητα ικανοποίησης των ασφαλισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας περιορίζεται από το γεγονός ότι το σύνολο των συμμετοχών του ομίλου 

στις Aspis Bank, Ασπίς ΑΕΑΖ, Ασπίς ΑΕΓΑ, Ασπίς Κτηματική, Commercial Value 

και E Valley και τις κυπριακές εταιρείες Leda, Liberty, Aspis Holding έχει 

απομειωθεί από τα 135,9 εκατ. ευρώ σε μόλις 5 εκατ. ευρώ. Στα 5 εκατ. ευρώ έχει 

απομειωθεί και η ασφαλιστική τοποθέτηση των εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων, 

δηλαδή των επενδυτικών προϊόντων unit linked, τα οποία η εταιρεία διέθετε με 
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εγγυημένη απόδοση – όρος που αμφισβητείται ως προς τη νομιμότητά του. Όπως 

σημειώνεται στην έκθεση, τα συμβόλαια αυτά ενσωματώνουν υποχρέωση της 

εταιρείας, ύψους 45,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογιστεί η εγγύηση ή 145,8 εκατ. 

ευρώ εάν συνυπολογιστεί και η εγγύηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη συνολική 

ασφαλιστική τοποθέτηση ποσοστό 71,8% ή 24,5 εκατ. ευρώ είχε επενδυθεί σε 

μετοχές και ομόλογα των εταιρειών του ομίλου, ενώ μόνο η επένδυση στη Leda 

ανερχόταν στο 37,7%. 

 

5.8.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Όπως και στην AIG έτσι και στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ η σημασία της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των 

κεφαλαιαγορών είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Παρόλο που αρκετές πτυχές 

της εταιρικής διακυβέρνησης, που εμπλέκονται κυρίως με ζητήματα προστασίας 

μετόχων, διαφάνειας και επαρκούς αποκάλυψης πληροφοριών, καλύπτονται από τα 

εγχώρια νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια , υπάρχουν ακόμη σημαντικά πεδία όπου 

είναι εφικτή η βελτίωση. Απόδειξη αυτού του ισχυρισμού είναι ότι ακόμη και σε 

ανεπτυγμένες αγορές όπως των ΗΠΑ, μεγάλες επιχειρήσεις καταρρέουν εξαιτίας των 

ουσιαστικά χαλαρών μηχανισμών ελέγχου των ανώτατων στελεχών. 

Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί το θεμέλιο για τις υπόλοιπες συνιστώσες του 

πλαισίου και περιλαμβάνει τις στάσεις, τις ικανότητες, τη ευσυνειδησία, και τις 

ενέργειες του προσωπικού μιας οντότητας, και ειδικά της διοίκησης του, με δεδομένο 

ότι οι ενέργειες αυτές έχουν επιπτώσεις στη γενικότερη λειτουργία και τον έλεγχο της 

επιχείρησης. Θέτει το γενικότερο πνεύμα του οργανισμού επηρεάζοντας την 

συνείδηση των ατόμων για τον έλεγχο. 

Ο επαρκής λογιστικός έλεγχος  αποτελεί ένα μέσο για την επαρκή αξιολόγηση  και 

την στάση απέναντι τους εσωτερικούς ελέγχους και την ηθική λήψη αποφάσεων. Το  

διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, θα πρέπει να 

διατηρήσει μια εξωτερική εταιρεία για να διεξάγει τον λογιστικό έλεγχο της  κάθε 

τρία χρόνια. Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις εσωτερικές 

εκτιμήσεις του ελέγχου τους και τα προφίλ διαχείρισης κινδύνων μια διαδικασία που 

σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει   την επακόλουθη επίπτωση στην κουλτούρα της 

εταιρίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η ωραιοποίηση οικονομικών 

καταστάσεων έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα  

των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης, την ακεραιότητα των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια του μηχανισμού 

του εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία του εξωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και 

της αποτελεσματικότητας των χρηματιστηριακών αγορών. H   παρούσα   εργασία είχε 

κύριο σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του   φαινομένου. 

 Από την θεωρητική ανάλυση  προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πρακτικές 

χειραγώγησης των κερδών (earnings management), αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνών 

μελετών , προκριμένου να γίνει αντιληπτός ο μηχανισμός του συστήματος της 

απάτης. Να διαπιστωθούν οι αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις  του γενικότερου 

νομοθετικού πλαισίου, με τους πολλούς και σε αρκετές περιπτώσεις αντικρουόμενους 

νόμους, γεγονός που για διάφορους λόγους εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις  έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση προς τους πιστωτές και 

επενδυτές και συνεπώς να εξασφαλιστεί  η εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. 

Μέσω  case-studies σε ένα δείγμα εταιρειών , επιβεβαιώνεται η έκταση του 

earnings management διεθνώς. Μέσω  της παρούσας εργασίας προβάλλεται  η 

αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή γενικευμένων ερευνών γύρω από το θέμα της 

αλλοίωσης οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και της καθιέρωσης ενός 

αξιόπιστου συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα έχει ως στόχο 

την μεγαλύτερη συγκρισιμότητα, διαφάνεια και ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

Ως κεντρικό συμπέρασμα, μπορούμε να εξάγουμε σε γενικότερη βάση, ότι δεν 

μπορούν να υπάρξουν  κάποια πανάκεια για την αντιμετώπιση της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων, ωστόσο, ίσως το κλειδί για την αποτελεσματικότερη 

καταπολέμηση και πρόληψη της απάτης είναι η πραγματική αλλαγή στην κουλτούρα 

και στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων που θα επικεντρώνει την προσοχή της στην 

έννοια των ηθικών αξιών μιας επιχείρησης. 
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Περιορισμοί- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα εργασία το θέμα  προσεγγίστηκε μόνο  από την επιχειρηματική – 

λογιστική άποψη με βάση κυρίως στοιχεία των επιχειρήσεων που δίνονται σε 

ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφίες-αρθρογραφίες, όχι όμως με την συνδυαστική 

χρήση ανάλογων στατιστικών μεθόδων και στοιχείων των επιχειρήσεων που 

προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις.   

Ορισμένες προτάσεις για επέκταση της παρούσας εργασίας θα ήταν περαιτέρω 

έρευνα η οποία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει εκθέσεις ελέγχου ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών σε οικονομικές καταστάσεις διαδοχικών χρήσεων ώστε να 

προκύψουν συμπεράσματα για την διαχρονική εξέλιξη των εμφανιζόμενων 

παρατηρήσεων/επισημάνσεων τους. Επίσης χρήσιμα συμπεράσματα θα μπορέσουν 

να προκύψουν από την έρευνα της σχέσης μεταξύ των εμφανιζόμενων πρακτικών 

παραποίησης και της εξέλιξης των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών των 

επιχειρήσεων.  

 Επίσης  προσεγγίσεις για το θέμα των παραποιήσεων είναι δυνατό να 

συμπεριλάβουν και άλλες παραμέτρους όπως, ο κλάδος της επιχείρησης, στοιχεία από 

τη χρηματιστηριακή αγορά όπως κινήσεις και τιμές μετοχής, εταιρεία ελεγκτών, είδος 

γνώμης ελεγκτών, αριθμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. της εταιρείας, συχνότητα 

αλλαγών οικονομικών στελεχών, ύπαρξη αλλά και βαθμός λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου, μέγεθος και πολυπλοκότητα συναλλαγών σε σχέση με συνεργαζόμενες 

εταιρείες, καθώς και λογιστικοί μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Γιατί η 

χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εντοπισμού παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων θα βοηθήσει σημαντικά το έργο των ελεγκτών στο στάδιο της 

εκτίμησης της βαρύτητας των παραγόντων κινδύνου, τους οικονομικούς αναλυτές, τις 

εποπτικές αρχές όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη νεοσύστατη Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις Τράπεζες καθώς και τις 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Συνεισφέρει ακόμη στην έρευνα στα αντίστοιχα πεδία της λογιστικής όπου το 

ενδιαφέρον είναι αυξημένο διεθνώς. 
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