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Εισαγωγικά σχόλια 
 

Ένα από τα πιο σοβαρά θέµατα που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση κατά την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι και το θέµα της αποτίµησης 

(µέτρησης) των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μέχρι και την εφαρµογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων, δηλαδή µέχρι τις 31/12/2004, η κύρια 

µέθοδος αποτίµησης ήταν εκείνη του ιστορικού κόστους. Με την εισαγωγή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) από 1/1/2005 έκανε την εµφάνισή 

της για πρώτη φορά µία σηµαντική µέθοδος αποτίµησης, εκείνη της εύλογης 

αξίας, ενώ αξιοσηµείωτη είναι η έλλειψη αναφορών των Προτύπων στην Αρχή 

της Συντηρητικότητας. Η αποτίµηση στην εύλογη αξία εφαρµόζεται από 

1/1/2005 σ ' ένα σηµαντικό τµήµα των στοιχείων ενεργητικού, φαίνεται δε ότι η 

µέθοδος αυτή αποτίµησης θα αποτελέσει στο µέλλον την κύρια µέθοδο 

αποτίµησης, τόσο για τα στοιχεία ενεργητικού όσο και για εκείνα του 

παθητικού.  

Ο ορισµός που δίδεται από τα Δ.Λ.Π. για την έννοια της εύλογης αξίας  είναι ο 

εξής: «Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του Ενεργητικού θα 

µπορούσε να ανταλλαχθεί ή ένα στοιχείο Υποχρεώσεων να διακανονισθεί, 

µεταξύ µερών που ενεργούν ενσυνείδητα και µε τη θέλησή τους, στα πλαίσια 

µιας συναλλαγής που γίνεται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς». 

 

 

Η διαµάχη 
 

Οι υποστηρικτές της έννοιας της «εύλογης αξίας» ισχυρίζονται ότι η 

αποτίµηση στοιχείων του Ενεργητικού/ Παθητικού σε εύλογες αξίες και η 

αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως των αλλαγών στην 

εύλογη αξία, καθιστούν τις οικονοµικές καταστάσεις πιο σχετικές για τη λήψη 

αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 
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µπορούν να εκτιµήσουν την επίδοση των διευθυντικών στελεχών µιας εταιρίας 

για κάθε περίοδο σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. 

Επιτυγχάνεται, δηλαδή, η εφαρµογή της λεγόµενης "διοικητικής προσέγγισης" 

(managerial approach) στην πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων (Lefter & Roman, 2007). 

Οι υποστηρικτές της "λογιστικής της εύλογης αξίας" ισχυρίζονται, επίσης, ότι 

παρέχει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µια πιο «ξεκάθαρη» 

εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης (Madray, 2008), 

ενώ αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της "κυκλικής" διαδικασίας εναρµόνισης 

των λογιστικών πρακτικών: "η λογιστική της εύλογης αξίας προωθεί τη διεθνή 

εναρµόνιση της λογιστικής, η εναρµόνιση παρέχει πιο σχετική πληροφόρηση, 

η οποία ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των παγκόσµιων αγορών, και η 

αποτελεσµατικότητα των αγορών βελτιώνει την ποιότητα των µεγεθών της 

εύλογης αξίας" (Barlev & Haddad, 2007). 

Αντίθετα, πολλοί ελεγκτές και λογιστές εκτιµούν ότι η εφαρµογή της αρχής της 

«εύλογης αξίας», µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα, και να έχει ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση Οικονοµικών Καταστάσεων που δεν απεικονίζουν 

την πραγµατικότητα. Οι πολέµιοι της «εύλογης αξίας» ισχυρίζονται ότι, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση απουσίας ενεργούς αγοράς, οι εκτιµήσεις των 

εύλογων αξιών είναι υποκειµενικές και, συνεπώς, µη αξιόπιστες (Ferguson, 

2008). Έπειτα, η χρήση της υποκειµενικής κρίσης για την εκτίµηση της 

εύλογης αξίας µπορεί να βλάψει τη συγκρισιµότητα και την αρµονία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Elad, 2004). Η «ευέλικτη» έννοια της 

εύλογης αξίας µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα της λογιστικής 

πληροφόρησης, να δυσχεράνει το έργο του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, να 

δηµιουργήσει σύγχυση, ακόµη και να αποτελέσει µέσο για οικονοµικές απάτες 

(George, Michael St Clair, 2007). Επίσης, η άµεση αναγνώριση των 

διαφορών στην εύλογη αξία ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα χρήσεως 

οδηγεί σε υψηλότερη µεταβλητότητα του ετήσιου αποτελέσµατος και κατ’ 

επέκταση, σε αυξηµένο κίνδυνο για τους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων (Lefter & Roman, 2007). 

 

Με λίγα λόγια, όπως επισηµαίνει ο Madray (2008), η ουσία της διαµάχης είναι 

η εξής: "και οι δύο πλευρές συµφωνούν ότι η σχετικότητα (relevance) και η 
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αξιοπιστία (reliability) είναι σηµαντικά χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, αλλά οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας δίνουν έµφαση στη 

σχετικότητα, ενώ οι υποστηρικτές του ιστορικού κόστους δίνουν βαρύτητα 

στην αξιοπιστία". 

 

 

Αιτιολογική βάση της «εύλογης αξίας» 
 

Σύµφωνα µε το Τζανάτο (2008), η αιτιολογική βάση των αλλαγών που 

επιβάλλουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η επικέντρωση σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις στις «Εύλογες Αξίες» και όχι στο «Ιστορικό Κόστος» αποδίδεται 

στην αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών. Μέχρι πριν τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ίσως των 

Αγγλοσαξονικών χωρών, καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων έπαιζε και εξακολουθεί να παίζει, το παραδοσιακό πιστωτικό 

σύστηµα, δηλαδή οι τράπεζες. Οι επιχειρήσεις απευθύνονταν στις τράπεζες 

για να αντλήσουν κεφάλαια, ώστε να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές 

τους. Οι τράπεζες, από την άλλη πλευρά, µελετούσαν τις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων και είχαν τη δυνατότητα, µέσω των 

εσωτερικών αναλυτών τους, να αξιολογήσουν αν κάποια ενεργητικά στοιχεία 

στον Ισολογισµό των εταιριών εµφανίζονταν µε µικρότερη αξία από την 

τρέχουσα αξία της αγοράς. 

Όπως αναφέρουν οι Baker και Wallage (2000), όµως, η διαδικασία 

κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εξελίχθηκε από µια απλή 

πρακτική, που ενδιέφερε κυρίως µικρές οµάδες βιοµηχάνων και πιστωτών, σε 

µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που ενδιαφέρει ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

ατόµων στις σύγχρονες κοινωνίες. Καθώς, λοιπόν, οι επιχειρήσεις 

απευθύνονται πλέον κυρίως στους επενδυτές, που εκφράζονται είτε µέσω 

θεσµικών χαρτοφυλακίων είτε µεµονωµένα, επενδύοντας στο χρηµατιστήριο ή 

συµµετέχοντας στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, πρέπει να δείχνουν µια εικόνα η 

οποία θα προσελκύσει τα χρήµατα που οι επενδυτές είναι διατεθειµένοι να 

επενδύσουν. Πρέπει, δηλαδή, να πείσουν τους επενδυτές, ότι σε ένα σχετικά 
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εύλογο διάστηµα θα µπορέσουν να αποκοµίσουν το κεφάλαιο που επένδυσαν 

συν µία ικανοποιητική απόδοση. Για να επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης 

των επενδυτών, πρέπει η εικόνα που εµφανίζεται από τις εταιρίες να είναι όσο 

γίνεται πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

 

Πρότυπα που αναφέρονται στην εύλογη αξία 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της εύλογης αξίας διαπερνά σχεδόν όλα τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αφού σε ένα σηµαντικό αριθµό στοιχείων του 

Ενεργητικού και του Παθητικού, γίνεται αρχική αναγνώριση ή/ και 

µεταγενέστερες αποτιµήσεις σε εύλογες αξίες. Τα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. που 

έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και αναφέρονται στην εύλογη αξία είναι 

συνοπτικά τα εξής: 

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης που αναφέρονται στην εύλογη αξία 

 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Property, Plant & Equipment) 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις (Leases)Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα (Revenue)Δ.Λ.Π. 19 Παροχές 

σε εργαζόµενους (Employee benefits) 

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης (Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance) 

Δ.Λ.Π. 26 Λογιστικός χειρισµός και γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται 

από τα Ταµεία Συντάξεων (Accounting and Reporting by Retirement Benefit 

Plans) 

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και απλές οικονοµικές καταστάσεις (Consolidated 

and Separate Financial Statements) 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις (Investments in 

Associates)Δ.Λ.Π. 31 Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες (Interests in Joint 

Ventures) 
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Δ.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 

(Financial Instruments: Disclosure and Presentation) 

Δ.Λ.Π. 38 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (Intangible Assets) 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση (Financial 

Instruments: Recognition and Measurement) 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα (Investment Property) 

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία (Agriculture) 

 

Πρώτη εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

 

Δ.Π.Χ.Π. 1 Πληροφόρησης (First-time Adoption of International Financial 

Reporting Standards) 

Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Mετοχών (Share-

based Payment) 

Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Business Combinations) 

Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Insurance Contracts) 

Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (Financial Instruments: 

Disclosures) 

 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Cairns (2006), "η άποψη που διατυπώνεται από 

πολλούς λογιστές, επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκούς, και από τον τύπο, ότι τα 

Δ.Π.Χ.Π. επιδιώκουν να εισάγουν σε κάθε περίπτωση την αρχή της «εύλογης 

αξίας», είναι µια άποψη που δείχνει έλλειψη κατανόησης και σύγχυση 

αναφορικά µε τα Δ.Λ.Π."25. Ο D.Cairns αναφέρει ότι στην πραγµατικότητα η 

χρήση των ευλόγων αξιών δεν είναι τόσο εκτεταµένη όσο πολλοί 

υπαινίσσονται, ενώ ο λόγος που τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης δίνουν έµφαση στην εύλογη 

αξία είναι προκειµένου να ανταποκριθούν στην αυξανόµενη πολυπλοκότητα 

των σύγχρονων οικονοµικών συναλλαγών. 
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Η εφαρµογή της εύλογης αξίας (fair value) και ο 

αντίκτυπός της στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

Οι εταιρείες που οι µετοχές τους είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο σε χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και επιχειρήσεις δηµόσιου ενδιαφέροντος, 

όπως είναι οι τράπεζες, είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν οικονοµικές 

καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ1. Αντίστοιχα, οι εταιρείες που οι µετοχές τους 

είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο των ΗΠΑ είναι υποχρεωµένες να 

δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις βάσει των Αµερικανικών Λογιστικών 

Προτύπων (US GAAP). Σταδιακά, ολοένα και περισσότερες χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν, είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά, τα ΔΠΧΑ, 

όπως η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Τουρκία κ.ά. 

Επίσης, επιτρέπεται η χρήση των ΔΠΧΑ για εταιρείες εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο των ΗΠΑ µε έδρα εκτός ΗΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

σύγκλισης των ΔΠΧΑ µε τα US GAAP, σύµφωνα µε σχετικό µνηµόνιο που 

έχει συµφωνηθεί µεταξύ του IASB και του FASB (του αντίστοιχου Σώµατος για 

τα Αµερικανικά Λογιστικά Πρότυπα). 

Τόσο τα ΔΠΧΑ όσο και τα US GAAP απαιτούν ή επιτρέπουν, µεταξύ άλλων, 

τη χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Καθώς τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος 

του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζικών οργανισµών, η χρήση της 

εύλογης αξίας έχει άµεσο αντίκτυπο στην κατάρτιση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. 
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Πώς χρησιµοποιείται η εύλογη αξία; 
 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση καταχωρείται 

αρχικά στην εύλογη αξία (σε κάποιες περιπτώσεις περιλαµβάνονται και τυχόν 

έξοδα συναλλαγής). Γενικά, η αρχική εύλογη αξία µπορεί να προσδιοριστεί 

σχετικά εύκολα και αξιόπιστα, αφού συνήθως είναι η τιµή της συναλλαγής. 

Σύµφωνα µε τα Πρότυπα, µετά την αρχική αναγνώριση, η αποτίµηση γίνεται 

είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβεσµένο κόστος, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά του και την πρόθεση της οντότητας που το κατέχει.  

Η εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ορίζεται στο ΔΛΠ 39 ως το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό 

στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί 

µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των 

συνθηκών της αγοράς, στο πλαίσιο µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε 

καθαρά εµπορική βάση5. Συνεπώς, η εύλογη αξία λαµβάνει υπόψη τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς και εκτιµήσεις για τις µελλοντικές 

εξελίξεις. Αντίθετα, το αποσβεσµένο κόστος βασίζεται στο ιστορικό κόστος.  

 

Αντίκτυπος στις οικονοµικές καταστάσεις από την 

εφαρµογή της εύλογης αξίας 
 

Η επίδραση της χρήσης της εύλογης αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης εξαρτάται από το επιχειρηµατικό της µοντέλο. Τράπεζες µε κύρια 

ασχολία τη χορήγηση δανείων θα έχουν µικρότερο µέρος του ενεργητικού 

τους σε εύλογη αξία σε σχέση µε επενδυτικές τράπεζες που επενδύουν 

κυρίως σε µετοχές,οµόλογα  ή/και άλλα δοµηµένα και σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

Το µερίδιο των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που αποτιµώνται στον ισολογισµό στην εύλογη αξία, αν και 

σηµαντικό, αποτελεί τη µειοψηφία. Όπως αποδεικνύει η εξέταση των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων των αµερικανικών τραπεζών, τα 
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στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποτιµούνταν µε βάση την εύλογη αξία 

πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η µειοψηφία. Οι Laux και Leuz 

(2010) αναφέρουν ότι, κατά την περίοδο 2004 µε 2006, περίπου το 50% των 

στοιχείων του ενεργητικού των αµερικανικών τραπεζών ήταν δάνεια, τα οποία 

δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Επίσης, η Αµερικανική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, σε έκθεσή της (SEC, 2008b), διαπιστώνει ότι, κατά το τέλος 

του πρώτου τριµήνου του 2008, η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε από τις 

αµερικανικές τράπεζες για τη µέτρηση της µειοψηφίας των στοιχείων του 

ενεργητικού τους (45%). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εφαρµογή της εύλογης αξίας παρέχει στους 

επενδυτές πιο έγκαιρες και σχετικές πληροφορίες σε σχέση µε άλλες 

µεθοδολογίες, όπως το αποσβεσµένο κόστος, µέσω της χρήσης 

χρηµατιστηριακών τιµών οι οποίες αποτυπώνουν τις τρέχουσες συνθήκες της 

αγοράς αυξάνοντας τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων. Εκτός όµως 

από την καλύτερη πληροφόρηση, η εφαρµογή της εύλογης αξίας δηµιουργεί 

και µεγαλύτερη µεταβλητότητα στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς τα κέρδη 

ή οι ζηµίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται 

άµεσα στα αποτελέσµατα ή στα ίδια κεφάλαια. Επίσης, η ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχει η χρήση των χρηµατιστηριακών τους τιµών 

εξαρτάται από την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών. 

 

 

Πόσο εύλογη είναι η εύλογη αξία; 
 

Κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, οι 

χρηµατιστηριακές τιµές σε µια ενεργό αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος 

προσδιορισµού της εύλογης αξίας. Αν, όµως, η αγορά για ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή υποχρέωση δεν είναι ενεργός, ο καθορισµός 

της εύλογης αξίας γίνεται χρησιµοποιώντας µια τεχνική αποτίµησης. 

Οι τεχνικές αποτίµησης περιλαµβάνουν: 
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(α) τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ δύο 

µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών 

της αγοράς και, εάν υπάρχει, την αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός 

πανοµοιότυπου µέσου, 

(β) την ανάλυση των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, και 

(γ) µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 

Το ΔΛΠ 39 δίνει έµφαση στο γεγονός ότι η επιλεγµένη τεχνική αποτίµησης θα 

πρέπει να χρησιµοποιεί στο έπακρο δεδοµένα της αγοράς και να εξαρτάται 

όσο το δυνατό λιγότερο από δεδοµένα που αφορούν ειδικά την οικονοµική 

οντότητα. Επίσης, πρέπει να ενσωµατώνει όλους τους παράγοντες που οι 

συµµετέχοντες στην αγορά θα λάµβαναν υπόψη για τον καθορισµό µιας τιµής 

και να ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές οικονοµικές µεθόδους για την 

τιµολόγηση χρηµατοοικονοµικών µέσων. Επίσης, το FASB είχε εκδώσει από 

το 2006 αναλυτικές οδηγίες για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας (SFAS 

157). Τέλος, το 2008, το IASB εξέδωσε οδηγίες για την αποτίµηση σε µη 

ενεργές αγορές σε αντιστοιχία µε τις οδηγίες που εξέδωσε το FASB. 

 

 

Επέτειναν το µέγεθος της κρίσης τα λογιστικά 

πρότυπα; 
 

Επειδή οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης κρίσης, η 

ανάλυσή µας εστιάζει στον αντίκτυπο των λογιστικών προτύπων στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. Από τα λογιστικά πρότυπα που έχουν 

αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών, ασκήθηκε ιδιαίτερα 

έντονη κριτική στην εφαρµογή της εύλογης αξίας, η οποία, κατά πολλούς 

τραπεζίτες αλλά και ακαδηµαϊκούς, θεωρήθηκε ότι επέτεινε το µέγεθος της 

κρίσης. Κατά συνέπεια, το παρόν άρθρο εξετάζει τα επιχειρήµατα υπέρ και 

κατά της εφαρµογής της εύλογης αξίας, καθώς και αν διαδραµάτισε κάποιον 

ρόλο στην εξέλιξη της πρόσφατης κρίσης. 

Οι κύριοι ισχυρισµοί κατά της εφαρµογής της εύλογης αξίας για την κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων είναι οι κάτωθι: 
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(i) δεν είναι το καλύτερο «µέσο» αποτίµησης και µεταφοράς πληροφοριών 

χρήσιµων για τη λήψη αποφάσεων από τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων, κυρίως σε περιόδους κρίσης, 

(ii) εισάγει µεταβλητότητα στις οικονοµικές καταστάσεις, 

(iii) εντείνει την προ-κυκλικότητα, συµβάλλοντας σε υπερβολική µόχλευση σε 

περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης και σε υπερβολικές διαγραφές και 

αποµειώσεις σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, και 

(iv) σε περιόδους µειωµένης ή έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, παρέχει 

πληροφορίες οι οποίες δεν αποτυπώνουν σωστά τα θεµελιώδη µεγέθη. 

Η εύλογη αξία δεν είναι το καλύτερο «µέσο» αποτίµησης και µεταφοράς 

πληροφοριών χρήσιµων για τη λήψη αποφάσεων από τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων, κυρίως σε περιόδους κρίσης. 

Η βασιµότητα αυτού του ισχυρισµού µπορεί να ερευνηθεί ανατρέχοντας στην 

ακαδηµαϊκή έρευνα η οποία έχει εξετάσει εάν οι πληροφορίες που παρέχει η 

εύλογη αξία λαµβάνονται υπόψη από τους επενδυτές στις αποφάσεις τους για 

αποτιµήσεις τραπεζικών µετοχών και αν είναι αρκετά αξιόπιστες, ώστε να 

ενσωµατώνονται στις τιµές τους. Η Barth (1994) συµπεραίνει ότι πληροφορίες 

για την εύλογη αξία των τραπεζικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων εξηγούν τις 

αποδόσεις των τραπεζικών µετοχών καλύτερα από τις αντίστοιχες 

πληροφορίες που παρέχει η λογιστική µέθοδος του ιστορικού κόστους. Οι 

Bernard, Merton and Palepu (1995) συµπεραίνουν ότι οι τιµές των 

τραπεζικών µετοχών σχετίζονται καλύτερα µε τη λογιστική αξία της καθαρής 

θέσης, όταν εφαρµόζεται η εύλογη αξία, παρά όταν εφαρµόζεται η αρχή του 

ιστορικού κόστους. Οι Eccher, Ramesh and Thiagarajan (1996) 

συµπεραίνουν ότι οι πληροφορίες για την εύλογη αξία που περιλαµβάνονται 

στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουν τον βαθµό 

εξήγησης των αποδόσεων των τραπεζικών µετοχών σε µεγαλύτερο βαθµό 

από τις πληροφορίες που παρέχει η εφαρµογή του ιστορικού κόστους. Ο 

Nelson (1996) συµπεραίνει ότι οι πληροφορίες για την εύλογη αξία των 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων που περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων προσφέρουν επιπλέον πληροφορία στην εξήγηση 

των αποδόσεων των τραπεζικών µετοχών σε σχέση µε την εξήγηση που 

παρέχει η χρήση µόνο της καθαρής θέσης η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

ιστορικό κόστος. Η ακαδηµαϊκή έρευνα, λοιπόν, αποδεικνύει εντονότατα ότι η 
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εφαρµογή της εύλογης αξίας αποτελεί ένα καλό «µέσο» αποτίµησης και ότι οι 

πληροφορίες τις οποίες παρέχει λαµβάνονται υπόψη από τους επενδυτές στις 

αποφάσεις τους για τις αποτιµήσεις τραπεζικών µετοχών και ενσωµατώνονται 

στις τιµές τους. 

Η βασιµότητα του ισχυρισµού ότι οι πληροφορίες που παρέχει η εφαρµογή 

της εύλογης αξίας δεν είναι χρήσιµες για τη λήψη αποφάσεων σε περιόδους 

κρίσης δεν έχει προς το παρόν ερευνηθεί από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, 

καθώς η κρίση είναι πολύ πρόσφατη και η παγκόσµια οικονοµία προσπαθεί 

ακόµη να εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης 

 

 

Διεθνής Κρίση και Λογιστικά Πρότυπα 
 

Η εύλογη αξία εισάγει µεταβλητότητα στις οικονοµικές καταστάσεις, κατά την 

εφαρµογή της εύλογης αξίας όπου οι µεταβολές στην αξία των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται άµεσα στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό έχει ως επακόλουθο, ισχυρίζονται όσοι 

εναντιώνονται στην εφαρµογή της εύλογης αξίας, η µεταβλητότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων να είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την εφαρµογή 

του ιστορικού κόστους. Για να εξετάσουµε αν ισχύει ο παραπάνω ισχυρισµός 

ερευνούµε δύο υποθέσεις, πρώτον, αν η επιπλέον µεταβλητότητα είναι 

ενδογενής στην επιλογή των λογιστικών προτύπων και δεύτερον, αν αυτή η 

µεταβλητότητα παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες χρήσιµες για τη λήψη 

αποφάσεων. 

Η εύλογη αξία είναι απλά το «µέσο» που αποτυπώνει τον αντίκτυπο των 

οικονοµικών αλλαγών στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και  

µεταφέρει αυτόν τον αντίκτυπο στους επενδυτές µέσω των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, για τις µεταβολές που 

παρατηρούµε στις οικονοµικές καταστάσεις και οι οποίες οφείλονται σε 

αλλαγή της οικονοµικής πραγµατικότητας δε θα έπρεπε να κατηγορείται η 

εφαρµογή της εύλογης αξίας. Αντιθέτως, χρησιµοποιώντας λογιστικά 

πρότυπα τα οποία αγνοούν αυτήν την πραγµατικότητα, οδηγούµαστε σε 
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οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν µια «εικονική 

πραγµατικότητα» για την κατάσταση και τις δυνατότητες µιας οικονοµικής 

οντότητας και δεν παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες στους επενδυτές. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η µεταβλητότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να είναι αποτέλεσµα της µερικής 

εφαρµογής της εύλογης αξίας. Για παράδειγµα, εφαρµογή της εύλογης αξίας 

σε µερικά στοιχεία του ισολογισµού και εφαρµογή του ιστορικού κόστους σε 

άλλα, ή µεγαλύτερη εφαρµογή της εύλογης αξίας σε στοιχεία του ενεργητικού 

σε σχέση µε στοιχεία του παθητικού. Επίσης, ένας επιπλέον λόγος για τη 

µεταβλητότητα των οικονοµικών καταστάσεων είναι ενδεχόµενα σφάλµατα 

µέτρησης ή µεταβολές στις εκτιµήσεις κατά τον υπολογισµό της εύλογης 

αξίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εν λόγω πηγή 

µεταβλητότητας υπάρχει για όλα τα λογιστικά µέτρα που εξαρτώνται από 

εκτιµήσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που βασίζονται στο ιστορικό 

κόστος (π.χ. αποµειώσεις και αποσβέσεις). 

Οι επενδυτές ασφαλώς και επιθυµούν λογιστικά πρότυπα που αποτυπώνουν 

τη µεταβλητότητα των οικονοµικών αλλαγών, καθώς τους βοηθάει να 

αξιολογήσουν τον κίνδυνο µιας υπό εξέταση επένδυσης. Ο κίνδυνος κάθε 

επένδυσης είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη µεταβλητότητα, ενώ επιπλέον 

µεγαλύτερη µεταβλητότητα συνεπάγεται και µεγαλύτερο κίνδυνο. Ο κίνδυνος 

αυτός συγκρίνεται στη συνέχεια µε την αναµενόµενη απόδοση µιας 

επένδυσης πριν ληφθεί µία επενδυτική απόφαση. Τα λογιστικά πρότυπα τα 

οποία συγκαλύπτουν την οικονοµική πραγµατικότητα µειώνουν τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη σωστών επενδυτικών 

αποφάσεων, οδηγώντας στη µη αποδοτική κατανοµή κεφαλαίων. Όµως, 

ακόµη και αν δεχτούµε ότι η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει τις οικονοµικές 

αλλαγές, η εφαρµογή της οδήγησε σε µεταβολές τιµών µεγαλύτερες από 

αυτές που δικαιολογούνται από τους θεµελιώδεις οικονοµικούς παράγοντες, ή 

από αυτές που θα είχαµε αν εφαρµόζονταν λογιστικά πρότυπα βασισµένα 

µόνο στο ιστορικό κόστος, συνεχίζει ο παραπάνω ισχυρισµός. Και το 

επιχείρηµα στο οποίο βασίζεται είναι ότι µία αρχική πτώση τιµών οφειλόµενη 

σε οικονοµικούς παράγοντες, εκτός από τις ζηµίες που δηµιουργεί και οι 

οποίες αναγνωρίζονται άµεσα στις οικονοµικές καταστάσεις, θα οδηγήσει 

κάποιες οικονοµικές οντότητες, να προβούν σε πωλήσεις 
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χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, ωθώντας τις τιµές τους 

χαµηλότερα. Το αποτέλεσµα θα είναι οι εταιρείες που επέλεξαν να µην 

πουλήσουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, να αναγνωρίσουν 

ακόµη µεγαλύτερες ζηµίες στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Προσδοκώντας, 

λοιπόν, µια τέτοια εξέλιξη, οι εταιρείες που σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

προέβαιναν σε κάποιες ενέργειες µετά από µια αρχική πτώση τιµών, µε την 

εφαρµογή της εύλογης αξίας θα προβούν σε πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να 

αναγνωρίσουν µεγάλες ζηµίες στις οικονοµικές τους καταστάσεις, εντείνοντας 

όµως µε αυτό τον τρόπο την πτώση των τιµών. Πριν ληφθεί το παραπάνω 

επιχείρηµα ως κριτική κατά της εφαρµογής της εύλογης αξίας, θα πρέπει να 

εξετάσουµε τα πραγµατικά κίνητρα που ωθούν οικονοµικές οντότητες να 

προβούν σε πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µετά 

από µια αρχική πτώση τιµών. Οι ζηµίες που αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα από την πτώση των τιµών έχουν ισχυρό και άµεσο αντίκτυπο 

σε οικονοµικές οντότητες, οι οποίες δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στα 

βραχυπρόθεσµα λογιστικά αποτελέσµατα από ότι στη δηµιουργία 

µακροπρόθεσµης υπεραξίας για τους επενδυτές. Όταν, λοιπόν, η έµφαση 

είναι στα βραχυπρόθεσµα κέρδη, οι οικονοµικές οντότητες θα προβούν σε 

πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων για να µειώσουν τον 

κίνδυνο να παρουσιάσουν αποτελέσµατα χαµηλότερα των αναµενόµενων 

από τους αναλυτές. Εάν, όµως, η έµφαση είναι στη δηµιουργία 

µακροπρόθεσµης υπεραξίας για τους επενδυτές, οι εταιρείες δεν έχουν 

ισχυρό κίνητρο να προβούν σε αντίστοιχες πωλήσεις. Σε αυτό ασφαλώς ίσως 

να µην ευθύνονται µόνο οι εταιρείες, αλλά και οι αγορές οι οποίες δίνουν 

µεγάλη βαρύτητα στις τριµηνιαίες δηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων. 

Ένα άλλο κίνητρο είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι οικονοµικές οντότητες και οι 

επενδυτές έχουν χρηµατοδοτήσει επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ήρθαν στην επιφάνεια 

πολλές περιπτώσεις επενδυτικών εταιρειών οι οποίες επένδυσαν σε 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ήταν εξαιρετικά σύνθετα 

και, κατά συνέπεια, είχαν περιορισµένη ρευστότητα, χρησιµοποιώντας µεγάλα 

ποσοστά µόχλευσης κυρίως µέσω βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Μια αρχική 

πτώση τιµών δηµιουργεί την ανάγκη κατάθεσης επιπλέον κεφαλαίων από 
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τους επενδυτές, καθώς το ποσοστό της δικής τους συµµετοχής, το οποίο 

λόγω της υψηλής µόχλευσης είναι µικρό, µειώνεται γρήγορα. Εάν, δε, η 

πτώση των τιµών συνοδευτεί και από αύξηση του κόστους δανεισµού ή 

µείωση των προσφερόµενων δανειακών κεφαλαίων, τότε αυτοί οι επενδυτές 

προβαίνουν σε µαζικές πωλήσεις µε σκοπό να περιορίσουν τις ζηµίες τους και 

την ανάγκη κατάθεσης επιπλέον ιδίων κεφαλαίων από ενδεχόµενη περαιτέρω 

πτώση των τιµών. Εάν, όµως, οι επενδύσεις αυτές είχαν γίνει µε τη χρήση 

χαµηλότερου ποσοστού µόχλευσης, τότε δεν θα υπήρχε το αντίστοιχο κίνητρο 

για µαζικές πωλήσεις ούτε και η συνεπακόλουθη βίαιη προσαρµογή των 

τιµών προς τα κάτω. Διαπιστώνουµε λοιπόν πως, όταν οι τιµές των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων οδηγούνται σε επίπεδα 

χαµηλότερα από αυτά που ενδεχοµένως να δικαιολογούνται από τα 

θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη, δεν ευθύνεται η εφαρµογή της εύλογης αξίας, 

αλλά ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν οι συµµετέχοντες στην αγορά. 

Η εύλογη αξία εντείνει την προ-κυκλικότητα συµβάλλοντας σε υπερβολική 

µόχλευση σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης και σε υπερβολικές 

διαγραφές και αποµειώσεις σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Κατά τη 

διάρκεια της κρίσης οι τράπεζες αναγνώρισαν ζηµίες, καθώς η αξία 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στα οποία είχαν επενδύσει σηµείωσε 

σηµαντική πτώση. Οι ζηµίες αυτές µείωσαν τόσο το ενεργητικό όσο και τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών. Η δυνατότητα, όµως, των τραπεζών να δανείζουν 

εξαρτάται από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους. Όταν αυτά µειώνονται, 

µειώνεται και η δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν νέα δάνεια, µε 

αποτέλεσµα να επιβραδύνεται η οικονοµική ανάπτυξη. Η κριτική κατά της 

εφαρµογής της εύλογης αξίας είναι ότι, αναγνωρίζοντας οι τράπεζες µεγάλες 

ζηµίες, µειώθηκε η δυνατότητά τους να δώσουν νέα δάνεια, επιτείνοντας την 

οικονοµική κρίση που ήταν ήδη σε εξέλιξη. 

Η ύφεση είναι αναπόσπαστο µέρος κάθε οικονοµικού κύκλου και γίνεται 

εντονότερα αισθητή όταν συνδυάζεται µε το σπάσιµο µιας «φούσκας», όπως 

ήταν η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ. Το βασικό ερώτηµα που τίθεται είναι εάν η 

εφαρµογή της εύλογης αξίας οδήγησε την οικονοµία σε ακόµη βαθύτερη 

ύφεση. Ένας από τους βασικούς ισχυρισµούς για το ότι η εφαρµογή της 

εύλογης αξίας επέτεινε την κρίση είναι ότι οι τράπεζες αναγνώρισαν ζηµίες, 

κυρίως σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία συνδεδεµένα µε 
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στεγαστικά δάνεια µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας (subprime loans), 

πολύ µεγαλύτερες από αυτές που δικαιολογούσαν τα θεµελιώδη µεγέθη, διότι 

οι τιµές του δείκτη ΑΒΧ7 ήταν σε εξωπραγµατικά χαµηλά επίπεδα και δεν 

αντανακλούσαν τις τιµές µιας εύρυθµης αγοράς µε ικανοποιητικά επίπεδα 

ρευστότητας. Ενώ, ο ισχυρισµός συνεχίζει, αν υπήρχε η δυνατότητα να 

χρησιµοποιηθούν αποτιµήσεις βασισµένες σε µοντέλα προεξόφλησης 

ταµειακών ροών, οι ζηµίες δεν θα ήταν τόσο µεγάλες και το µέγεθος της 

κρίσης θα περιοριζόταν. 

Εξετάζοντας την πορεία των τιµών του δείκτη ΑΒΧ (γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά σε αυτήν αµέσως παρακάτω), ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί 

σηµείο αναφοράς για την αποτίµηση στην εύλογη αξία δανείων µειωµένης 

πιστοληπτικής ικανότητας, διαπιστώνουµε ότι κατά την περίοδο της κρίσης 

µάλλον οδήγησε σε αποτιµήσεις µεγαλύτερες από αυτές που δικαιολογούσαν 

τα θεµελιώδη µεγέθη.  

Ο παραπάνω ισχυρισµός, όµως, είναι βάσιµος µόνο για στοιχεία του 

ενεργητικού τα οποία είτε αποτιµώνται µε βάση την εύλογη αξία είτε η βάση 

για τον υπολογισµό της αποµείωσής τους είναι η εύλογη αξία. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, από την εξέταση των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων των αµερικανικών τραπεζών, τα στοιχεία του 

ενεργητικού τα οποία αποτιµούνταν µε βάση την εύλογη αξία πριν αλλά και 

κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η µειοψηφία. Ένας επιπλέον λόγος για τον 

οποίο ο ανωτέρω ισχυρισµός δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρός είναι ότι οι εποπτικές 

αρχές, στις περισσότερες χώρες, λαµβάνουν υπόψη συγκεκριµένες µόνο 

ζηµίες που προκύπτουν από την εφαρµογή της εύλογης αξίας στον 

υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, ενώ οι εποπτικές αρχές 

προσµετρούν στον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων τις ζηµίες που 

προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων, λαµβάνουν υπόψη στους υπολογισµούς τους 

µόνο τις αποµειώσεις και όχι τις ζηµίες από την εφαρµογή της εύλογης αξίας 

στα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

καθώς επίσης και τις αποµειώσεις στις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 

επενδύσεις. Ο Shaffer (2010) εξέτασε ένα δείγµα αποτελούµενο από τις 14 

µεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ και διαπίστωσε ότι, κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, οι αποµειώσεις στα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
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περιουσιακά στοιχεία και στις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις ως 

ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων ήταν κατά µέσο όρο 2,1%, ενώ για το ίδιο 

δείγµα τραπεζών και κατά την ίδια περίοδο οι αποµειώσεις των δανείων ως 

ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων ήταν κατά µέσο όρο 15,6%. 

Διαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι αρχές υπολογισµού ιδίων κεφαλαίων, όπως 

εφαρµόζονται από τις εποπτικές αρχές, ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο από 

την εφαρµογή της εύλογης αξίας, ενώ η µεγαλύτερη µείωση των ιδίων 

κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της κρίσης προήλθε από τις αποµειώσεις των 

δανείων στα οποία δε βρίσκει εφαρµογή η εύλογη αξία. 

Η ακαδηµαϊκή έρευνα παρουσιάζει αντικρουόµενα αποτελέσµατα σχετικά µε 

τον ισχυρισµό ότι η εφαρµογή της εύλογης αξίας οδηγεί σε υπερβολική 

µόχλευση σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης. Οι Adrian και Shin (2009) 

συµπεραίνουν ότι η εφαρµογή της εύλογης αξίας αυξάνει τη µόχλευση σε 

περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης στις επενδυτικές τράπεζες, ενώ δεν οδηγεί 

σε αντίστοιχες αυξήσεις στις εµπορικές τράπεζες. Οι Amel-Zadeh και Meeks 

(2009) επαναλαµβάνουν την ανάλυση των Adrian και Shin (2009) για 

µεγαλύτερη, όµως, χρονική περίοδο, αλλά δε βρίσκουν ενδείξεις ότι η σχέση 

µεταξύ της αύξησης του ενεργητικού και της αύξησης της µόχλευσης έγινε 

εντονότερη µετά την εισαγωγή της εύλογης αξίας στις ΗΠΑ στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990. Χρησιµοποιείται από τις τράπεζες για την εκτίµηση της 

εύλογης αξίας των δανείων µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας στα 

χαρτοφυλάκιά τους. 

Η εύλογη αξία παρέχει πληροφορίες οι οποίες δεν αποτυπώνουν σωστά τα 

θεµελιώδη µεγέθη σε περιόδους µειωµένης ή έλλειψης ρευστότητας στην 

αγορά. 

 

Σε επιστολή που έστειλε η Αµερικανική Ένωση Τραπεζιτών προς την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Σεπτέµβριο του 2008, εξέφραζε την ανησυχία 

της πως η σηµαντική µείωση ρευστότητας στην αγορά και οι ελάχιστες 

συναλλαγές οδηγούν στη διαµόρφωση τιµών που δεν είναι «αξιόπιστες» και, 

κατά συνέπεια, δεν µπορούν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για τον 

υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η διαµόρφωση των τιµών κατά τη διάρκεια 

της κρίσης και η χρήση τους για την εκτίµηση της εύλογης αξίας αποτέλεσε 
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αντικείµενο έντονων συζητήσεων και είναι ένας ακόµη ισχυρισµός κατά της 

εφαρµογής της εύλογης αξίας. 

Τον Απρίλιο του 2008, η Τράπεζα της Αγγλίας δηµοσίευσε µία έκθεση για τη 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα στην οποία ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι οι 

τιµές του δείκτη ΑΒΧ υπερεκτιµούσαν τις πιθανές ζηµίες κατά 20% σε σχέση 

µε εκτιµήσεις για ζηµίες βασισµένες σε προβλέψεις για καθυστερήσεις και 

αδυναµίες πληρωµής δανείων. Παρά τα σχόλια της Τράπεζας της Αγγλίας, 

όµως, οι τιµές του δείκτη ΑΒΧ συνέχισαν την πτώση τους και τον Οκτώβριο 

του 2009, όταν οι περισσότεροι αναλυτές πίστευαν ότι η παγκόσµια οικονοµία 

είχε σταθεροποιηθεί και τα χρηµατιστήρια βρίσκονταν σε ανοδική πορεία, 

ήταν σε ακόµη χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2008. Οι Fender και 

Scheicher (2008) εξέτασαν τα αίτια που οδήγησαν τον δείκτη ΑΒΧ σε πτώση 

κατά την περίοδο της κρίσης και συµπέραναν ότι η αυξανόµενη αποστροφή 

του κινδύνου από τους επενδυτές και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά 

συνέβαλαν σε αυτή. 

Αυτοί όµως είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποτιµήσεις που 

βασίζονται σε θεµελιώδη µεγέθη και οι οποίες µε τη σειρά τους διαµορφώνουν 

τις τιµές ενός δείκτη. Η µέχρι σήµερα ακαδηµαϊκή έρευνα σε αυτό το θέµα, αν 

και δεν είναι ακόµη εκτενής, αντικρούει τον παραπάνω ισχυρισµό. Οι Coval, 

Jurek και Stafford (2009) εξετάζουν την τιµολόγηση εταιρικών αξιογράφων 

επενδυτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΒΒΒ ή ανώτερη), τα οποία 

περιλαµβάνουν και σύνθετα αξιόγραφα που έχουν ως σηµείο αναφοράς 

δάνεια µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης, για 

να διερευνήσουν αν η πτώση των τιµών στην αγορά των αξιογράφων 

οφείλεται στην αλλαγή των θεµελιωδών µεγεθών ή είναι αποτέλεσµα µαζικών 

και βεβιασµένων πωλήσεων. Συµπεραίνουν ότι η απότοµη προσαρµογή των 

τιµών προς τα κάτω στην αγορά των οµολόγων οφείλεται στην αλλαγή των 

θεµελιωδών µεγεθών, την καλύτερη κατανόηση και τιµολόγηση του 

συστηµικού κινδύνου που ενείχαν τα σύνθετα και δοµηµένα αξιόγραφα, ενώ 

δε βρίσκουν ισχυρές ενδείξεις για τον ρόλο των πωλήσεων από τράπεζες και 

επενδυτές. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Longstaff και Myers (2009), 

αν και χρησιµοποιούν διαφορετική µεθοδολογία και δείγµα. Συγκρίνουν την 

αποτίµηση τραπεζικών µετοχών µε τα «πακέτα» δοµηµένων αξιογράφων που 
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έχουν χαρακτηριστικά κοινών µετοχών για την περίοδο µεταξύ Ιανουαρίου 

2004 και Φεβρουαρίου 2009. Συµπεραίνουν, ότι η αγορά αποτιµά και τις δύο 

αυτές κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε τον ίδιο 

τρόπο, καθώς τα προεξοφλητικά επιτόκια που χρησιµοποιεί είναι παρεµφερή. 

Δεν υπάρχει ακαδηµαϊκή έρευνα που να βρίσκει ενδείξεις ότι σε περιόδους 

σηµαντικής µείωσης της ρευστότητας στην αγορά οι διαµορφούµενες τιµές 

δεν είναι αξιόπιστες και, κατά συνέπεια, δεν µπορούν να αποτελέσουν σηµείο 

αναφοράς για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Αντιθέτως, διαπιστώνεται 

ότι η απότοµη προσαρµογή των τιµών προς τα κάτω εξηγείται από την 

αλλαγή των θεµελιωδών µεγεθών και την καλύτερη κατανόηση και τιµολόγηση 

του συστηµικού κινδύνου. 
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Δηµιουργική Λογιστική – Earnings Management 

Εισαγωγή 
 

«Οι λογιστές είναι οι «στυλίστες», είναι αυτοί που κατασκευάζουν στη διάρκεια 

όλου του χρόνου, το ένδυµα µε το οποίο η επιχείρηση εµφανίζεται στον έξω 

κόσµο. «Αν τα ενδύµατά τους είναι σωστά, σε κάποιο βαθµό µπορούν να 

καλύψουν, όχι φυσικά να εξαλείψουν, τις αδυναµίες, να τονίσουν κάποια 

ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά και εποµένως να αυξήσουν την ελκυστικότητά 

τους στο µέγιστο δυνατό βαθµό.»  

Τζανάτος, 2008  

 

«Η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µπορεί να παρουσιαστεί είτε ως έργο 

του "Πικάσο" είτε ως έργο του "Μιχαήλ Άγγελου". Αυτό σηµαίνει ότι δύο 

επιχειρήσεις µπορεί να είναι καθ’ όλα όµοιες και, ωστόσο, η µία να 

παρουσιάζει κέρδη και η άλλη ζηµίες. Το τροµαχτικό είναι ότι, εφόσον η 

λογιστική είναι "τέχνη", και οι δύο προσεγγίσεις είναι ορθές.»  

Charles Di Lullo, 2006  

 

Η Δηµιουργική Λογιστική (creative accounting) αποτελεί ένα φαινόµενο που 

παίρνει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο και 

εξελίσσεται σε σοβαρή απειλή για τις εταιρείες. Ενδεικτική είναι η έρευνα της 

PriceWaterHouseCoopers (2007) για το οικονοµικό έγκληµα, σύµφωνα µε την 

οποία οι απώλειες των επιχειρήσεων από απάτες αυξήθηκαν κατά 40% το 

2005 και 2006 µε συνέπεια το κόστος από τις άµεσες ζηµιές να φτάσει τα 2,4 

εκατ. δολάρια.  

Η Δηµιουργική Λογιστική προκαλεί ουσιαστικά µια διαστρεβλωµένη 

κατάσταση σε επίπεδο επιχείρησης - οντότητας µε αντίκτυπο στη κοινωνία, 

έχοντας µάλιστα προεκτάσεις µε πολιτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά. Οι 

συνέπειες της εφαρµογής αθέµιτων αλλά και θεµιτών µεθόδων εντοπίζονται 

στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, που σκοπό έχουν να 

απεικονίσουν µε ορθό τρόπο την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 
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επιχείρησης και να παρέχουν πληροφόρηση στους επενδυτές και γενικότερα 

σε όλους τους παράγοντες της αγοράς. Το εν λόγω  φαινόµενο έχει 

απασχολήσει έντονα την ακαδηµαϊκή κοινότητα και έχει αποτελέσει σηµαντικό 

πεδίο έρευνας ιδιαίτερα µετά τα χαρακτηριστικά εταιρικά σκάνδαλα 

παγκόσµιας κλίµακας (Enron, Parmalat, Cendant, Xerox, Worldcom) που 

προκάλεσαν διχασµό στις διεθνείς αγορές και διέλυσαν οποιαδήποτε σχέση 

εµπιστοσύνης των εταιρειών µε τους επενδυτές, τους µετόχους, τους 

πιστωτές και τους εργαζόµενους.  

Το θέµα της Δηµιουργικής Λογιστικής είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν λάβει κανείς 

υπόψη ότι σε αυτό εµπλέκονται εταιρείες ορκωτών λογιστών, οι λογιστές της 

επιχείρησης, χρηµατοπιστωτικοί οίκοι και ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η 

περιπλοκότητα αυτή εντείνεται αν εξετάσει κανείς τις µεθόδους που 

υιοθετούνται για την “ωραιοποίηση” των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

κατά πόσο αυτές οι µέθοδοι είναι εντοπίσιµες όπως επίσης και τα κίνητρα που 

παρακινούν τα στελέχη της ανώτερης διοικητικής βαθµίδας να προσφεύγουν 

σε παραποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων.  

Εξετάζοντας αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών διαµορφώνουµε την άποψη 

ότι το φαινόµενο της δηµιουργικής λογιστικής “ευηµερεί” σε χώρες µε ασθενή 

συστήµατα προστασίας των συµφερόντων των επενδυτών και των µετόχων. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι για την Ελλάδα ότι στις µελέτες του Leuz et. al. 

2003 και του Bhattacharya et. al. 2003 , οι ελληνικές επιχειρήσεις 

ταξινοµήθηκαν στις πρώτες θέσεις των επιχειρήσεων που υιοθετούν 

πρακτικές διαστρέβλωσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ανάµεσα 

σε όλες τις χώρες που συµπεριλήφθησαν στις έρευνες.  

 

 

Εννοιολογική Οριοθέτηση 
 

Είναι γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

ορισµός της «Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων» από τη διοίκηση 

της επιχείρησης ή της λεγόµενης «Δηµιουργικής Λογιστικής». Σύµφωνα µε τον 

Καζαντζή (2006), η ασυµφωνία οριοθέτησης αυτού του φαινοµένου µπορεί να 
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αποδοθεί στις διαφορετικές ερµηνείες των εµπειρικών δεδοµένων από τους 

ερευνητές.  

Όπως επισηµαίνει ο Σπαθής (2002), ο όρος «παραποίηση», σύµφωνα µε το 

αναµορφωµένο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο νούµερο 240, το οποίο 

αναφέρεται στις παραποιήσεις και στα λάθη των οικονοµικών καταστάσεων, 

αποδίδεται σε εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της 

διοίκησης, εργαζόµενους ή τρίτους, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την ψευδή 

παρουσίαση (misrepresentation) των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

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

αποδίδεται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

• Νόθευση ή αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών 

στοιχείων.  

• Αλλοιωµένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της 

επιχείρησης.  

• Απόκρυψη ή παράλειψη αποτελεσµάτων συναλλαγών από λογιστικές 

εγγραφές ή παραστατικά.  

• Καταχώρηση συναλλαγών άνευ ουσίας («εικονικές συναλλαγές»).  

• Καταχρηστική εφαρµογή των λογιστικών αρχών και προτύπων.  

 

Στο ίδιο ελεγκτικό πρότυπο, ο όρος «σφάλµα» (error) αναφέρεται σε ακούσια, 

µη εσκεµµένα λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις όπως:  

 

• Αριθµητικά λάθη του προσωπικού του λογιστηρίου σε καταχωρήσεις 

και αποδεικτικά στοιχεία.  

• Αβλεψίες ή παρερµηνείες γεγονότων.  

• Μη σωστή εφαρµογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής.  

 

Σύµφωνα µε τον Rezaee (2005), η λογιστική απάτη µέσω της παραποίησης 

των οικονοµικών καταστάσεων (“financial statement fraud”) συνίσταται στη 

σκόπιµη απόπειρα των επιχειρήσεων να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν 

τους χρήστες των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (κυρίως 
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επενδυτές και πιστωτές) µε τη σύνταξη και δηµοσίευση αλλοιωµένων 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Η «Δηµιουργική Λογιστική» (Creative Accounting) ορίζεται, σύµφωνα µε τον 

Μπαραλέξη (2004), ως η εκµετάλλευση των αδυναµιών των διαφόρων 

λογιστικών κανόνων και νόµων ή ακόµα και η παραβίαση αυτών, ώστε να 

παρουσιάσει µια επιχείρηση τις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις προς 

όφελός της. Περαιτέρω, η δηµιουργική 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.  

Αντίστοιχα, οι Amat, Blake και Dowds (1999) ορίζουν τη «Δηµιουργική 

Λογιστική» ως µια διαδικασία όπου οι λογιστές αξιοποιούν τις γνώσεις τους 

για τους λογιστικούς κανόνες προκειµένου να χειραγωγήσουν τα µεγέθη που 

εµφανίζονται στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης. Οµοίως, οι Gowthorpe 

και Amat (2005) επισηµαίνουν ότι η «Δηµιουργική Λογιστική» αναφέρεται στη 

σκόπιµη διαστρέβλωση της επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και µετόχων 

µέσω εκείνων που  συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και 

επιδιώκουν να µεταβάλλουν το περιεχόµενο των µηνυµάτων που 

µεταδίδονται.  

Τέλος, ο Riahi-Belkaoui (2003) αναφέρει, στο βιβλίο του µε τίτλο “Accounting - 

By Principle or Design?”, τον όρο «Σχεδιασµένη Λογιστική» (“Designed 

Accounting”), στον οποίο αποδίδει τις έννοιες της «εξοµάλυνσης του 

αποτελέσµατος» (Income Smoothing), του «σχεδιασµού των κερδών» 

(Earnings Management), της «δηµιουργικής λογιστικής» (Creative 

Accounting), και της  «λογιστικής απάτης» (Fraud in Accounting).  

Συνοπτικά, τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω ορισµών της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων από Δηµιουργική Λογιστική 

είναι η σκοπιµότητα της ενέργειας αυτής και ο κίνδυνος που συνεπάγεται για 

τους διάφορους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αλλά και για 

τους ίδιους τους ελεγκτές. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες 

προσπάθειες οριοθέτησής της, η δηµιουργική λογιστική αναφέρεται ως κοινή, 

αλλά παράλληλα, παραπλανητική και ανεπιθύµητη πρακτική.  
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Στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί στον τύπο, κυρίως περιπτώσεις 

παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, µέσω δηµοσίευσης ανακριβών 

στοιχείων από εταιρείες εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Αποκαλύψεις περιπτώσεων 

παραποίησης οικονοµικών στοιχείων θα αποκαλυφθούν µελλοντικά. 

Η συζήτηση για το θέµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων 

άρχισε και συνδέεται µε τη χρηµατιστηριακή αγορά, το ρόλο των ελεγκτικών 

εταιρειών καθώς και των λογιστών και συµβούλων των επιχειρήσεων. 

Μορφές του earnings management 

Εξοµάλυνση των κερδών 
 

Από τις κυριότερες µορφές του earnings management είναι η εξοµάλυνση των 

κερδών (income smoothing) που έχει ως στόχο να εµφανίσει σταθερή αύξηση 

των κερδών της εταιρείας και να µειωθεί η αστάθεια τους. Βασική 

προϋπόθεση για την εφαρµογή του income smoothing είναι η επίτευξη αρκετά 

µεγάλων κερδών έτσι ώστε η οικονοµική απόδοση να είναι πάνω από το µέσο 

όρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εξοµάλυνση των κερδών συνεπάγεται 

την µη δηµοσιοποίηση ενός µέρους των κερδών σε καλές χρήσεις διαµέσου 

της δηµιουργίας αποθεµατικών, τα λεγόµενα earnings banks όπως τα 

αποκαλούν οι Wild, Bernstein και Subramanyam (2001) .  

 

Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες συγγραφείς πολλές γνωστές εταιρείες 

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

την µέθοδο διαχείρισης κερδών. Με την οµαλοποίηση των κερδών 

επιτυγχάνεται µείωση της διακύµανσης των κερδών, η οποία αποτελεί ένδειξη 

του επιχειρησιακού κινδύνου. Η επενδυτική κοινότητα αλλά και γενικότερα οι 

παράγοντες της κεφαλαιαγοράς, θεωρούν ότι τα δηµοσιευµένα κέρδη έχουν 

µεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι τιµές τους είναι κοντά στα αναµενόµενα. Μεγάλη 

απόκλιση από τα αναµενόµενα επίπεδα και τις προβλέψεις των αναλυτών 

µειώνει την αξιοπιστία των δηµοσιευµένων κερδών έχοντας αντίκτυπο στην 

εταιρική αξία. Οι πρώτες έρευνες αναφορικά µε την εξοµάλυνση των κερδών 

έγιναν από τον Hepworth (1953) και τον Gordon (1964). Οι Belkaoui και Picur 
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(1984) εντόπισαν διάφορα κίνητρα που ωθούσαν τους µάνατζερ των 

επιχειρήσεων στην εφαρµογή µεθόδων income smoothing. Οι πρώτες 

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

διατύπωσαν την υπόθεση ότι οι µάνατζερ προκειµένου να µειώσουν τον 

κίνδυνο – όπως τον αντιλαµβάνεται η αγορά – προσέφευγαν σε τεχνικές 

µείωσης της διακύµανσης των κερδών. Σύµφωνα µε τον Beattie (1994) η  

εξοµάλυνση των κερδών αποτελεί µια φυσιολογική συµπεριφορά που 

βασίζεται στην υπόθεση ότι οι µάνατζερ λειτουργούν µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της χρησιµότητας τους και ότι οι διακυµάνσεις και η αδυναµία 

πρόβλεψης των κερδών είναι από τους πιο συνηθισµένους προσδιοριστικούς 

παράγοντες των µετρών του κινδύνου της αγοράς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

µάνατζερ δέχονται αυξανόµενη πίεση για τη δηµοσίευση οµαλοποιηµένης 

χρονοσειράς κερδών.  

 

 

“Big Bath” Accounting 
 

Η στρατηγική του ‘µεγάλου λουτρού’ στηρίζεται στην πραγµατοποίηση 

περισσότερων αποσβέσεων/διαγραφών σε µια εταιρική χρήση. Η χρήση που 

επιλέγεται είναι περίοδος ύφεσης για την εταιρεία ή περίοδος µε ασυνήθη 

γεγονότα όπως η αλλαγή διοίκησης, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση. Η 

µέθοδος του ‘Big Bath’ accounting εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε στρατηγική 

αύξησης των κερδών για τις µελλοντικές εταιρικές χρήσεις. Λόγω της µη 

επαναλαµβανόµενης φύσης ενός ‘µεγάλου λουτρού’ οι χρήστες των 

λογιστικών πληροφοριών ουσιαστικά προεξοφλούν την χρηµατοοικονοµική 

του επίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία να διαγραφούν «παλιές 

αµαρτίες» και να διευκολυνθεί η διοίκηση για µελλοντικές αυξήσεις των 

κερδών. Ο Moore (1973) που ασχολήθηκε µε το θέµα του Big Bath 

accounting διαπίστωσε ότι κάθε νέα διοίκηση έχει την τάση να είναι 

απαισιόδοξη µε την αποδοτικότητα της εταιρείας που αναλαµβάνει καθώς και 

τις αξίες των υφιστάµενων περιουσιακών στοιχείων της. Η διοίκηση της 

εταιρείας µπορεί να αποκοµίσει οφέλη από την εικονική µείωση των 
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τρεχόντων κερδών κατηγορώντας τις προηγούµενες διοικήσεις για τα χαµηλά 

επίπεδα κερδών που παρουσίαζαν κατά το παρελθόν.  

Πολλές επιχειρήσεις προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές 

αναδιοργανώνουν κάποιες από τις λειτουργικές δραστηριότητες τους ή τις 

εξαλείφουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα GAAP παρέχουν τη δυνατότητα στη 

διοίκηση να καταγράψει µια προβλεπόµενη χρέωση έναντι των εσόδων για το 

κόστος εφαρµογής της αλλαγής. Αυτή η εκτιµώµενη ζηµία αναφέρεται ως µη 

επαναλαµβανόµενη (nonrecurring) χρέωση έναντι των εσόδων γεγονός που 

σηµαίνει ότι δεν αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσµατα, Οι 

τεχνικές ‘Big Bath accounting’ εφαρµόζονται µε τη λογική ότι αν πρέπει 

κάποια στιγµή να ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα για την εταιρεία, όπως ζηµίες 

από κάποια σηµαντική αναδιοργάνωση είναι προτιµότερο η διοίκηση να τα 

ανακοινώσει άµεσα ούτως ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για αυξήσεις 

των κερδών στο µέλλον. Οι χρεώσεις αυτές έναντι των εσόδων είναι καλύτερα 

να εκτιµώνται σε υψηλότερα επίπεδα για να αποφεύγονται δυσάρεστες 

εκπλήξεις.  

 

Οι µέθοδοι ‘Big Bath accounting’ εφαρµόζονται συνήθως στις εξής 

περιπτώσεις :  

 

• Αναδιοργάνωση λειτουργιών  

• Αναδιοργάνωση προβληµατικού δανεισµού  

• Μείωση και απαξίωση κεφαλαίων  

• Διάθεση λειτουργιών  

 

Το συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι όταν τα νέα για τα  

κέρδη της εταιρείας είναι άσχηµα, τότε οι µάνατζερ προβαίνουν στη 

στρατηγική του  ‘Big Bath accounting’ ενώ όταν η απόδοση της επιχείρησης 

είναι σε καλά επίπεδα  τότε εφαρµόζεται η οµαλοποίηση των κερδών (income 

smoothing).  
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Κίνητρα για πλασµατική αύξηση των κερδών 
 

Οι παράγοντες που ωθούν τις διοικήσεις των εταιρειών να προβούν σε 

αύξηση των κερδών σχετίζονται κυρίως µε δύο ειδών κίνητρα. Το πρώτο 

αφορά την προσωπική τους ασφάλεια και εµπλουτισµό ενώ το δεύτερο αφορά 

την επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας να παρουσιάσει κέρδη προκειµένου 

να επωφεληθεί η ίδια η εταιρεία. Γενικότερα, οι λόγοι που συνδέονται µε τη 

διαχείριση των κερδών σχετίζονται µε τις αµοιβές των ανώτερων στελεχών οι 

οποίες πολλές φορές  βρίσκονται σε εξάρτηση προς τα δηµοσιευµένα κέρδη, 

µε την αύξηση της τιµής της µετοχής καθώς και µε την άσκηση πίεσης στην 

κυβέρνηση για χρηµατοδότηση. Αναφορικά µε το πρώτο κίνητρο έχουµε να 

σηµειώσουµε ότι οι µάνατζερ προβαίνουν σε εικονική αύξηση των κερδών 

προκειµένου να:  

 

• µεγιστοποιήσουν τη αποζηµίωση τους  

• διατηρήσουν δύναµη που θα τους προσδώσει ασφάλεια στην εργασία τους  

• διεκδικήσουν στο µέλλον προαγωγή στην επιχείρηση 

• ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρεωκοπίας  

• αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη  

•µελαχιστοποιηθούν οι κανονιστικές παρεµβάσεις έτσι ώστε να µην 

κατηγορηθεί η εταιρεία για µονοπωλιακή πρακτική ή αντικαταναλωτική 

συµπεριφορά . 

Σχετικά µε το δεύτερο κίνητρο, τα στελέχη της ανώτερης διοικητικής βαθµίδας 

«διαµορφώνουν» ανάλογα τα δηµοσιευµένα κέρδη προκειµένου η εταιρεία να 

κερδίσει κάποια οφέλη. Στόχος τους είναι να :  

• µεγιστοποιήσουν την τιµή της µετοχής και να αυξηθεί η εταιρική αξία της 

επιχείρησης  

• ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρεωκοπίας  

• αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη  

• ελαχιστοποιηθούν οι κανονιστικές παρεµβάσεις έτσι ώστε να µην 

κατηγορηθεί η εταιρεία για µονοπωλιακή πρακτική ή αντικαταναλωτική 

συµπεριφορά . 
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Σύνοψη Των Κινήτρων 
 

Τα κίνητρα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης εκ µέρους της διοίκησης τα οποία αναφέρονται συχνότερα στη 

διεθνή βιβλιογραφία είναι τα εξής:  

 

1. Δανεισµός από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα 

 

Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα απαιτούν 

από τις επιχειρήσεις στις οποίες δανείζουν κεφάλαια να εµφανίζουν 

ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα στις χρηµατοοικονοµικές τους 

καταστάσεις. Εκτός, όµως, από τα κέρδη, οι οικονοµικοί αναλυτές των 

πιστωτικών ιδρυµάτων εξετάζουν και άλλα µεγέθη του Ισολογισµού και της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης για να αξιολογήσουν την πιστοληπτική 

ικανότητα µιας επιχείρησης. Συγκεκριµένα, εξετάζουν δείκτες ρευστότητας, 

δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης, δείκτες 

δραστηριότητας (π.χ. δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων) κ.ά. 

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη 

λειτουργία και ανάπτυξή τους κεφάλαια, καταλήγουν συχνά να παραποιούν τα 

µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων, ώστε να βελτιώσουν τη 

δανειοληπτική τους ικανότητα.  

 

2. Άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο  

Μία επιχείρηση η οποία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια από το 

Χρηµατιστήριο, θα πρέπει να παρουσιάζει µια ανοδική τάση των βασικών 

οικονοµικών µεγεθών της και γενικότερα µια υγιή χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση. Στόχος της επιχείρησης είναι, όταν εκδίδονται νέες µετοχές και 

διατίθενται στο κοινό, να επιτύχει ευνοϊκούς όρους διάθεσης και να 

αποκοµίσει το υψηλότερο δυνατό τίµηµα, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν µία κερδοφόρα επιχείρηση µε 

προοπτικές µελλοντικής ανάπτυξης.  
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3. Ανταγωνισµός των επιχειρηµατικών µονάδων  

Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των επιχειρηµατικών οντοτήτων είναι πολύ ισχυρός. Πολλές 

επιχειρήσεις καταφεύγουν σε πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών τους 

καταστάσεων, µε σκοπό να εµφανίσουν µια ισχυρή οικονοµική  θέση στον 

κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, ενώ άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν µέσω 

των πρακτικών παραποίησης να υποβαθµίσουν την κερδοφορία τους και κατ’ 

επέκταση τις  προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριµένου κλάδου, προκειµένου 

να αποθαρρύνουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

 

4. Αµοιβές/ Αποζηµίωση της διοίκησης  

Στα πλαίσια της θεωρίας αντιπροσώπευσης (“agency theory”), αναφέρεται 

συχνά η σύγκρουση συµφερόντων που υφίσταται µεταξύ διοίκησης και 

µετόχων της επιχείρησης. Σε µια προσπάθεια εξάλειψης του κόστους 

αντιπροσώπευσης, πολλές επιχειρήσεις συνδέουν την αµοιβή της διοίκησης 

µε την οικονοµική επίδοση της επιχείρησης, ώστε να ευθυγραµµίσουν σε 

ορισµένο βαθµό τους στόχους των διοικητικών στελεχών µε αυτούς των 

µετόχων. Η πρακτική αυτή, όµως, δηµιουργεί  ισχυρά κίνητρα για τις 

διοικήσεις ώστε να επηρεάσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης 

προς την κατεύθυνση που µεγιστοποιεί την αµοιβή τους.  

 

5. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων  

Σε αρκετές περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, η 

εφαρµογή πρακτικών παραποίησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε 

σκοπό την απόκτηση περισσότερων µετοχών από τη συγχώνευση ή την 

εξαγορά αντίστοιχα, αποτελεί συχνό φαινόµενο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να βελτιώσουν την εξωτερική τους εικόνα, ώστε να 

αποκοµίσουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη από την εκάστοτε επενδυτική 

στρατηγική που εφαρµόζουν.  

 

6. Πίεση από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές  
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Ένα ισχυρό κίνητρο της διοίκησης για να παραποιήσει τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της επιχείρησης είναι η επιθυµία της να επιτύχει ή και να 

ξεπεράσει τις προβλέψεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και τις 

προσδοκίες των επενδυτών. Όπως αναφέρουν οι Weld, Bergevin και Magrath 

(2004), το συγκεκριµένο θέµα ήρθε στο προσκήνιο µε την οµιλία «Το Παιχνίδι 

των Αριθµών» (The Numbers Game) του Προέδρου της Κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α. (SEC), Arthur Levitt, το 1998. Ο Levitt εξέφρασε δηµοσίως την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί µάνατζερ, ελεγκτές και αναλυτές 

επιτρέπουν στην επιθυµία για επίτευξη των προβλεπόµενων κερδών να 

προέχει έναντι των καλών επιχειρηµατικών πρακτικών. Βέβαια, οι 

χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές βασίζονται για τις προβλέψεις τους 

περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν οι ίδιοι για την εξεταζόµενη κάθε 

φορά επιχείρηση και στα µοντέλα που δηµιουργούν, παρά στις 

δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, είναι προφανές ότι είναι 

προς όφελος και των δύο πλευρών να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις 

µεταξύ των προϋπολογιστικών εκτιµήσεων των αναλυτών και των 

απολογιστικών καταστάσεων της επιχείρησης. Η αποτυχία επίτευξης εκ 

µέρους της διοίκησης των προβλεπόµενων από τους αναλυτές 

αποτελεσµάτων συνεπάγεται µία αρνητική αντίδραση της αγοράς, η οποία 

πλήττει όχι µόνο τους µετόχους, αλλά και τα ίδια τα διοικητικά στελέχη των 

οποίων η αµοιβή συνδέεται πολλές φορές µε δικαιώµατα προαίρεσης 

µετοχών (stock options).  

 

7. Μερισµατική πολιτική της επιχείρησης  

Στόχος των διοικήσεων των επιχειρήσεων είναι να διατηρούν γενικά µια 

σταθερά αυξανόµενη µερισµατική πολιτική, ώστε να αποτελούν οι µετοχές της 

επιχείρησης µια ελκυστική επένδυση. Για να το επιτύχει αυτό, η εκάστοτε 

διοίκηση προσπαθεί να οµαλοποιεί τα αποτελέσµατα της επιχείρησης και να 

διατηρεί σταθερό το ποσοστό των κερδών που διατίθεται ως µέρισµα στους 

µετόχους. Έτσι, κατά τις χρήσεις που εµφανίζονται υψηλά κέρδη, 

καταβάλλεται προσπάθεια να  υποβαθµιστούν τα κέρδη, ώστε να δοθεί ένα 

µέρισµα σχετικά σταθερό και όµοιο µε αυτά των προηγούµενων χρήσεων. 

Αντιθέτως, όταν τα κέρδη µιας χρήσης είναι µειωµένα, καταβάλλεται 
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προσπάθεια, µέσω των πρακτικών παραποίησης, να εµφανιστούν υψηλότερα 

απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα.  

 

8. Προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων  

Το συγκεκριµένο κίνητρο εµφανίζεται, κυρίως, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

οι οποίες καταφεύγουν σε διάφορες πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων τους ώστε να εµφανίσουν µειωµένα κέρδη και να περιορίσουν, 

όσο είναι δυνατό, τη φορολογική τους επιβάρυνση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι 

στην Ελλάδα, όπου επικρατούν κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η 

προσπάθεια φοροδιαφυγής αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων (Baralexis, 2004).  

 

9. Προσωπικές φιλοδοξίες των ανώτατων στελεχών  

Πολλές φορές, τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης είναι πιθανό να καταφύγουν 

σε πρακτικές παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της 

επιχείρησης είτε για να διασφαλίσουν τη θέση τους στην ανώτατη διοίκηση της 

επιχείρησης είτε για να προαχθούν σε κάποια υψηλότερη βαθµίδα της 

διοικητικής ιεραρχίας. Ο φόβος της αντικατάστασης ή οι προσωπικές 

φιλοδοξίες µπορούν να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για ένα στέλεχος ώστε 

να επηρεάσει το οικονοµικό αποτέλεσµα και να διαστρεβλώσει την 

πραγµατική εικόνα της επιχείρησης.  

 

 

Κίνητρα για την πλασµατική µείωση των κερδών 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο σηµείο της εργασίας, η διαχείριση 

των κερδών περιλαµβάνει και τη δηµοσίευση πλασµατικά µειωµένων κερδών. 

Τα κίνητρα που ωθούν την διοίκηση να υιοθετήσουν τέτοιες πρακτικές 

περιγράφονται παρακάτω.  

1. Πολιτικές πιέσεις  

Βάσει κάποιων ερευνών που έχουν διεξαχθεί (Jones 1991, Cahan 1992, 

Cahan 1997, Han και Wang 1998) έχει αποδειχτεί ότι οι εταιρείες προβαίνουν 
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σε earnings management για να δηµοσιεύσουν χαµηλότερα κέρδη σε 

περιόδους αυξηµένης πολιτικής έκθεσης. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό 

των ερευνών αυτών έδειξε ότι όλες οι εταιρείες του δείγµατος αντιµετωπίζουν 

τα ίδια πολιτικά κόστη. Ο Caham (1997) διαφοροποιείται ως προς το σηµείο 

αυτό και θεωρεί ότι το επίπεδο του πολιτικού κόστους µπορεί να διαφέρει 

µεταξύ των εταιρειών οπότε και ο βαθµός της χειραγώγησης των κερδών 

αναµένεται να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Άλλες σχετικές έρευνες 

έχουν δείξει ότι το earnings management χρησιµοποιείται ως µοχλός πίεσης 

για την µείωση της ευαισθησίας στην πολιτική πίεση (Patten 1992, 

Blacconiere και Patten 1994, Walden και Schwartz 1997). Ενδιαφέροντα είναι 

τα ευρήµατα των ερευνών των Deegan και Rankin (1996) και Patten 

(2000,2002) οι οποίες έδειξαν ότι οι εταιρείες διαµορφώνουν τα κέρδη τους µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επιπτώσεις 

της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Στο άρθρο των Hang και Wang (1998) 

γίνεται αναφορά στις πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες κατά τη διάρκεια του 

πολέµου στον Κόλπο χρησιµοποίησαν earnings management προκειµένου να 

µειώσουν τα κέρδη τους και να αποφύγουν τις πολιτικές συνέπειες από τα 

υψηλότερα κέρδη που οφείλονταν στις αυξηµένες λιανικές τιµές πετρελαίου.  

 

2. Νοµοθετικά κίνητρα  

Η νοµοθεσία που εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο κάθε χώρας έχει ως σκοπό 

να ελέγχει την λειτουργία των εταιρειών και να επιβάλλει κυρώσεις για 

ενέργειες που παραβαίνουν τις νοµικές διατάξεις. Το κίνητρο που εντοπίζουµε 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η χειραγώγηση των κερδών έτσι ώστε να 

αποφευχθούν πιθανές νοµικές κυρώσεις εξαιτίας παράνοµων 

δραστηριοτήτων µιας εταιρείας ή ενός κλάδου. Η εµφάνιση υψηλού επιπέδου 

κερδών µπορεί να αποτελεί ένδειξη ύπαρξης µονοπωλίου ή ακόµα και 

παράνοµων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αυξηµένα κέρδη δείχνουν ότι η 

εταιρεία έχει τη δυνατότητα αποζηµίωσης για καταστροφές που πιθανόν να 

προκάλεσε µόλυνση του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν 

διενεργηθεί αναφορικά µε τη συχνότητα της εµφάνισης του earnings 

management που αποδίδεται σε νοµοθετικούς λόγους, δεν δίνουν ξεκάθαρη 

ερµηνεία για το ζήτηµα αυτό. Ένα ερώτηµα που παραµένει αναπάντητο είναι 
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αν το νοµοθετικά κίνητρα για διαχείριση των δηµοσιευµένων κερδών 

επηρεάζουν µόνο ένα ποσοστό των εταιρειών που συµµετείχαν στις έρευνες ή 

επηρεάζει ένα ευρύτερο κοµµάτι της οικονοµίας.  

 

3. Το µέγεθος της εταιρείας  

Η διοίκηση των µεγάλων (πολυεθνικών) εταιρειών συχνά πιέζουν για ψήφιση 

λογιστικών πλαισίων που δίνουν την δυνατότητα για εφαρµογή δηµιουργικής 

λογιστικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µειωµένα κέρδη οδηγούν σε 

αύξηση των ταµειακών ροών καθώς επιτυγχάνεται µειωµένη φορολογία. 

Επιπλέον, χαµηλότερα κέρδη συνεπάγοντα και µείωση του πολιτικού 

κόστους. Αν υποθέσουµε ότι η κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσµατική, η αύξηση 

των ταµειακών ροών λόγω της µείωσης των φόρων και του πολιτικού κόστους 

θα προκαλέσει αύξηση της τιµής των µετοχών. Οι µάνατζερ δεν 

αντιµετωπίζουν κάποια σοβαρή συνέπεια από τη δηµοσίευση µειωµένων 

κερδών αφού το διοικητικό συµβούλιο προεξοφλεί κάθε µεταβολή στα κέρδη 

που σχετίζεται αποκλειστικά µε αλλαγές στις λογιστικές µεθόδους. Όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι µάνατζερ επιδιώκουν την 

αύξηση της τιµής της µετοχής αφού πολλές φορές η αποζηµίωση τους 

συνδέεται µε την επίτευξη µιας κατώτατης τιµής-στόχου. Στις περιπτώσεις 

µικρότερων εταιρειών, τα διευθυντικά στελέχη εφαρµόζουν το earnings 

management για να προκαλέσουν πλασµατική αύξηση των δηµοσιευµένων 

κερδών προκειµένου να αυξηθεί η αµοιβή τους η οποία συνδέεται µε τά κέρδη 

της επιχείρησης.  

 

4. Διαπραγµατεύσεις µε τα εργατικά σωµατεία  

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι µάνατζερ υιοθετούν πρακτικές µείωσης των 

δηµοσιευµένων κερδών σε µια προσωρινή βάση έτσι ώστε να αυξήσουν την 

διαπραγµατευτική τους ικανότητα απέναντι στα εργατικά σωµατεία και να 

καταφέρουν έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα «πάγωµα» των µισθών 

(DeAngelo et al. 1994).  

 

 



 37 

Τρόποι αλλοίωσης λογιστικών µεγεθών 
 

1. Τεχνικές ‘cookie jar reserve’  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual 

accounting) είναι ότι η διοίκηση πρέπει να εκτιµά και να καταγράφει 

υποχρεώσεις που θα πληρωθούν µελλοντικά ως αποτέλεσµα γεγονότων ή 

συναλλαγών του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Στην διαδικασία αυτή όµως, 

προκύπτει µια αβεβαιότητα γιατί τη στιγµή της εκτίµησης τα µελλοντικά 

γεγονότα δεν είναι γνωστά µε απόλυτη βεβαιότητα. Οπότε, γίνεται λόγος για 

ένα εύρος πιθανών απαντήσεων από τις οποίες η διοίκηση επιλέγει µια 

απάντηση-εκτίµηση που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της.  

 

Το γεγονός ότι η διαµόρφωση της εκτίµησης αυτής επαφίεται στην διακριτική 

ευχέρεια της διοίκησης, προσφέρει τη δυνατότητα για χειραγώγηση των 

κερδών. Στην συνέχεια θα αναλύσουµε τους τρόπους µε τους οποίους 

δηµιουργείται ένα αποθεµατικό ‘cookie jar reserve’. Όταν η διοίκηση επιλέξει 

µια υψηλή τιµή από τις πιθανές εκτιµήσεις των εξόδων, τότε καταγράφει 

περισσότερα έξοδα στο τρέχον οικονοµικό έτος. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

καταγράφονται αναλογικά περισσότερα έξοδα στην τρέχουσα εταιρική χρήση 

και κάνει πιο πιθανή την καταγραφή λιγότερων εξόδων σε µελλοντικές 

χρήσεις. Αυτή η διαδικασία δηµιουργεί ένα αποθεµατικό ‘cookie jar reserve’ το 

οποίο δύναται να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά από την επιχείρηση για να 

προκαλέσει µια οικονοµική ώθηση. Στην περίπτωση, βεβαίως, που η 

«υψηλή» εκτίµηση επαληθευτεί, τότε το αποθεµατικο θα είναι µηδενικό και δεν 

θα υπάρχουν προοπτικές για υψηλότερα κέρδη. Αν αποδειχτεί ότι τα 

µελλοντικά έξοδα βρίσκονται στη µέση των πιθανών εκτιµήσεων, τότε η 

λογιστική διαχείριση τους θα πετύχει την εµφάνιση υψηλότερων κερδών. 

Κάποιες περιπτώσεις που προσφέρονται ως ένα βαθµό για τη δηµιουργία 

αποθεµατικών ‘cookie jar reserve’ είναι οι εξής :  

 

• Εκτιµώµενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις  

• Εκτιµώµενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων  

• Εκτιµώµενη απαξίωση αποθεµάτων  
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• Εκτιµώµενο κόστος εγγυήσεων  

• Εκτιµώµενο κόστος συντάξεων  

• Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών σχεδίων  

• Εκτιµώµενο ποσοστό επικύρωσης µακροπρόθεσµων συµβάσεων  

 

2. Τεχνικές ‘big bet on the future’ και η λογιστική της εξαγοράς 

(Acquisition Accounting)  

Κατά τη συγχώνευση δύο εταιρειών µπορούµε να πούµε ότι κάθε επιχείρηση 

βάζει ένα µεγάλο στοίχηµα στο µέλλον – «big bet on the future». Με την 

εφαρµογή των ‘big bet’ τεχνικών µια εταιρεία µπορεί να αγοράσει µια 

εγγυηµένη αύξηση στα τρέχοντα ή στα µελλοντικά αποτελέσµατα µε την 

απόκτηση µιας άλλης εταιρείας. Οι ‘big bet’ τεχνικές περιλαµβάνουν :  

 

• Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την συγχωνευµένη εταιρεία. 

Με την τεχνική αυτή, ένα µεγάλο τµήµα της τιµής αγοράς µπορεί να διαγραφεί 

έναντι τρεχόντων εσόδων στο έτος συγχώνευσης προστατεύοντας τα 

µελλοντικά έσοδα από αυτές τις χρεώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα µελλοντικά 

έσοδα θα είναι υψηλότερα απ’ ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση.  

• Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της αποκτηθείσας εταιρείας µε τα 

αποτελέσµατα της µητρικής. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας αποκτηθείσας 

επιχείρησης ενοποιούνται µε αυτά της µητρικής προκαλώντας µια σηµαντική 

αύξηση εάν η θυγατρική αγοράστηκε σε ευνοϊκούς όρους.  

 

3. Εµπλουτισµός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου  

Οι επιχειρήσεις κινούνται στρατηγικά προκειµένου να συγκροτήσουν 

συµµαχίες, αγοράζοντας µετοχές σε άλλες εταιρείες έτσι ώστε να επενδύσουν 

τα κεφάλαια τους. Σύµφωνα µε τα GAAP οι επενδύσεις σε ποσοστό µικρότερο 

από το 20% των µετοχών της άλλης επιχείρησης είναι παθητικές επενδύσεις 

και η επιχείρηση που τα επενδύει δεν απαιτείται να συµπεριλάβει το καθαρό 

εισόδηµα του επιχειρηµατία στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της, κάτι το 

οποίο θα συνέβαινε για υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας. Τα GAAP ορίζουν 

λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλεται µια τέτοια έκθεση 

παθητικών επενδύσεων. Σύµφωνα ,µε τα GAAP, οι επενδύσεις αυτές 
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µπορούν να ενταχτούν σε δύο από τις παρακάτω κατηγορίες χαρτοφυλακίων 

µε διαφορετική λογιστική µεταχείριση. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα 

‘διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα’ (χρεόγραφα που διαπραγµατεύονται στο 

χρηµατιστήριο). Εάν η αξία αγοράς αυτών των αξιόγραφων µεταβληθεί κατά 

τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, τότε τα κέρδη ή οι ζηµιές που θα 

προκύψουν πρέπει να συµπεριληφθούν στο λειτουργικό αποτέλεσµα. Η 

δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στα ‘διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα’ και 

οποιαδήποτε µεταβολή στην αξία αγοράς τους αναφέρεται σε «άλλα µη 

λειτουργικά έσοδα ή έξοδα», στην τελευταία γραµµή του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων και όχι στο λειτουργικό αποτέλεσµα. Στην περίπτωση βέβαια 

που τα αξιόγραφα πωλούνται, τα κέρδη ή οι απώλειες αναφέρονται στο 

λειτουργικό αποτέλεσµα. Τα GAAP ορίζουν κάποιες προϋποθέσεις για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων που αφήνουν περιθώριο για ανάπτυξη 

τεχνικών δηµιουργικής λογιστικής. Κάποιες από τις τεχνικές αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

 

• Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. 

Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, όταν απαιτούνται επιπρόσθετα έσοδα 

τότε πωλείται ένα αξιόγραφο χαρτοφυλακίου που έχει 

απραγµατοποίητο κέρδος. Το κέρδος θα συµπεριληφθεί στα 

λειτουργικά έσοδα.  

• Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει αξία. Η 

τεχνική εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να 

δηµοσιευτούν χαµηλότερα έσοδα. Γι ́ αυτό τον λόγο πωλείται ένα 

αξιόγραφο που έχει απραγµατοποίητη ζηµία. Η ζηµία θα αναφερθεί στα 

λειτουργικά έξοδα. 

• Αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η 

διοίκηση της εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πολιτική της 

για ένα αξιόγραφο χαρτοφυλακίου που διαθέτει και να το 

επαναχαρακτηρίσει από διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο σε διαθέσιµο 

προς πώληση χρεόγραφο ή και αντίστροφα.  

• Διαγραφή απαξιωµένων χρεογράφων. Όταν κάποια αξιόγραφα 

παρουσιάζουν πτώση αξίας για εκτεταµένη χρονική περίοδο, τότε η 
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διοίκηση προβαίνει σε διαγραφή αυτών ανεξάρτητα από την 

ταξινόµηση του χαρτοφυλακίου που συµπεριλαµβάνονται. Τα οµόλογα 

που αγοράζονται για να δηµιουργήσουν κέρδη σε βραχυπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα χαρακτηρίζονται ως «διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα» 

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

(stock investments). Επενδύσεις οµολόγων που διακρατούνται µε 

µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα ταξινοµούνται σε διαφορετική 

κατηγορία, την επονοµαζόµενη «διακράτηση για ωρίµανση» (held to 

maturity).  
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Συχνότητα εµφάνισης των διαφόρων πρακτικών παραποίησης. 
 

Τον Ιούνιο του 2007, δηµοσιεύτηκε έρευνα του Deloitte Forensic Center, η 

οποία αφορούσε στη διερεύνηση του φαινοµένου της απάτης µέσω της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα δεδοµένα της έρευνας 

προήλθαν από τις αναφορές/εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α. («Accounting and Auditing Enforcement Releases») οι οποίες 

κυκλοφόρησαν από τον Ιανουάριο του 2000 µέχρι το Δεκέµβριο του 2006. Για 

τους σκοπούς της συγκεκριµένης έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν 344 αναφορές 

από τις περίπου 1.300 που κυκλοφόρησαν κατά το παραπάνω χρονικό 

διάστηµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε τις 

κυρίαρχες πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων 

συµφωνούν, σε γενικές γραµµές, µε αυτά προγενέστερων αντίστοιχων 

ερευνών. Από την ανάλυση των εκθέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

των Η.Π.Α. (S.E.C.), διαπιστώθηκε ότι οι διάφορες πρακτικές αναγνώρισης 

των εσόδων κυριαρχούν, συνιστώντας το 41% του συνόλου των περιστατικών 

λογιστικής απάτης. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέχουν, αντίστοιχα, οι 

ανακριβείς γνωστοποιήσεις οι οποίες συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

(12%) και οι πρακτικές παραποίησης του λογαριασµού των εξόδων (11%). 

Έπειτα, ακολουθούν οι πρακτικές παραποίησης των λογαριασµών των 

περιουσιακών στοιχείων (8%), των υποχρεώσεων (7%) και των 

αποθεµατικών (7%).  

 

Στην ίδια έρευνα, εξετάστηκαν οι συνηθέστερες πρακτικές αναγνώρισης 

εσόδων που χρησιµοποιούνται για την παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι έξι πρακτικές αναγνώρισης εσόδων 

που απεικονίζονται στο διάγραµµα 2 εµφανίστηκαν στο 70% των 

περιπτώσεων απάτης µέσω παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αναφορικά µε τα είδη των πρακτικών παραποίησης του λογαριασµού των 

εσόδων, η αναγνώριση πλασµατικών εσόδων διαπιστώθηκε ότι αποτελεί τη 

συνηθέστερη πρακτική παραποίησης, µε συχνότητα εµφάνισης 35%.  Για 

τους σκοπούς της έρευνας, το Deloitte Forensic Center κατηγοριοποίησε τις 

επιχειρήσεις σε εννέα κλάδους ώστε να διαπιστωθεί η συχνότητα εµφάνισης 
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των πρακτικών παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων ανά κλάδο 

επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3, οι 1.240 περιπτώσεις απάτης 

που περιλαµβάνονταν στις 344 εκθέσεις είναι άνισα κατανεµηµένες µεταξύ 

των κλάδων. Ο κλάδος της Τεχνολογίας, των Μέσων & των Τηλεπικοινωνιών 

ήταν υπεύθυνος για το 39% των περιπτώσεων απάτης, µε 480 περιστατικά 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Δεύτερος δηµοφιλέστερος 

κλάδος ήταν οι επιχειρήσεις εξυπηρέτησης πελατών, µε 371 περιστατικά 

λογιστικής απάτης, δηλαδή ποσοστό 30% του συνόλου των περιπτώσεων, 

ενώ στην τρίτη θέση κατατάχθηκαν οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 

αντιπροσωπεύοντας το 10% των περιπτώσεων παραποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

 

 

Ενδείξεις παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων - 
«κόκκινες σηµαίες» 
 

Μία συχνή αιτία αποτυχίας του εξωτερικού ελέγχου να διακρίνει τις 

παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι η άγνοια του ορκωτού ελεγκτή- 

λογιστή για τα προειδοποιητικά σηµάδια - ενδείξεις της λογιστικής απάτης. Σε 

άρθρο που δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1996 στο περιοδικό “Journal of 

Accountancy”, παρατίθενται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που διεξήχθη για 

να διερευνηθούν οι απόψεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αναφορικά µε 

τη σχετική σηµασία ορισµένων από τις συνηθέστερες ενδείξεις λογιστικής 

απάτης. Οι 130 ελεγκτές που συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από τις 

έξι µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες, και κλήθηκαν να αξιολογήσουν 30 

προειδοποιητικές ενδείξεις ως προς τη σηµασία τους για τον εντοπισµό 

παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθεται η κατάταξη των προειδοποιητικών ενδείξεων ξεκινώντας από 

αυτές µε τη µεγαλύτερη σηµασία για τον εντοπισµό της λογιστικής απάτης.  
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Κατάταξη                             Προειδοποιητική ένδειξη (‘Warning Signal’)  

1 Οι µάνατζερ έχουν πει ψέµατα στους ελεγκτές ή έχουν αποφύγει να  

απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τη διενέργεια του ελέγχου.  

2 Η προηγούµενη εµπειρία του ελεγκτή µε τη διοίκηση έδειξε κάποιο  

βαθµό ανειλικρίνειας.  

3 Η διοίκηση δίνει υπερβολική έµφαση στην επίτευξη συγκεκριµένου  

ύψους κερδών ή άλλων ποσοτικών στόχων.  

4 Η διοίκηση έχει εµπλακεί σε διαµάχες µε εξωτερικούς ελεγκτές, κυρίως  

σε σχέση µε την επιθετική εφαρµογή λογιστικών αρχών που αυξάνουν  

τα κέρδη.  

5 Ο πελάτης έχει προβεί σε “opinion shopping”.  

6 Η στάση της διοίκησης απέναντι στη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών  

καταστάσεων είναι υπερβολικά επιθετική.  

7 Ο πελάτης έχει ένα αδύναµο εσωτερικό σύστηµα ελέγχου.  

8 Ένα σηµαντικό ποσοστό της αποζηµίωσης της διοίκησης εξαρτάται από την 

επίτευξη ποσοτικών στόχων.  

9 Η διοίκηση επιδεικνύει σοβαρή ασέβεια απέναντι σε θεσµικά όργανα.  

10 Οι λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις της διοίκησης επιβάλλονται 

από ένα µόνο πρόσωπο ή λίγα πρόσωπα που δρουν οµαδικά . 

11 Τα διοικητικά στελέχη τηρούν επιθετική στάση απέναντι στους  

ελεγκτές.  

12 ΗΤα βασικά χαρακτηριστικά της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών  

καταστάσεων  

Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα βασικά στοιχεία του προβλήµατος της  

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων στηριζόµενοι στο µοντέλο 

“CRIME”  

που ανέπτυξε ο Rezaae . Η διαστρέβλωση των οικονοµικών καταστάσεων 

είναι η  

κατάληξη της εφαρµογή ενός συνόλου µεθόδων Δηµιουργικής Λογιστικής και 
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διοίκηση έχει την τάση να αναλαµβάνει υπερβολικό κίνδυνο.  

13 Υπάρχουν συχνές και σηµαντικές συναλλαγές που ελέγχονται δύσκολα.  

14 Στελέχη-κλειδιά θεωρούνται παράλογα στη συµπεριφορά τους . 

15 Η επιχείρηση-πελάτης είναι αρκετά αποκεντρωµένη χωρίς επαρκές  

σύστηµα ελέγχου.  

16 Η ανανέωση διοικητικών στελεχών ή λογιστών είναι αρκετά συχνή.  

17 Το προσωπικό της επιχείρησης δείχνει έντονη δυσαρέσκεια κατά των  

ανώτερων στελεχών.  

18 Η διοίκηση πιέζει υπερβολικά τους ελεγκτές, κυρίως µέσα από τη  

σύνθεση των αµοιβών ή την επιβολή παράλογων προθεσµιών.  

19 Η κερδοφορία του πελάτη είναι ανεπαρκής ή ασυνήθιστη για τον κλάδο.  

20 Ο πελάτης αντιµετωπίζει δυσµενείς νοµικές συνθήκες.  

21 Η διοίκηση επιδεικνύει υπερβολική ανησυχία για τη διατήρηση ή βελτίωση της 

εικόνας/ φήµης της επιχείρησης.  

22 Υπάρχουν αντίξοες συνθήκες στον κλάδο του πελάτη ή στο εξωτερικό  

του περιβάλλον.  

23 Το προσωπικό του λογιστηρίου δείχνει απειρία ή «χαλαρότητα» κατά  

την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

24 Ο πελάτης έλαβε µέρος σε µία ή περισσότερες συγκεκριµένες  

συναλλαγές που έχουν σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.  

25 Η διοίκηση είναι άπειρη.  

26 Ο πελάτης βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης.  

27 Πρόκειται για νέο πελάτη χωρίς παρελθόν ελέγχου ή ανεπαρκή  

πληροφόρηση από τον προηγούµενο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.  

28 Ο πελάτης υπόκειται σε σηµαντικές συµβατικές δεσµεύσεις.  

29 Το λειτουργικό αποτέλεσµα της επιχείρησης - πελάτη είναι ευαίσθητο σε  
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οικονοµικούς παράγοντες (πληθωρισµός, επιτόκια, ανεργία κλπ.).  

30 Ο πελάτης πρόσφατα συµµετείχε σε σηµαντικό αριθµό εξαγορών.  

 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα αποκάλυψε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούν 

γενικά τους παράγοντες «συµπεριφοράς» ως πιο σηµαντικές 

προειδοποιητικές ενδείξεις της λογιστικής απάτης απ’ ότι τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Παραδείγµατος χάριν, η ανειλικρινή, εχθρική ή 

παράλογη συµπεριφορά της διοίκησης θεωρήθηκαν πιο σηµαντικοί 

παράγοντες απ’ ότι οι οικονοµικές συνθήκες και το δυσµενές εξωτερικό 

περιβάλλον ή τα προβλήµατα του κλάδου.  

 

Οι Magrath και Weld (2002), σε ένα άλλο άρθρο αναφορικά µε τα 

προειδοποιητικά «σηµάδια» παραποίησης του οικονοµικού αποτελέσµατος, 

αναγνώρισαν, συνοπτικά, ορισµένες βασικές σχέσεις που θα πρέπει να 

ανησυχήσουν τους επενδυτές και τους ελεγκτές εάν διαπιστωθούν:  

 

Ø ταµειακές ροές που δε συσχετίζονται µε τα κέρδη,  

Ø εισπρακτέες απαιτήσεις που δε σχετίζονται µε τα έσοδα,  

Ø αποθεµατικά που δε συσχετίζονται µε στοιχεία του Ισολογισµού,  

Ø εξαγορές χωρίς προφανή επιχειρηµατικό σκοπό,  

Ø κέρδη που µε συνέπεια και ακρίβεια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των  

αναλυτών.  

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραποίησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα βασικά στοιχεία του προβλήµατος της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων στηριζόµενοι στο µοντέλο 

“CRIME” που ανέπτυξε ο Rezaae . Η διαστρέβλωση των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι η κατάληξη της εφαρµογή ενός συνόλου µεθόδων 
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Δηµιουργικής Λογιστικής και αποδίδεται στην επίδραση κάποιων 

παραγόντων.  

 

Το µοντέλο του Rezaae  επισηµαίνει αυτούς τους παράγοντες και ονοµάζεται 

CRIME (έγκληµα στα ελληνικά). Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των 

λέξεων : Cooks – µάγειρες, Recipes συνταγές, Incentives – κίνητρα, 

Monitoring – έλεγχος και Results – συνέπειες.  

 

Οι Μάγειρες (Cooks)  

Τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε περιπτώσεις παραποίησης 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και εφαρµογής πρακτικών Δηµιουργικής 

Λογιστικής (σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών) είναι 

υψηλόβαθµα στελέχη της διοίκησης. Πρόκειται για CEOs (Chief Executive 

Officers), CFOs (Chief Financial Officers) , διευθυντές και πρόεδροι. Οι 

έρευνες, ειδικότερα, έχουν δείξει ότι σε ποσοστό που φτάνει το 80% των 

περιπτώσεων των επιχειρήσεων που διαστρέβλωσαν την πραγµατική εικόνα 

τους, τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης ήταν άµεσα εµπλεκόµενα. Ένα ακόµη 

συµπέρασµα που προκύπτει από αυτές τις έρευνες είναι ότι τελικά δεν 

ευθύνονται αποκλειστικά και µόνο οι λογιστές για την παραποίηση, 

πεποίθηση που συχνά εκφράζεται από την κοινή γνώµη . 

 

Οι συνταγές  

Οι συνταγές αναφέρονται στις δυνητικές µορφές που µπορεί να εκλάβει η 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. Όπως προαναφέρθηκε και σε 

άλλη ενότητα της εργασίας, από τις συχνότερες µορφές είναι η διαχείριση των 

κερδών και η πιο σπάνια θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι οι πληρωτέοι 

λογαριασµοί (Accounts Payable). Η καταγραφή εικονικών συναλλαγών 

θεωρείται η πιο επιθετική µορφή δηµιουργικής λογιστικής.  

 

Τα κίνητρα  

Η υιοθέτηση πρακτικών Creative Accounting και Earnings Management 

παρακινείται από κάποια κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά είναι κυρίως οικονοµικής 

φύσεως και σχετίζονται µε προσέλκυση νέων επενδυτών, προβλήµατα 

ρευστότητας κ.ά. Στο µοντέλο του, ο Rezaee σηµειώνει ότι τα κίνητρα αυτά 
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µπορεί να είναι και ‘ψυχωτικά’, δηλαδή η παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων να οφείλεται σε συνήθη τάση (habitual criminal) ορισµένων 

στελεχών να καταστρώνουν και να εµπλέκονται σε δολοπλοκίες. Στα κίνητρα 

µπορούµε να συµπεριλάβουµε το ιδεολογικό υπόβαθρο όπως επίσης και τον 

εγωκεντρισµό της διοίκησης να δηµιουργήσει ένα ισχυρό prestige που θα 

καθιερώσει την επιχείρηση ηγέτιδα στον κλάδο που δραστηριοποιείται .  

 

Επίβλεψη (Monitoring)  

Με τον όρο της επίβλεψης ο Rezaee αναφέρεται στην έκταση και τ ο Rezaee 

αναφέρεται στην έκταση και την ποιότητα του ελέγχου των οικονοµικών 

καταστάσεων τόσο από την µεριά του εσωτερικού ελέγχου, όσο και από την 

µεριά του εξωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια για εντοπισµό 

των ευθυνών σε επίπεδο ελεγκτών αλλά και σε επίπεδο διοίκησης.  

 

Οι συνέπειες (End Results)  

Στις συνέπειες περιγράφεται ο αντίκτυπος που έχει η παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων στις σχέσεις της επιχείρησης µε τους επενδυτές, 

τους πιστωτές της καθώς και µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η σπίλωση 

του ονόµατος της εταιρείας οδηγεί σε έλλειψη αξιοπιστίας και συνεπώς σε 

πτώση της αξίας της µετοχής και ένταξη της εταιρείας σε καθεστώς 

επιτήρησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Υπάρχουν περιπτώσεις επιβολής 

χρηµατικών προστίµων όπως επίσης και ποινές φυλάκισης για τα 

εµπλεκόµενα στελέχη. Η εµφάνιση της παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων Το φαινόµενο της παραποίησης εµφανίζεται ανεξαιρέτως σε 

όλους τους κλάδους µε εντονότερες επιπτώσεις στους κλάδους αξιοποίησης 

ακινήτων (real estate), στη βιοµηχανία, στις τράπεζες, στον κατασκευαστικό 

κλάδο και στις εταιρείες πετρελαιοειδών. Το φαινόµενο παίρνει 

παγκοσµιοποιηµένη διάσταση και «χτυπάει» ολοένα και περισσότερες εθνικές 

οικονοµίες. Η Δηµιουργική Λογιστική υιοθετείται από τις επιχειρήσεις έτσι 

ώστε να βελτιώσουν την εικόνα τους στον κλάδο που δραστηριοποιούνται µε 

απώτερο στόχο να προσελκύσουν κεφάλαια. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

µεγάλες εταιρείες διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση όχι µόνο για µια 

‘ανώδυνη’ παραποίηση αλλά και µια γενικότερη απορρόφηση των ζηµιών και 

των συνεπειών στην περίπτωση αποκάλυψης των ατασθαλιών. Η 
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διαστρέβλωση των οικονοµικών καταστάσεων δεν εντοπίζεται µόνο σε 

εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα αλλά και στον δηµόσιο, τον ηµιδηµόσιο καθώς 

και σε εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τους Stalebrink 

και Sacco (2005). Ιδιαίτερα στις µη κερδοσκοπικές εταιρείες το φαινόµενο της 

παραποίησης είναι πιο εύκολο να ευδοκιµήσει αφού ο κοινωνικός µανδύας 

διαλύει κάθε καχυποψία περί αξιοπιστίας του οργανισµού και επειδή οι 

λογιστικοί έλεγχοι είναι πιο χαλαροί.  

 

Διαχείριση και αναγνώριση των εσόδων (Earnings management 
andrevenue recognition) 
 

Η πιο συνήθης µορφή που µπορεί να πάρει η παραποίηση είναι ως προς τη 

διαχείριση και αναγνώριση των εσόδων. Ειδικότερα ο Rezaee (2002) 

αναφέρει ότι η αναγνώριση των εσόδων αποτελεί βασικό πρόβληµα 

καταγραφής των εσόδων πριν αυτά αποκτηθούν από την επιχείρηση, δηλαδή 

πριν ολοκληρωθεί η πώληση ή πριν το προϊόν παραδοθεί ή ενώ ο πελάτης 

έχει ακυρώσει ή καθυστερήσει τη συναλλαγή. Το τέχνασµα αυτό µπορεί να 

πάρει τις εξής µορφές :  

• Χρόνος αναγνώρισης του εσόδου. Σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή 

πραγµατοποίησης των εσόδων (The Revenue realization principle), η 

δηµιουργία των εσόδων διακρίνεται σε τρία στάδια:  

1. Σύναψη σύµβασης προφορικά η εγγράφως, 

2. Μεταβίβαση τη κυριότητας του αγαθού, οπότε γεννάται και η απαίτηση του 

µεταβιβάζοντος,  

3. Είσπραξη ή εξόφληση της αξίας του αγαθού.  

Αυτό που είναι γενικά παραδεκτό είναι η πραγµατοποίηση των εσόδων 

συντελείται κατά το 2ο στάδιο όπου η κυριότητα των αγαθών που πωλούνται 

µεταβιβάζονται από των πωλητή στον αγοραστή και υφίσταται η απαίτηση του 

πωλητή για καταβολή του τιµήµατος της πώλησης. Τα έσοδα, δηλαδή, 

λογίζονται κατά το χρόνο πραγµατοποίησης τους και όχι κατά το χρόνο 

είσπραξης τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν την 

αρχή αυτή και προβαίνουν σε καταγραφή του εσόδου πριν ακόµα αυτό 

καταστεί δεδουλευµένο.  
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 H τακτική “Bill and Hold Sales Transaction” 

Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή, η πωλήτρια εταιρεία διατηρεί στις αποθήκες 

της το εµπόρευµα που πούλησε σε κάποιον πελάτης έτσι ώστε να τον 

διευκολύνει προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δέχεται να 

αγοράσει τα αγαθά υπογράφοντας κάποιο συµβόλαιο, αλλά ο ιδιοκτήτης 

διατηρεί την κατοχή και ιδιοκτησία των εµπορευµάτων, µέχρι ο αγοραστής 

ζητήσει την παράδοση τους. Η παραβίαση της σύµβασης περιλαµβάνει την 

καταγραφή – αναγνώριση των εσόδων από την πωλήτρια εταιρεία πριν ακόµα 

γίνει η µεταβίβαση της κυριότητας τους στον αγοραστή.  

 

 Συµφωνίες µεταξύ των µερών (Side Agreements) 

Πρόκειται για συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ των συναλλασσοµένων 

µερών και έχουν ως σκοπό την µεταβολή των όρων της χρονικής καταγραφής 

των εσόδων µε την παροχή διευκολύνσεων οικονοµικού χαρακτήρα όπως 

εκπτώσεις, δωρεάν µεταφορά και εγκατάσταση εµπορευµάτων, προκειµένου 

να παρακινήσουν τον αγοραστή να δεχτεί τους όρους καταγραφής που θέτει η 

πωλήτρια εταιρεία. 

 

 H τεχνική Channel Stuffing 

Κατά την πρακτική αυτή, η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για να πείσει και 

να παρακινήσει τους πελάτες της να αγοράσει εµπορεύµατα πολύ 

µεγαλύτερου ύψους από αυτού που πραγµατικά είναι σε θέση να πουλήσει 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Γι ́αυτό τον λόγο, η 

προµηθεύτρια εταιρεία χρησιµοποιεί µεγάλες εκπτώσεις και, γενικότερα, 

ευνοϊκότερους όρους αγοράς. Το όφελος που αποκοµίζουν οι εταιρείες από 

αυτή την διαδικασία είναι η εµφάνιση σταθεροποιηµένων εσόδων σε ισχνές 

περιόδους, εκµεταλλευόµενες την αποτελεσµατική προώθηση των πωλήσεων 

τους (Sauer , 2002).  

 

 Εικονικές Πωλήσεις (Illegitimate Sales Transactions)  
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Οι εικονικές πωλήσεις αποτελούν µια άλλη µορφή παραποίησης του 

Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, η οποία 

επιτυγχάνεται µε η καταγραφή πλασµατικών πωλήσεων της εταιρείας προς 

άλλες συγγενικές επιχειρήσεις. Υπάρχει η περίπτωση, µάλιστα, οι εικονικές 

πωλήσεις να είναι προς ανύπαρκτες οικονοµικές οντότητες µε πλαστά 

τιµολόγια που καταγράφονται την µια χρονιά και ακυρώνονται την επόµενη. Οι 

εικονικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως µεταξύ συγγενικών ή 

θυγατρικών επιχειρήσεων, όπου η µητρική εταιρεία αγοράζει εµπορεύµατα ή 

ύλες από τις υπόλοιπες, µε απώτερο σκοπό να αυξήσει το Κόστος 

Πωληθέντων, να εµφανίσει µικρότερα κέρδη και κατά συνέπεια να πετύχει 

χαµηλότερη φορολογία.  

 

 Εικονικές συναλλαγές µεταξύ συνεργαζόµενων επιχειρήσεων (Imprope 

Related – Party Sales Transactions)  

Η τεχνική αυτή πραγµατοποιείται µεταξύ επιχειρήσεων που συνεργάζονται και 

ανταλλάσουν, σε τακτική βάση, χρήµατα, επιταγές και τιµολόγια. Οι εικονικές 

συναλλαγές µπορούν να πάρουν τις εξής δύο µορφές : 

 

 (α) εικονική αγοραπωλησία του τελικού αποθέµατος µεταξύ επιχειρήσεων µε 

οµοειδές αντικείµενο δραστηριότητας και  

(β) η παρουσίαση προκαταβολών πωλήσεων στα λογιστικά τους βιβλία µε τη 

µορφή πωλήσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

αυτή η τεχνική προϋποθέτει ιδιαίτερα καλή συνεργασία µεταξύ των 

διοικήσεων των εταιρειών.  

 

 Μέθοδοι Δηµιουργικής Λογιστικές µε άµεσες επιπτώσεις στον Κύκλο 

Εργασιών  

Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε κάποια λογιστικά τεχνάσµατα που 

επηρεάζουν το σύνολο των Πωλήσεων και κατ' επέκταση τα έσοδα και τα 

αποτελέσµατα µιας επιχείρησης.  

• Υπερτιµολόγηση των πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων  

• Χρήση ή µη του λογισµού δαπανών ύψους 1% ή 2% άνευ παραστατικών επί 

των πωλήσεων εξαγωγικών και τουριστικών επιχειρήσεων  
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• Σκόπιµη καθυστέρηση στην έκδοση των τιµολογίων πώλησης των 

εµπορευµάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους που πλησιάζουν το τέλος της 

εκάστοτε χρήσης  

• Η µη έκδοση τιµολογίων πώλησης κυρίως από µικρές επιχειρήσεις, 

προκειµένου να µην αποδοθεί ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας αλλά και να µην 

µεταβούν σε υψηλότερο επίπεδο της φορολογικής κλίµακας.  

 

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Η Δηµιουργική Λογιστική εφαρµόζεται και σε στοιχεία του Ισολογισµού µιας 

επιχείρησης και ειδικότερα στο Πάγιο Ενεργητικό της. Οι τεχνικές που 

παραποιούν την πραγµατική εικόνα εντοπίζονται στις ασώµατες 

ακινητοποιήσεις, στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, στις συµµετοχές και στις 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  

 

Υλικά ή Ενσώµατα Πάγια  

Σε αυτή την περίπτωση η διενέργεια ή µη αποσβέσεων (ή προβλέψεων 

υποτίµησης αξίας αν πρόκειται για γήπεδα, οικόπεδα και αγροτεµάχια που 

ουσιαστικά δεν αποσβένονται) αποτελεί έναν τρόπο για την υποκειµενική 

διαχείριση του αποτελέσµατος. Με την εφαρµογή της τεχνικής αυτής, εκτός 

από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, µεταβάλλεται και η αξία του 

Ενεργητικού αφού δεν εµφανίζονται οι αποσβέσεις που θεωρούνται έξοδο 

(παραλείπονται µάλιστα και οι αντίθετοι λογαριασµοί των αποσβεσµένων 

παγίων). Αυτή η µορφή παραποίησης είναι σε θέση να επηρεάσει και 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, όπως ο ROI (Retutn on Ιnvestment) που 

αναφέρεται στην απόδοση επενδεδυµένων κεφαλαίων της επιχείρησης.  

Σε περίπτωση ωραιοποίησης των αποτελεσµάτων και ,συγκεκριµένα, 

επιδειώκεται η εµφανίση αυξηµένων κερδών, τότε δεν διενεργούνται  

αποσβέσεις ή χρησιµοποιούνται µειωµένοι συντελεστές. Στην ωραιοποίηση,  

αυτή, βοηθάει και το γεγονός ότι υπάρχει ελευθερία κρίσεων, υπολογισµών 

και επιλογών, αναφορικά µε την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των παγίων 

στοιχείων, των ετών αλλά και των µεθόδων απόσβεσης. Πρέπει να τονίσουµε 

ότι η διαδικασία των αποσβέσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι είναι πηγή 

χρηµατοδότησης για την επιχείρηση, µε την έννοια ότι τα ποσά που 
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αντιστοιχούν σε αποσβέσεις δεν φορολογούνται και µένουν στην επιχείρηση 

µε τη µορφή αποθεµατικών (Μπαραλέξης, 1998).  

Πάγια υπό κατασκευή  

Σε αυτό το στοιχείο του ενεργητικού, η ιδιοκατασκευή ενός Πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί , η διοίκηση δεν µεταφέρει 

το λογαριασµό “Πάγια υπό κατασκευή” στον αντίστοιχο λογαριασµό του 

παγίου. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η υποχρέωση να διενεργηθούν 

αποσβέσεις. Οπότε, προκαλείται αύξηση του ύψους των κερδών.  

Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  

Η µεταφορά δεδουλευµένων εξόδων χρήσης στο λογαριασµό του Πάγιου 

Ενεργητικού “Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης”, 

παραβιάζει τις αρχές των δεδουλευµένων εξόδων αλλά και της αυτοτέλειας 

των χρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται αύξηση των δηµοσιευµένων 

κερδών.  

Μεταφορά τόκων στο κόστος προϊόντος αντί του κόστους περιόδου  

Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει ότι τα κέρδη θα αυξηθούν αφού το κόστος 

προϊόντος ενσωµατώνεται στο προϊόν και αποθεµατοποιείται, επιβαρύνοντας 

τα Αποτελέσµατα χρήσης όταν αυτό πουληθεί. Αντιθέτως, το κόστος περιόδου 

επιβαρύνει αποκλειστικά τα Αποτελέσµατα Χρήσης, τα Άυλα ή Ασώµατα 

Πάγια (υπεραξία, φήµη και πελατεία, δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα, 

copyright)  

Η νοµοθεσία ορίζει ότι τα ασώµατα πάγια στοιχεία αποσβένονται εφάπαξ σε 

µια χρήση ή σταδιακά και ισόποσα εντός πενταετίας. Οι εταιρείες, 

προκειµένου να ωραιοποιήσουν τα αποτελέσµατα χρήσης, αλλάζουν το 

διενεργούµενο χρόνο απόσβεσης. Με άλλα λόγια, εάν η απόσβεση γίνει όχι 

σε 5 έτη αλλά σε µια µόνο χρήση, τότε τα Αποτελέσµατα Χρήσης θα 

παρουσιάσουν σαφή βελτίωση.  

Συµµετοχές  

Οι µάνατζερ των εταιρειών στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν τον δείκτη 

ρευστότητας, µεταφέρουν τις συµµετοχές στα χρεόγραφα που αποτελούν 

όµως στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Αυτό έχει ως συνέπεια την 

µεταβολή του δείκτη ROI, αφού τα χρεόγραφα δεν αποτελούν στοιχείο των 

πωλήσεων και δεν περιλαµβάνονται στο λειτουργικό ενεργητικό όπως οι 

συµµετοχές. Έτσι, ο δείκτης ROI εµφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.  
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Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (Μακροπρόθεσµα Γραµµάτια Εισπρακτέα, 

οφειλόµενες δόσεις µετοχικού κεφαλαίου)  

Η µέθοδος αυτή επιβάλλει την µεταφορά του µεγαλύτερου µέρους των 

απαιτήσεων στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει άνοδος 

του δείκτη άµεσης ρευστότητας καθώς και βελτίωση της ποιότητας των 

Ενεργητικών στοιχείων. Ωστόσο, το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων 

παραµένει αµετάβλητο σε αυτή την περίπτωση.  

Κεφαλαιοποίηση των λειτουργικών εξόδων  

Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή, τελείται κεφαλαιοποίηση των λειτουργικών 

εξόδων όπως έξοδα διαφήµισης, έρευνας και ανάπτυξης, επισκευών και 

διατήρησης. Σύµφωνα µε την αρχή του συσχετισµού εξόδων και εσόδων, τα 

έξοδα µιας εταιρικής χρήσης πρέπει να συγκρίνονται µόνο µε τα έσοδα της 

ίδιας εταιρικής χρήσης. Βέβαια, οι εταιρείες εµφανίζουν την εξής τάση: δεν 

προβαίνουν σε καταγραφή των εξόδων µε αυτή τους την ιδιότητα, αλλά ως 

στοιχεία του Ισολογισµού (δηλαδή να κεφαλαιοποιηθούν) , οπότε υπάρχει 

υπερεκτίµηση των κερδών της τρέχουσας οικονοµικής περιόδου καθώς το 

κεφαλαιοποιηθέν ενεργητικό εξοφλείται.  

 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Η Δηµιουργική Λογιστική ασκεί αρνητική επίδραση και στα στοιχεία του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Υπενθυµίζουµε ότι τα στοιχεία του 

Κυκλοφορούντος ενεργητικού συµπεριλαµβάνουν εκείνα τα στοιχεία που 

ανήκουν στην εταιρεία και αναµένεται να αλλάξουν µορφή και υπόσταση µέσα 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, εύκολα ρευστοποιήσιµα. Στη συνέχεια, γίνεται 

ανάλυση των τεχνικών που αναπτύσσονται µε στόχο την παραποίηση.  

Πεπαλαιωµένα εµπορεύµατα  

Μια συνήθης τακτική που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις για να 

παραποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις, είναι η αποτίµηση 

των πεπαλαιωµένων εµπορευµάτων τους στην τιµή κτήσης τους και όχι στην 

τιµή πώλησης τους. Με αυτό τον τρόπο, δεν εµφανίζονται οι αρχικά 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές κάτι που συνεπάγεται αύξηση των κερδών . Κατ’ 

επέκταση, τα αποθέµατα εµφανίζονται στον Ισολογισµό σε υψηλότερο 
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επίπεδο από ότι είναι στην πραγµατικότητα. Θύµα αυτής της τεχνικής είναι ο 

δείκτης αποδοτικότητας ROI καθως και ο δείκτης γενικής ρευστότητας.  

Αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων  

Η αλλαγή στη µέθοδο που αποτιµώνται τα αποθέµατα µιας επιχείρησης, είναι 

από τις πιο συχνές µορφές εκδήλωσης δηµιουργικής λογιστικής. Η αλλαγή, 

αυτή, έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της συνέπειας των λογιστικών 

µεθόδων που συνεπάγεται σταθερότητα και οµοιοµορφία. Έτσι, ενώ στην µια 

χρήση η εταιρεία χρησιµοποιεί την µέθοδο LIFO (last in – first out), την 

επόµενη χρήση χρησιµοποιεί την µέθοδο FIFO (first in – first out), µε στόχο να 

επηρεαστεί η αξία του τελικού αποθέµατος και το κόστος των πωληθέντων, 

όπως επίσης ο Ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης.  

Αποτίµηση όλων των αποθεµάτων στην τελευταία τιµή αγοράς τους  

Η πρακτική αυτή προϋποθέτει την αποτίµηση όλων των αποθεµάτων της 

επιχείρησης στην τελευταία τιµή αγοράς αυτών έτσι ώστε να εµφανιστεί το 

τελικό απόθεµα αρκετά υψηλότερο από το πραγµατικό.  

Μη εµφάνιση ζηµιών από ανασφάλιστα εµπορεύµατα  

Οι εταιρείες αποκρύπτουν από τα αποτελέσµατα τους ζηµίες που έχουν 

προέλθει από καταστροφή των εµπορευµάτων τους εξαιτίας χρονικής 

απαξίωσης, κακής συντήρησης, φωτιάς ή πληµµύρας και δεν ήταν 

ασφαλισµένα έτσι ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν ασφαλιστική 

αποζηµίωση.  

Μη διενέργεια προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις  

Μια άλλη µέθοδος για την ωραιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η 

µη διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή η χρήση µειωµένων 

συντελεστών προβλέψεων για τις απαιτήσεις αυτές. Μη µεταφορά των 

πελατών στη κατηγορία των επισφαλών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ 

σε προγενέστερες χρήσεις έχει γίνει σχετική πρόβλεψη για ορισµένους 

πελάτες, αυτοί δεν µεταφέρονται στους επισφαλείς µε συνέπεια να αυξάνεται 

το Κυκλοφορούν Ενεργητικό και κατ’ επέκταση ο δείκτης ρευστότητας.  

Επίδικες απαιτήσεις 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (λογαριασµός 33.98), σε 

περίπτωση που ο έλεγχος από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

ανακαλύψει µη καταχωρηµένες πωλήσεις για µια εταιρεία, τότε της 

επιβάλλεται πρόστιµο. Στη συνέχεια, και ενώ η επιχείρηση καταβάλλει το 
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αντίτιµο του προστίµου, χρεώνεται ο λογαριασµός 33.98 “επίδικες απαιτήσεις 

κατά του Ελληνικού Δηµοσίου” αντί να χρεώνεται ο λογαριασµός του ταµείου. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την πλασµατική αύξηση του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού.  

 

Σύνοψη των πρακτικών παραποίησης. 

 

 
Ο H. Schilit (2002) αναφέρει τριάντα πρακτικές παραποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων, οµαδοποιηµένες σε επτά κατηγορίες, οι οποίες 

εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις για να διαστρεβλώσουν τη 

χρηµατοοικονοµική τους επίδοση. Οι πρακτικές αυτές διαπιστώθηκαν µε 

έρευνα του C.F.R.A. (Center for Financial Research and Analysis) και είναι οι 

εξής:  

 

Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντοµα ή αναγνώριση εσόδων 

«αµφισβητήσιµης ποιότητας» 
 

• Αναγνώριση εσόδων όταν εξακολουθούν να παρέχονται µελλοντικές  

υπηρεσίες.  

• Αναγνώριση εσόδων πριν την αποστολή των εµπορευµάτων ή πριν 

την αποδοχή (χωρίς όρους) από τον πελάτη.  

• Αναγνώριση εσόδων ακόµη κι εάν ο πελάτης δεν είναι υποχρεωµένος 

να πληρώσει.  

• Πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρίες.  

• Παροχή στον πελάτη αντικειµένων αξίας ως αντιπαροχή.  

• Άθροιση των τελικών καθαρών εισπράξεων.  

 

Αναγνώριση «πλασµατικών» εσόδων 
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• Αναγνώριση εσόδων χωρίς οικονοµική ουσία.  

• Αναγνώριση µετρητών που λήφθηκαν στα πλαίσια δανεισµού ως 

έσοδα.  

• Αναγνώριση εισοδηµάτων από επενδύσεις ως έσοδα από κανονική 

λειτουργία.  

• Αναγνώριση των επιστρεφόµενων ποσών από προµηθευτές ως έσοδα.  

Dooley, D.V. (2002), “Financial Fraud: Accounting Theory and 

Practice”, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. 8 

(Symposium), pp53-88  

• Απελευθέρωση εσόδων που είχαν αποκρυφτεί αντικανονικά πριν από 

µια συγχώνευση.  

 

Ενίσχυση εισοδήµατος µε την πώληση υποτιµηµένων περιουσιακών 

στοιχείων. 
 

• Ενίσχυση εισοδήµατος µε κέρδη «µιας φοράς»  

• Ενσωµάτωση εισοδηµάτων ή κερδών από επενδύσεις στα έσοδα.  

• Αναγνώριση εισοδηµάτων ή κερδών από επενδύσεις ως µείωση των  

λειτουργικών εξόδων.  

• Δηµιουργία εισοδήµατος από την ανακατάταξη/ αναδιάρθρωση των  

λογαριασµών του Ισολογισµού.  

 

Μετάθεση τρεχόντων εξόδων σε µεταγενέστερη ή προγενέστερη χρήση 

 

• Κεφαλαιοποίηση οργανικών λειτουργικών εξόδων.  

• Αλλαγή λογιστικής πρακτικής και µετάθεση τρεχόντων εξόδων σε  

προγενέστερη χρήση.  

• Απόσβεση δαπανών µε πολύ αργό ρυθµό.  

• Αποφυγή διαγραφής φθαρµένων/ αλλοιωµένων περιουσιακών 

στοιχείων.  

• Μείωση των αποθεµάτων.  
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Αποφυγή καταγραφής υποχρεώσεων (στοιχείων Παθητικού) ή µη 

κανονική µείωσή τους 
 

• Αποφυγή καταγραφής εξόδων και σχετικών υποχρεώσεων (liabilities) 

όταν παραµένουν µελλοντικές υποχρεώσεις (obligations).  

• Μείωση υποχρεώσεων µε την αλλαγή λογιστικών υποθέσεων.  

• Ενσωµάτωση αµφισβητήσιµων αποθεµατικών στο εισόδηµα.  

• Δηµιουργία «πλασµατικών» επιστρεφόµενων ποσών.  

• Αναγνώριση εσόδων όταν λαµβάνονται µετρητά ενώ παραµένουν 

µελλοντικές υποχρεώσεις.  

 

Δηµιουργία αποθεµατικών και αποδέσµευσή τους στο εισόδηµα σε 

µεταγενέστερη χρονική περίοδο. 
 

• Μετάθεση τρεχόντων εσόδων σε µεταγενέστερη χρήση  

• Αντικανονική απόκρυψη εσόδων λίγο προτού κλείσει µια συµφωνία 

εξαγοράς.  

 

Μετάθεση µελλοντικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση ως «ειδικές 

χρεώσεις» (Special Charge) 
 

• Αντικανονική διόγκωση ποσού που αποτελεί «ειδική χρέωση».  

• Αντικανονική απόσβεση τρεχόντων δαπανών έρευνας & ανάπτυξης 

κατά τη διαδικασία µιας εξαγοράς.  

• Επιβάρυνση της τρέχουσας χρήσης µε τα λεγόµενα “discretionary” 

έξοδα (έξοδα για τα οποία µια εταιρία έχει την ευχέρεια να αποφασίσει 

πότε και µε ποιο µέγεθος θα εµφανιστούν στα βιβλία της).  
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Μέθοδοι εντοπισµού earnings management 
 

 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται ανάλυση των εννοιών των δεδουλευµένων 

εσόδων – εξόδων (accruals) και των ταµειακών ροών, βασικά πεδία έρευνας 

του earnings management. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση κάποιων βασικών 

µεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ακαδηµαϊκούς και 

χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση της διαχείρισης των κερδών. Επίσης, 

γίνεται µια αναφορά σε µελέτες που βασίστηκαν στις προαναφερθείσες 

µεθοδολογίες και παρήγαγαν αξιόλογα συµπεράσµατα για τους χρήστες – 

αναγνώστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 

Η χειραγώγηση των δεδουλευµένων εργαλείο για την διαχείριση 
των κερδών 
 

Η χειραγώγηση των δεδουλευµένων αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια 

της διοίκησης για να µπορέσει αυτή να διαµορφώσει τα κέρδη προς 

δηµοσίευση έτσι όπως αυτή επιθυµεί και φυσικά να καταφέρει να αφοµοιώσει 

οφέλη σε πολλά επίπεδα. Το earnings management αποτελεί ουσιαστικά 

προϊόν της υποκειµενικής διαχείρισης των δεδουλευµένων. Για την 

πληρέστερη κατανόηση αυτών των όρων παραθέτουµε τις ακόλουθες 

σχέσεις:  

1. Συνολικά Δεδουλευµένα = Δηµοσιευµένα Κέρδη – Λειτουργικές Ταµειακές 

Ροές  

2. Συνολικά Δεδουλευµένα = Μη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (normal 

accruals) + διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (discretionary accruals)  

 

Η διαφορά των µη διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων από τα 

διαφοροποιούµενα είναι ότι τα πρώτα αποτελούν λογιστικής φύσεως 

ρυθµίσεις επί των ταµειακών ροών όπως υπαγορεύονται από τους 

λογιστικούς κανόνες και πρότυπα ενώ τα δεύτερα υπόκεινται στην διακριτική 

ευχέρεια της διοίκησης. Εποµένως το ύψος των διαφοροποιούµενων 
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δεδουλευµένων υποδηλώνει κατά πόσο τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι 

παραποιηµένα.  

Ο υπολογισµός των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων γίνεται µέσω 

γραµµικής παλινδρόµησης των συνολικών δεδουλευµένων µε µεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν τα κανονικά δεδουλευµένα. Τα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα αποτελούν το µη ερµηνεύσιµο υπόλοιπο των συνολικών 

δεδουλευµένων. Η χρήση των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων µπορεί να 

αποτελέσει τρόπο µέτρησης του βαθµού διαχείρισης των κερδών. Γι ́αυτό τον 

λόγο, υπάρχουν πολλές µελέτες στις οποίες έχουν διατυπωθεί τύποι 

δεδουλευµένων και λογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για το σκοπό 

αυτό. Τα δεδουλευµένα που «προσφέρονται» για υποκειµενική διαχείριση των 

αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν :  

• Διενέργεια αποσβέσεων την περίοδο εισαγωγής µιας εταιρείας στο  

χρηµατιστήριο  

• Προβλέψεις επισφαλειών επί απαιτήσεων τραπεζών και ασφαλιστικών  

εταιρειών  

 

Προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους 
 

Υποδείγµατα δεδουλευµένων  

Τα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

προϋποθέτουν τον αρχικό υπολογισµό των συνολικών δεδουλευµένων. Για 

τον υπολογισµό των συνολικών δεδουλευµένων χρησιµοποιούνται κυρίως 

δύο µεθοδολογίες, η µέθοδος του ισολογισµού και η µέθοδος των ταµειακών 

ροών, τις οποίες θα παρουσιάσουµε παρακάτω.  

 

Μέθοδος του ισολογισµού  

Με τη µέθοδο του ισολογισµού τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίζονται ως 

εξής :  

ΤΑt = ΔCAt - ΔCasht - ΔCLt + ΔDCLt - DEPt 

Όπου ΔCAt είναι η µεταβολή των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού 

σε χρόνο t , ΔCasht είναι η µεταβολή των διαθεσίµων σε χρόνο t , ΔCLt είναι η 

µεταβολή των βραχυπρόθεσµων στοιχείων του παθητικού, ΔDCLt είναι η 
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µεταβολή των τραπεζικών υποχρεώσεων που σε συµπεριλαµβάνονται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε χρόνο t και DEPt είναι το σύνολο των 

αποσβέσεων σε χρόνο t. Ανάλογη έρευνα έχει προτείνει µια πιο άµεση 

µεθοδολογία υπολογισµού των συνολικών δεδουλευµένων και την ορίζει ως 

τη διαφορά µεταξύ των καθαρών κερδών και των λειτουργικών ταµειακών 

ροών όπως προκύπτουν από την κατάσταση των ταµειακών ροών. 

 

Ο ρόλος της κατάστασης των ταµειακών ροών 
 

Η µέτρηση της αποδοτικότητας και της ρευστότητας µιας εταιρείας αποτελεί 

ένα από τους βασικότερους στόχους της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Η µέτρηση της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις που καθίστανται 

ληξιπρόθεσµες και η µέτρηση της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα 

της να λειτουργεί µε κέρδος. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις λειτουργικές, χρηµατοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Η κατάσταση των 

ταµειακών ροών αποτελεί την πιο σύγχρονη πηγή πληροφόρησης αφού 

παρέχει σαφείς πληροφορίες για τα µετρητά που αποφέρουν ή δεσµεύουν οι 

δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, τα άτοµα που βρίσκονται έξω από τον 

οργανισµό και έχουν κάποιο άµεσο ή έµµεσο ενδιαφέρον για να γνωρίζουν 

την πορεία της, µπορούν να πληροφορηθούν για :  

• την ικανότητα της επιχείρησης να παρουσιάζει εισροές µετρητών σε 

µελλοντικές περιόδους  

•  την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και 

να διανέµει µερίσµατα  

• τις ανάγκες της επιχείρησης για εξωτερική χρηµατοδότηση  

•  τη διαφορά ανάµεσα στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και τη ροή 

µετρητών από κανονική λειτουργία  

• την επίδραση που επιφέρουν στα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας οι  

χρηµατοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες  

• τα αίτια στα οποία οφείλεται η µεταβολή του υπολοίπου των ταµειακών 

διαθεσίµων της επιχείρησης στην αρχή και στο τέλος της οικονοµικής χρήσης  
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Η κατάσταση των ταµειακών ροών περιγράφει το µέγεθος, την προέλευση και 

τη χρήση της ρευστότητας. Η ρευστότητα της επιχείρησης αποτελείται από µια 

κεντρική δεξαµενή µετρητών και µια συνεχή κυκλοφορία/ροή µετρητών. Η 

επιχείρηση προβαίνει σε επενδύσεις από τα ρευστά διαθέσιµα της σε 

αποθέµατα, κεφαλαιουχικά αγαθά και σε προγράµµατα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Η επιχείρηση προβαίνει σε επενδύσεις από τα ρευστά διαθέσιµα της σε 

αποθέµατα, κεφαλαιουχικά αγαθά και σε προγράµµατα έρευνας και 

ανάπτυξης. Το προϊόν που παράγει η επιχείρηση και πωλείται (ή η υπηρεσία 

που παρέχεται) εξοφλεί τις υποχρεώσεις (δόσεις δανείων, προµηθευτές, 

φόροι), αµείβει τα κεφάλαια (τόκοι δανείων και µερίσµατα µετόχων) και 

επανεπενδύει στον ίδιο λειτουργικό κύκλο διαρκούς ροής αγαθών και 

κεφαλαίων. Με κάθε πλήρη κύκλο η ροή αυξάνεται µε το κέρδος προ 

αποσβέσεων. Ο στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι να µην εξαντληθεί 

η κεντρική δεξαµενή των µετρητών της οπως αυτή απεικονίζεται απο την 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών.  

 

 

Πως συνδέεται η Κατάσταση Ταµειακών Ροών µε την Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης 
 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης αναφέρει αναλυτικά τις πηγές της 

κερδοφορίας όπως αυτές λογιστικοποιούνται ως έσοδα και δαπάνες, ενώ η 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών αποκαλύπτει την ποιότητα των κερδών όπως 

επίσης και την επίδραση της επιλογής µεθόδων και του χρόνου αναγνώρισης 

εσόδων και εξόδων. Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών αποκαλύπτει και τις 

κινήσεις ρευστών διαθεσίµων κατά τη χρήση, ανεξάρτητα από την περίοδο 

λογιστικοποίησης τους.  
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Η σύνδεση της Κατάστασης Ταµειακών Ροών µε τον Ισολογισµό 
 

Η διαφορά (Δ) των απασχολούµενων κεφαλαίων (=σύνολο ενεργητικού = 

σύνολο παθητικού) της επιχείρησης µεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων δίνεται 

από τον τύπο : Δκεφαλαίων = Δ παγίων + Δ αποθεµάτων + Δ πελατών +Δ 

ταµείου +Δ καθαρής θέσης + Δ προµηθευτών +Δ τραπεζών Δ ταµείου = 

Δ(κεφάλαιο κίνησης + αδιανέµητα κέρδη) + Δ παγίων + Δ(ίδια 

κεφάλαια+τράπεζες+µερίσµατα) = = Λειτουργικές + Επενδυτικές + 

Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες  

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών αποδίδει τη δυναµική της ρευστότητας, σε 

αντίθεση µε τη στατική εικόνα των αριθµοδεικτών. Οι ανάγκες σε κεφάλαιο 

κίνησης απεικονίζονται στον Ισολογισµό (Απαιτήσεις + Αποθέµατα – 

Προµηθευτές) και χρηµατοδοτούνται από διάφορες πηγές ροών κατά τη 

διάρκεια της χρήσης.  

 

 

Υποδείγµατα διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων 
 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια υποδείγµατα-µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων. Σηµειώνουµε ξανά, ότι το ύψος που παρουσιάζουν τα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα υποδηλώνει την εφαρµογή και ύπαρξη 

δηµιουργικής λογιστικής.  

 

Το υπόδειγµα Healy  

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Healy τα µη-διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

(non-discretionary accrual – NDAt ) είναι ο µέσος όρος (mean) των συνολικών 

δεδουλευµένων (total accruals – TAt) της περιόδου εκτίµησης 

αποπληθωρισµένα µέσω του συνολικού ενεργητικού της προηγούµενης 

χρονιάς  

(assets – At-1) : NDAt = 1/n ∑γ (TAγ / Αγ-1 )  

Όπου n είναι ο αριθµός των για την περίοδο εκτίµησης (estimation period) και 

γ ο δείκτης για κάθε συγκεκριµένο έτος και για τα έτη (t-n, t-n+1, ... , t-1). Τα 
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διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος και 

ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των (αποπληθωρισµένων) συνολικών 

δεδουλευµένων στο έτος εξέτασης (event year) και των µη 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων NDAt . Το υπόδειγµα του Healy είναι 

ιδιαίτερα απλό και βασίζεται στην υπόθεση ότι οποιαδήποτε απόκλιση 

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

«επέµβει» µε υποκειµενικό τρόπο η διοίκηση της εταιρείας.  

 

Το υπόδειγµα De Angelo  

Η De Angelo στο µοντέλο που προτείνει υποθέτει ότι τα µη διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα ακολουθούν το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου (random 

walk process). Στο υπόδειγµα της De Angelo, το διαφοροποιούµενο τµήµα 

των δεδουλευµένων είναι η διαφορά µεταξύ των συνολικών δεδουλευµένων 

στο υπό εξέταση έτος t, αποπληθωρισµένο βάσει του ύψους του ενεργητικού 

της προηγούµενης χρονιάς Ατ-1 , και των µη διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων (NDAt). Η µέτρηση των µη διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων (NDAt) συναρτώνται από τα συνολικά δεδουλευµένα του 

προηγούµενου έτους (TAt-1) αποπληθωρισµένα βάσει του ενεργητικού του 

προ-προηγούµενου έτους (Ατ-2 ).   Δηλαδή : NDAt = TAt-1/ Ατ-2  

 

Το υπόδειγµα Jones  

Το υπόδειγµα της Jones είναι από τα πιο δηµοφιλή στη σχετική βιβλιογραφία. 

Το µοντέλο αυτό, αναγνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο 

των κανονικών δεδουλευµένων µιας εταιρείας. Με τη χρήση γραµµικής 

παλινδρόµησης υποτίθεται ότι το ύψος των κανόνων δεδουλευµένων είναι 

συνάρτηση της µεταβολής των πωλήσεων της από τη µια χρονιά στην άλλη 

καθώς και του µεγέθους των παγίων στοιχείων της :  

NDAt = α1 (1/ At-1) + α2 (ΔR EVt / At-1 ) + α3 (PPEt / At-1 )  

Όπου NDAt τα µη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα το χρόνο t 

αποπληθωρισµένα µε το σύνολο του ενεργητικού της προηγούµενης χρήσης , 

ΔR EVt είναι τα συνολικά έσοδα στο χρόνο t µείον τα έσοδα στο χρόνο t-1 , 

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

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

προκειµένου ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα, και α1 , α2 , α3 υπάρξει 
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µείωση της είναι χαρακτηριστικοί παράµετροι της επιχείρησης (firm-specific 

parameters). Οι παράµετροι υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το εξής 

υπόδειγµα:  

TAt-1/ Ατ-1 = = α1 (1/ At-1) + α2 (ΔR EVt / At-1 ) + α3 (PPEt / At-1 ) + Εt  

Όπου α1 , α2 , α3 οι OLS συντελεστές των α1 , α2 , α3 . Τα κατάλοιπα Εt 

παριστούν το διαφοροποιούµενο τµήµα των συνολικών δεδουλευµένων.  

 

Το τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones Η Dechow (1995) εισήγαγε µια 

τροποποίηση στο υπόδειγµα της Jones που διακρίνεται από το µειονέκτηµα 

της εσφαλµένης µέτρησης των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων όταν 

εξασκείται διοικητική προαίρεση κατά την αναγνώριση των εσόδων. Το 

τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones που προτείνει η Dechow διαχωρίζονται οι 

ταµειακές πωλήσεις από τις πωλήσεις επί πιστώσει ως εξής:  

NDAt = α1 (1/ At-1) + α2 [ (ΔR EVt - ΔRECt) / At-1 ] + α3 (PPEt / At-1 )  

Όπου ΔRECt είναι οι εισπρακτέοι λογαριασµοί το έτος t µείον τους 

εισπρακτέους λογαριασµούς το έτος t-1 .  

Το υπόδειγµα της Dechow υποθέτει ότι οι µεταβολές που πραγµατοποιούνται 

στους πιστωτικούς λογαριασµούς πωλήσεων από την µια χρήση στην άλλη 

οφείλονται σε µεθόδους earnings management.  

 

Το κλασσικό υπόδειγµα  

Τι κλασικό υπόδειγµα σχεδιάστηκε από τους Dechow και Sloan και είναι το 

πρώτο που δεν στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα παραµένουν αµετάβλητα στο χρόνο. Δεν επιδιώκεται η 

απευθείας µοντελοποίηση των προσδιοριστικών και των διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων παραγόντων, αλλά γίνεται η υπόθεση ότι οι παραλλαγές των 

προσδιοριστικών αυτών παραγόντων είναι κοινοί σε όλες τις εταιρείες του 

ίδιου κλάδου. Το µοντέλο εκφράζεται ως εξής :  

NDAt = β1 + β2 median; (TAt-1/ Ατ-1)  

 

Όπου τα NDAt υπολογίζονται από το υπόδειγµα της Jones και TAt-1/ Ατ-1 και 

είναι η διάµεσος των αποπληθωρισµένων συνολικών δεδουλευµένων όλων 

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

του δείγµατος. Οι παράµετροι β1 , β2 προέρχονται από µια OLS 
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παλινδρόµηση των παρατηρήσεων την περίοδο εκτίµησης. Η Dechow 

υπογραµµίζει ότι το κλασσικό υπόδειγµα ελαχιστοποιεί το σφάλµα µέτρησης 

(measurement error) στα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα, γεγονός που 

οφείλεται στο ότι ελέγχεται από την αποτελεσµατικότητα του να ξεχωρίζει τις 

διακυµάνσεις των µη διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων που δεν οφείλονται 

σε κλαδικές αλλά σε εταιρικές ιδιαιτερότητες.  

 

Η κατανοµή των συχνοτήτων των κερδών εργαλείο για την 
ανίχνευση του earnings management 
 

Εκτός από την εκτίµηση του ύψους των ασυνήθιστων ή των 

διαφοροποιούµενων µερών των συνολικών δεδουλευµένων που φανερώνει 

την έκταση της διαχείρισης των κερδών, υπάρχει µια δηµοφιλής και εύστοχη 

προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά στην κατανοµή συχνοτήτων των 

δηµοσιευµένων κερδών για να αποδείξει την ύπαρξη ή µη του earnings 

management. Το εν λόγω µοντέλο προτάθηκε από την Hyan και υποστηρίζει 

ότι οι µάνατζερ των επιχειρήσεων υποκινούνται από ισχυρά κίνητρα για να 

πετύχουν κάποια συγκεκριµένα όρια ή σηµεία αναφοράς κερδών, όπως είναι 

η δηµοσίευση θετικών αποτελεσµάτων ή η επίτευξη διατήρησης της 

πρόσφατης κερδοφορίας. Η µελέτη της κατανοµής των δηµοσιευµένων 

κερδών γύρω από αυτά τα όρια , έχει ευδιάκριτες σηµαντικές ασυνέχειες.  

Η Hyan αναφέρει ότι σχετικά µε την µε αποφυγή δηµοσιοποίησης ζηµιών, 

υπάρχει ένα σηµείο ασυνέχειας γύρω από το µηδέν. Ειδικότερα, υπάρχει µια 

συγκέντρωση στη συχνότητα των εταιρειών που δηµοσιεύουν οριακά κέρδη, 

ενώ υπάρχουν πολύ λιγότερες από το αναµενόµενο περιπτώσεις εταιρειών 

που δηµοσιεύουν οριακές ζηµίες, δηλαδή ακριβώς κάτω από το µηδέν. 

Παρατηρήθηκε µάλιστα ότι υπάρχει σηµαντική απόκλιση, από την 

αναµενόµενη συχνότητα υπό της κανονικής κατανοµής σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% µε τη χρησιµοποίηση του διωνυµικού test, της 

συχνότητας των παρατηρήσεων, τόσο στην κατεύθυνση ακριβώς πάνω και 

ακριβώς κάτω από το µηδέν.  

Το συµπέρασµα που απορρέει από τα αποτελέσµατα είναι ότι οι εταιρείες, 

των οποίων τα κέρδη αναµένεται να υποχωρήσουν ακριβώς κάτω από το 
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σηµείο αναφοράς των κερδών (συνήθως το µηδέν), επιδίδονται σε τεχνικές 

διαχείρισης των κερδών.  

Η χρήση των ορίων και συγκεκριµένων µέτρων σύγκρισης αποτελεί ένα από 

τα πιο βασικά στοιχεία µελέτης του earnings management. Αυτή η χρήση 

αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαία κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Ο πρώτος 

λόγος αφορά στα θετικά και µη θετικά νούµερα που γίνονται αντικείµενο 

επεξεργασίας της ανθρώπινης σκέψης. Ο µάνατζερ όταν εξετάζει τα σηµεία 

αναφοράς της οικονοµικής χρονιάς που πέρασε καθώς και τι προβλέψεις των 

οικονοµικών αναλυτών, διακρίνει µια διαχωριστική γραµµή µεταξύ της 

επίτευξης και της αποτυχίας να φτάσει εκεί που θέλει.  

Ο δεύτερος λόγος αφορά τους ιδιώτες – επενδυτές που πρέπει να επιλέξουν 

µέσα από µια γκάµα επενδυτικών επιλογών, κάθε µία από τις οποίες 

εµπεριέχει επενδυτικό κίνδυνο. Η συµπεριφορά που χαρακτηρίζει τους ιδιώτες 

αυτούς, είναι σαν να αξιολογούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα ως αλλαγές 

γύρω από ένα σηµείο αναφοράς (θεωρία της προσδοκίας). Η άποψη της 

τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης αλλά και αυτών που λαµβάνουν 

αποφάσεις αποτελεί το σηµείο αναφοράς. 

Στην περίπτωση που οι αποφάσεις της διοίκησης που διαχειρίζεται τα εταιρικά 

µερίδια είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις της θεωρίας της προσδοκίας, τότε η 

διοίκηση µπορεί να θέσει µια ανταµοιβή που έχει σχέση µε ένα όριο ενώ 

παράλληλα είναι δυνατόν να υιοθετηθούν πρακτικές earnings management 

για τον σκοπό αυτό. Ο τρίτος λόγος που εξηγεί την εµφάνιση των ορίων 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι άνθρωποι στηρίζονται σε εµπειροτεχνικές 

µεθόδους για να µειώσουν τα κόστη συναλλαγής. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα που ενισχύει την άποψη αυτή είναι οι τράπεζες οι οποίες 

χορηγούν µεγάλα δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν θετικά 

αποτελέσµατα στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Είναι προφανές, ότι οι 

τράπεζες χρησιµοποιούν ως αρχική εκτίµηση το όριο του µηδέν.  

Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια στατιστικά µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται για την εξεύρεση της ασυνέχειας στην κατανοµή των 

κερδών που κατ’ επέκταση φανερώνει και τη εφαρµογή µεθόδων earnings 

management από τη πλευρά της επιχείρησης.  
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Ο στατιστικός έλεγχος των Burgstahler και Dichev για τον 
εντοπισµό ασυνέχειας στην κατανοµή συχνοτήτων των κερδών. 
 

Οι Burgstahler και Dichev τους σε σχετικό άρθρο διατύπωσαν την υπόθεση 

ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά κίνητρα για τη δηµοσίευση θετικών 

αποτελεσµάτων χρήσης, γι ́αυτό και οι διοικήσεις των εταιρειών χειραγωγούν 

µε τέτοιο τρόπο τις οικονοµικές καταστάσεις έτσι ώστε να εµφανίσουν έστω 

και οριακά κέρδη σε µια οικονοµική περίοδο. Στην έρευνα τους απέδειξαν ότι 

για ένα µεγάλο δείγµα επιχειρήσεων της περιόδου 1976 – 1994, οι διοικήσεις 

προέβαιναν σε earnings management µε βασικό στόχο να αποφύγουν τη 

δηµοσίευση ζηµιών και τις αρνητικές µεταβολές στα κέρδη από τη µια χρήση 

στην άλλη. 

 Όπως αποδείχτηκε από την έρευνα, παρουσιάζεται ένα ασυνήθιστα µικρό 

ποσοστό επιχειρήσεων που αντιστοιχεί σε µικρού µεγέθους ζηµίες και 

αρνητικές µεταβολές κερδών σε σχέση µε το ασυνήθιστα µεγάλο ποσοστό 

συχνοτήτων µε µικρά κέρδη και θετικές µεταβολές. Το 8-12% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσίασε µικρή µείωση της κερδοφορίας πριν 

την υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης των κερδών και κινήθηκαν µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρουσιάσουν τελικά αύξηση των κερδών τους, ενώ το 30-

44% των επιχειρήσεων παρουσίασε µικρές ζηµίες πριν την εφαρµογή 

τεχνικών του earnings management και ενήργησε µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να εµφανίσει θετικά κέρδη. Οι Burgstahler και Dichev µε αυτή την έρευνα ήταν 

οι πρώτοι που εισήγαγαν έναν τυπικό στατιστικό έλεγχο για τον εντοπισµό 

ασυνεπειών στο ιστόγραµµα των δηµοσιευµένων κερδών.  

 

Περιορισµοί στην επίτευξη ορίων  

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα κάποιων 

εµπειρικών ερευνών αναφορικά µε κάποιους παράγοντες που λειτουργούν 

ανασταλτικά για την επίτευξη των ορίων/στόχων κερδοφορίας που θέτουν οι 

επιχειρήσεις.  

 

1.Η αλληλεπίδραση των οικονοµικών καταστάσεων  



 68 

Τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται από τις επιχειρήσεις στους 

ισολογισµούς µπορούν να εµποδίσουν τη διοίκηση της εταιρείας να προβεί 

στην εφαρµογή πρακτικών earnings management. Οι Barton και Simco (2002) 

κάνουν την υπόθεση ότι οι µάνατζερ προκαταβάλλουν υπέρ τους τα κέρδη 

έτσι ώστε να πετύχουν ένα καθορισµένο όριο. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα 

µειώνεται ανάλογα µε το εύρος κατά το οποίο τα καθαρά πάγια της εταιρείας 

είναι ήδη διογκωµένα στον ισολογισµό.  

Όπως αναφέρεται στην έρευνα τους, η αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των 

αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού είναι µια επιβεβαίωση ότι τα 

δεδουλευµένα έσοδα που προσδιορίζουν τα κέρδη υπάρχουν και στα καθαρά 

πάγια. Οπότε µια θετική συνεισφορά στα κέρδη, ταυτόχρονα, φανερώνει ότι 

υπάρχουν κέρδη που έχουν καταγραφεί περιοδικά σε τιµές πολύ υψηλότερες 

από αυτές που βασίζονται στην ουδέτερη εφαρµογή των GAAP. Οι, σκόπιµα, 

γενναιόδωρες υποθέσεις της διοίκησης σχετικά µε τον υπολογισµό των 

κερδών για µια περίοδο, µειώνει την ικανότητα τους να κάνουν ανάλογες 

υποθέσεις και σε µελλοντικές περιόδους. Έτσι, η ικανότητα της διοίκησης να 

προκαταβάλλει προς όφελός της τα κέρδη, µειώνεται ανάλογα µε το εύρος 

κατά το οποίο είναι ήδη διογκωµένα τα καθαρά της πάγια.  

 

2.Corporate Governance  

Η εταιρική διακυβέρνηση και ειδικότερα η προστασία του επενδυτικού κοινού, 

λειτουργεί περιοριστικά στην ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης των κερδών. Σε 

µια έρευνα τους, οι Leuz et al. µελέτησαν τους πιθανούς παράγοντες που 

προτρέπουν τις εταιρείες να εφαρµόσουν earnings management παίρνοντας 

ένα σηµαντικό δείγµα από διάφορες χώρες. Τα συµπεράσµατα που εξήγαγε η 

έρευνα αυτή είναι ότι οι χώρες µε ανεπτυγµένες και αποτελεσµατικές αγορές, 

όπου κυριαρχούσαν ‘διάσπαρτες’ δοµές ιδιοκτησίας παρέχοντας αρκετά 

δικαιώµατα στους επενδυτές και στις οποίες εφαρµόζεται ο νόµος, 

εφαρµόζουν λιγότερη διαχείριση κερδών . Ουσιαστικά, τα θεσµοθετηµένα και 

προστατευµένα δικαιώµατα των επενδυτών περιορίζουν την εξαγορά 

ιδιωτικών προνοµίων ελέγχου από τους «εσωτερικούς» µετόχους µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µείωση των κινήτρων για ωραιοποίηση των κερδών. 

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η τάση για 

εφαρµογή earnings management είναι µια αύξουσα συνάρτηση µε τα ιδιωτικά 
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προνόµια ελέγχου και φθίνουσα µε την προστασία των δικαιωµάτων των 

εξωτερικών επενδυτών. Συµπερασµατικά, πρέπει να πούµε ότι σύµφωνα µε 

τους Leuz et al., η προστασία των επενδυτών παίζει τεράστιο ρόλο στον 

περιορισµό και την αποφυγή µεθόδων δηµιουργικής λογιστικής και earnings 

management σε παγκόσµιο επίπεδο.  

 

3. Η κάλυψη των αναλυτών  

Οι Degeorge et. al. (2004) εξετάζουν κατά πόσο η συµπεριφορά των 

επενδυτικών αναλυτών σχετίζεται µε τη διαχείριση των κερδών. Ειδικότερα, 

διερευνάται εάν παρέχεται κάλυψη των πενδυτών λογιστικά τεχνάσµατα 

όπως: «εφευρετικότητα», εφαρµογή , µελέτη περιπτώσεων.  

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια συγκεντρωτική αναφορά στα λογιστικά τρικ που 

εµπεριέχονται στις µεθόδους της Δηµιουργικής Λογιστικής και του earnings 

management. Ορισµένα από τα λογιστικά τεχνάσµατα που θα παρουσιαστούν 

στη συνέχεια, έχουν προαναφερθεί σε άλλα σηµεία της διπλωµατικής 

εργασίας υπό διαφορετικό όµως πρίσµα. Στην ενότητα αυτή, συνοδεύονται 

και από µελέτες πραγµατικών περιπτώσεων (case studies), γεγονός που 

συντελεί στην επαρκέστερη κατανόηση τους.  

 

Λογιστικό τέχνασµα : Πώληση και επανεκµίσθωση  

Το τέχνασµα αυτό χρησιµοποιείται από τις εταιρείες προκειµένου να 

διογκώσουν τα κέρδη τους και να βελτιώσουν την εικόνα της ρευστότητας 

τους. Σε χώρες όπου δεν ισχύουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το τέχνασµα 

αυτό χρησιµοποιείται για «κατασκευή» εικονικών κερδών και πλασµατικής 

ρευστότητας. Για να γίνει πιο κατανοητό το τέχνασµα αυτό, παραθέτουµε ένα 

παράδειγµα : έστω ότι µια εταιρεία έχει ένα στοιχείο ενεργητικού µε ωφέλιµη 

ζωή 10 έτη και µε λογιστική αξία $20 εκατ. και το πωλεί σε µια εταιρεία 

µίσθωσης για $30 εκατ. Στη συνέχεια το επαναµισθώνει µε 10 ετήσια 

µισθώµατα των $3,5 εκατ. µε την πρακτική αυτή, η εταιρεία κατάφερε να 

εισπράξει $30 εκατ. σε µετρητά και να δηµιουργήσει ρευστότητα, να 

καταχωρίσει κέρδη $10 εκατ. και να µην αναγνωρίσει την παρούσα – για 

εκείνη την χρονική στιγµή- υποχρέωση για πληρωµή των µελλοντικών 

µισθωµάτων. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις πώλησης και επανεκµίσθωση: πώληση και χρηµατοδοτική 
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επανεκµίσθωση, και πώληση και λειτουργική επανεκµίσθωση. 

αποτελεσµάτων από τους αναλυτές λειτουργεί περιοριστικά για το earnings 

management από τη πλευρά των επιχειρήσεων. Γι ́αυτό τον λόγο, έγινε 

έλεγχος διαφόρων υποθέσεων που σχετίζονται µε την ακολουθία των 

αναλυτών και τον περιορισµό της διαχείρισης των κερδών. Σύµφωνα µε την 

έρευνα, οι αναλυτές αποδίδουν περισσότερο στην εκτέλεση µιας εργασίας 

ελέγχου σε χώρες µε υψηλότερο βαθµό διαφάνειας γιατί έχουν µεγαλύτερη 

πρόσβαση σε πιο αξιόπιστα δεδοµένα. Στο συµπέρασµα που καταλήγει η 

µελέτη αυτή είναι ότι αναφορικά µε την υπόθεση αποδοτικότητας, σε χώρες µε 

µεγαλύτερο βαθµό διαφάνειας, η κάλυψη των αναλυτών σχετίζεται µε 

µεγαλύτερη µείωση ωραιοποίησης των κερδών.  

 

4.Λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας  

Η έρευνα του Yu (2005) διερεύνησε εάν τα λογιστικά πρότυπα, εφόσον αυτά 

είναι υψηλής ποιότητας, µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση των κινήτρων 

της διοίκησης να αποφύγει να εµφανίσει οριακές ζηµιές ή µείωση των κερδών 

και να πετύχουν την υπέρβαση των προβλέψεων των αναλυτών. Ο Yu 

χρησιµοποίησε πέντε βασικά χαρακτηριστικά για να ορίσει την ποιότητα των 

λογιστικών προτύπων : (α) τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, (β) τα λογιστικά 

πρότυπα βάσει των δεδουλευµένων, (γ) λειτουργικά πρότυπα µε αυξηµένες 

απαιτήσεις διαφάνειας, (δ) λογιστικά πρότυπα που υπάρχουν σε µη αποδεκτά 

φορολογικά βιβλία και (ε) διεθνή λογιστικά πρότυπα µε χαρακτηριστικά 

σύγκλισης. Ο Yu χρησιµοποίησε δεδοµένα από 1992 έως το 2003 και 

συµπέραινε ότι όλοι οι ορισµοί της ποιότητας των λογιστικών προτύπων 

έχουν αρνητική συσχέτιση µε τη πιθανότητα αποφυγής ζηµιών.  

 

 

5. Οικογενειακές επιχειρήσεις  

Οι Chen και Tong ερευνούν κατά πόσο οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να εφαρµόσουν πρακτικές 

earnings management δηλώνοντας µεγαλύτερα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα και µικρές αποκλίσεις θετικών κερδών. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι µε βάση την υπόθεση ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

ασκούν σηµαντική επιρροή και έλεγχο στη διοίκηση της εταιρείας, 
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προκύπτουν δύο συγκρούσεις : (α) η σύγκρουση µεταξύ µεγαλοµετόχων µε 

συγκεντρωµένη εξουσία (δηλαδή η οικογένεια) και τους µεµονωµένους 

µετόχους, και (β) η σύγκρουση µεταξύ των ιδιοκτητών και των µανατζερ. Στα 

συµπεράσµατα της έρευνας συµπεριλαµβάνεται και το ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις εφαρµόζουν σε µικρότερο βαθµό earnings management, 

παρέχοντας πιο ενηµερωτικά κέρδη και αποφεύγοντας τις αναδηµοσιεύσεις 

κερδών.  

 

6.Οι προβλέψεις των αναλυτών  

Οι Burgstahler και Eames (2004) σε σχετικό τους άρθρο ερεύνησαν εάν οι 

προβλέψεις που διατυπώνουν οι ερευνητές περιορίζουν το φαινόµενο της 

ωραιοποίησης των κερδών για την αποφυγή ζηµιών και τις µειώσεις στα 

δηµοσιευµένα κέρδη. Υποθέτοντας ότι οι αναλυτές προσδοκούν χειρισµό των 

αποτελεσµάτων για την αποφυγή ζηµιών και χρησιµοποιούν τα 

προσδοκώµενα µορφοποιηµένα κέρδη στις προβλέψεις τους, οι κατανοµές 

των προβλεπόµενων επιπέδων κυκλοφορίας και των µεταβολών τους θα 

πρέπει να περιέχουν µικρό αριθµό παρατηρήσεων αριστερά από το µηδέν και 

µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων δεξιά από το µηδέν. Με τη χρήση ενός 

δείγµατος 16.107 παρατηρήσεων – εταιρειών, διατυπώθηκε το συµπέρασµα 

ότι οι προβλέψεις των αναλυτών αντικατοπτρίζουν πιθανή υιοθέτηση µεθόδων 

ωραιοποίησης των κερδών. Έπειτα έγινε σύγκριση του εύρους της 

ενδεχόµενης µεταβολής στις προβλέψεις και τα πραγµατικά κέρδη για  να 

εξακριβωθεί αν οι προβλέψεις των αναλυτών είναι επηρεασµένες από το 

earnings management σε µεγαλύτερο ή σε µικρότερο βαθµό από αυτόν που 

εµφανίζεται στην πραγµατικότητα.  
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Τα µεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα(περιπτωσιακές µελέτες) 
 

 

Εισαγωγικά σχόλια 
 

Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός περιπτώσεων 

λογιστικής απάτης µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, 

κυρίως σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α., αλλά και στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε 

υπολογισµούς, η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων, ιδιαίτερα από 

µεγάλες εταιρίες όπως Xerox, Enron, Global Crossing, WorldCom κ.ά. κόστισε 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε επενδυτές, πιστωτές, εργαζοµένους 

κ.ά. πάνω από 500 δισεκατοµµύρια δολάρια (Rezaee Z., 2005). Στην 

παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία 

αποτέλεσαν σηµείο καµπής στο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα συντέλεσαν στην καθιέρωση εκ µέρους της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (S.E.C.) νέων κανόνων διασφάλισης και 

ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των ελεγκτών, αλλά και στην αναµόρφωση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Εταιρεία: «xerox» 
 

Η εταιρία XEROX, η οποία αρχικά λεγόταν HALOID, χρονολογείται το 1959 

και ξεκίνησε ως κατασκευαστής φωτογραφικού υλικού και χαρτιού. Στα µέσα 

της δεκαετίας του 1960 άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την 

κατασκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων βασιζόµενη σε σηµαντικές 

τεχνολογικές καινοτοµίες. Σήµερα, η XEROX απευθύνεται σε επιχειρήσεις 

εκτυπώσεων, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών κ.ά.  

Η αναπτυξιακή πορεία της XEROX αποδείχτηκε τελικά ότι βασίστηκε στην 

παραποίηση οικονοµικών στοιχείων και στην εξαπάτηση των επενδυτών, 

αφού τον Απρίλιο του 2002 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. κατέθεσε 

µήνυση κατά της XEROX. Η εταιρία κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε το δηµόσιο 
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κατά την περίοδο 1997-2000 χρησιµοποιώντας τακτικές παραποίησης των 

οικονοµικών της στοιχείων. Η σηµαντικότερη πρακτική παραποίησης 

αφορούσε στην καταγραφή εσόδων από τις µισθώσεις φωτοαντιγραφικών 

µηχανηµάτων. Συγκεκριµένα, η εταιρία συνήθιζε να αναγνωρίζει τις µισθώσεις 

ως πωλήσεις την περίοδο που υπογραφόταν το συµβόλαιο, αντί να 

αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε την επιχείρηση ότι οι λογιστικές 

αρχές που χρησιµοποιούσε όχι µόνο παραβίαζαν τις γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές των Η.Π.Α. (US GAAP), αλλά σχεδιάζονταν σκοπίµως 

προκειµένου να αυξηθεί η τιµή της µετοχής, εξαπατώντας τόσο τη διοίκηση 

του χρηµατιστηρίου όσο και τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Η Επιτροπή 

υποστήριζε ότι µέσω αυτών των παρατυπιών τα κέρδη προ φόρων της 

επιχείρησης αυξήθηκαν το έτος 1997 κατά 405 εκατοµµύρια δολάρια, το 1998 

κατά 655 εκατοµµύρια δολάρια και το 1999 κατά 511 εκατοµµύρια δολάρια.  

Σε αυτή την περίπτωση λογιστικής απάτης, σηµαντικός ήταν και ο ρόλος των 

ελεγκτών της XEROX, οι οποίοι ανήκαν σε παγκοσµίως γνωστή ελεγκτική 

εταιρία η οποία προκειµένου να διατηρήσει τη συνεργασία της µε την 

επιχείρηση (συνεργασία τουλάχιστον 40 χρόνων), καθώς και να προφυλάξει 

τις αµοιβές της για ελεγκτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, «κάλυψε» την 

απάτη. Ωστόσο, τα προβλήµατα δεν άργησαν να εµφανιστούν για την 

επιχείρηση, αφού µε την αύξηση των εσόδων κάθε περιόδου κατέστη πολύ 

δύσκολο για τη διοίκηση της XEROX να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

επενδυτών σε επόµενες περιόδους. Από την πλευρά της, η XEROX δεν 

παραδέχθηκε ούτε αρνήθηκε τις κατηγορίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

των Η.Π.Α. (SEC) και συµφώνησε να καταβάλει πρόστιµο αξίας 10.000.000 

δολαρίων και να αναδιατυπώσει τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως για 

την περίοδο 1997 έως 2000. Όσον αφορά στην ελεγκτική εταιρία, η επιτροπή 

SEC κατέθεσε µήνυση εις βάρος τεσσάρων ελεγκτών που ήταν υπεύθυνοι για 

τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της XEROX και επέτρεπαν την 

παραποίηση των στοιχείων της. Σήµερα, η XEROX συνεχίζει να 

δραστηριοποιείται διεθνώς και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία, κατέχοντας 

θυγατρικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, ενώ ιδιαίτερα επιτυχηµένη 

κρίθηκε η συνεργασία της µε την ιαπωνική επιχείρηση Fuji Photo Film Co.  
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Εταιρεία: «enron» 
 

Η εταιρία ENRON δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων 

κοινής ωφέλειας στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και για τα επόµενα δέκα 

χρόνια παρουσίασε σταθερή άνοδο στην αποδοτικότητά της, επωφελούµενη 

από τις ευκαιρίες που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας στις Η.Π.Α. Εκτός από το γεγονός ότι κατείχε πολλούς αγωγούς 

ενέργειας, η ENRON είχε και επαγγελµατικές συναλλαγές που αφορούσαν το 

φυσικό αέριο και τη µετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά την ανοδική πορεία 

της επιχείρησης, ειδικότερα µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η διοίκηση 

της εταιρίας κατέγραφε έσοδα ως αποτέλεσµα συµφωνιών µε εταιρίες που 

ήταν υπό την πλήρη ιδιοκτησία της ENRON (Special Purpose Entities) µε 

σκοπό τη φαινοµενική αύξηση των εσόδων και των κερδών, και παράλληλα 

την απόκρυψη χρεών και ζηµιών. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε τις 

συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των µελών οδήγησαν την επιχείρηση στην 

πτώχευση (Deakin, Konzelmann, 2004). Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη 

υπόθεση εξαπάτησης, τα λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα που προέκυψαν ήταν 

τα εξής (Benston & Hartgraves, 2002):  

1. Η λογιστική πρακτική της επιχείρησης να µην ενοποιεί τις Εταιρίες Ειδικού 

Σκοπού (Special Purpose Entities), οι οποίες της επέτρεπαν την απόκρυψη 

ζηµιών και χρεών από τους επενδυτές.  

2. Ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της ENRON µε τις Εταιρίες 

Ειδικού Σκοπού, οι οποίες στην πραγµατικότητα ήταν εταιρίες που βρίσκονταν 

υπό τον έλεγχό της.  

3. Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων της εταιρίας, σύµφωνα µε την οποία 

καταγράφονταν ως τρέχοντα έσοδα αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων, 

καθώς και έσοδα µελλοντικών συµβολαίων.  

4. Εφαρµογή της εύλογης αξίας (Fair-value) που επέτρεπε την αποτίµηση 

επενδύσεων σε µη αξιόπιστες αξίες.  

5. Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στα αποθέµατα που διατηρούνταν 

από τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού.  

6. Ανεπαρκής αποκάλυψη πληροφοριών για συναλλαγές µε συνδεόµενα 

µέρη, συγκρούσεις συµφερόντων κι επερχόµενα κόστη για τους επενδυτές.  
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Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πτώχευση της ENRON είχε µεγάλο 

ενδιαφέρον και από πλευράς ελεγκτικής, καθώς η ελεγκτική εταιρία, η οποία 

ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης 

και παράλληλα µία από τις µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες των Η.Π.Α., 

κατηγορήθηκε για παράλειψη καθηκόντων, ακόµη και για απάτη, τόσο από 

τον τύπο όσο και από τη S.E.C. και µηνύθηκε µε σηµαντικού ύψους 

χρηµατικές αποζηµιώσεις. Είναι γεγονός ότι ύστερα από το περιστατικό της 

ENRON, τα διάφορα θεσµικά όργανα προχώρησαν σε έκδοση νέων κανόνων 

και ρυθµίσεων όσον αφορά στις σχέσεις επιχειρήσεων και ελεγκτικών 

εταιριών.  

 

Εταιρεία: «worldcom» 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας 

WorldCom. Η ιστορία της, σε συνδυασµό µε την ιστορία των επιχειρήσεων 

που εξαγόρασε και συγχωνεύτηκε, δείχνουν τον αντίκτυπο που είχε η 

πτώχευσή της στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς αυτή ήταν ουσιαστικά 

που ώθησε τα αρµόδια όργανα σε ρυθµιστικές αλλαγές και στη θέσπιση 

νόµων ώστε να «σπάσουν» το µονοπώλιο που ίσχυε στο συγκεκριµένο 

τοµέα.  

Η WorldCom αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

τηλεπικοινωνιών στις Η.Π.Α. Το όνοµα ‘WorldCom’ το απέκτησε το 1995, µετά 

τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Long Distance Discount Service (LDDS) 

και Advanced Companies Inc. Το Νοέµβριο του 1997, η WorldCom και η MCI 

Communications προχώρησαν σε µια από τις µεγαλύτερες συγχωνεύσεις 

στην ιστορία των Ηνωµένων Πολιτειών, µε αποτέλεσµα τη συγκρότηση της 

MCI WorldCom, η οποία ωστόσο (µετά από την αποτυχηµένη προσπάθεια 

συγχώνευσης µε την εταιρία Sprint Corporation) µετονοµάστηκε ξανά το 2000 

σε WorldCom.  

 

Τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, αποκαλύφθηκε απάτη 
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3,8 δις δολαρίων. Ένα µήνα αργότερα, ανακοινώθηκε η υποβολή της 

επιχείρησης σε πτώχευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι από το 1999 µέχρι το 

Μάιο του 2002 τα διοικητικά στελέχη της εταιρίας χρησιµοποιούσαν 

παραπλανητικές λογιστικές µεθόδους για να καλύψουν την πτωτική 

οικονοµική της κατάσταση και να προβάλλουν µια ψευδή εικόνα οικονοµικής 

ευρωστίας ώστε να αυξήσουν την τιµή της µετοχής της. Μέχρι τα τέλη του 

2003 εκτιµάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είχαν διογκωθεί κατά 

11 δις δολάρια. Η συγκεκριµένη απάτη πραγµατοποιήθηκε µε δύο τρόπους:  

1. Αποκρύπτοντας από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως έξοδα που 

σχετίζονταν µε άλλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών (‘line costs’), µε την 

κεφαλαιοποίηση των εξόδων αυτών και την εµφάνισή τους στην κατάσταση 

Ισολογισµού.  

2. Διογκώνοντας τα έσοδα µε «απροσδιόριστα – µη κατανεµηµένα 

εταιρικά έσοδα» (corporate unallocated revenue accounts). 

 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η εταιρία που είχε αναλάβει τον έλεγχο της 

WorldCom κατά τη διάρκεια που πραγµατοποιούνταν οι ατασθαλίες ήταν η 

πολύ γνωστής φήµης.Τελικά, η WorldCom άλλαξε µετά την πτώχευση το 

όνοµά της σε MCI και προχώρησε σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ενώ 

εκκρεµούν µέχρι σήµερα πληρωµές σε πιστωτές και εργαζοµένους. Τον 

Ιανουάριο του 2006, εξαγοράστηκε από µια άλλη εταιρία τηλεπικοινωνιών, τη 

«Verizon Communications».  

 

Εταιρεία: «parmalat» 
 

Η εταιρία Parmalat ιδρύθηκε το 1961 από τον Calisto Tanzi και αποτέλεσε µία 

από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες τροφίµων, µε ειδίκευση στα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα τα οποία βασίζονταν σε µια καινοτόµο τεχνολογία παστερίωσης. 

Μέχρι το 1970, η ιταλική νοµοθεσία εµπόδιζε την επέκταση της επιχείρησης. 

Οι αλλαγές, όµως, στη νοµοθεσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 

έφεραν την εδραίωση της εταιρίας στην ιταλική αγορά. Η Parmalat 

διαµόρφωσε τότε την εξής επιχειρηµατική πολιτική: αγόραζε επιχειρήσεις, οι 

οποίες βρίσκονταν σε δεινή οικονοµική θέση κυρίως, σε πολύ χαµηλή τιµή και 



 77 

τις ενσωµάτωνε γρήγορα στον όµιλο, θέτοντας όλα τους τα προϊόντα υπό το 

όνοµα της δικής της «φίρµας». Η στρατηγική αυτή λειτούργησε θετικά για την 

Parmalat, η οποία αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές και 

διαφηµιστικές της µεθόδους, κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά το µερίδιό της 

στην αγορά. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Parmalat είχε καταφέρει 

να γίνει η όγδοη µεγαλύτερη βιοµηχανία τροφίµων της Ιταλίας, ενώ κατείχε την 

πρώτη θέση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων µε ποσοστό 25%. Τα 

τελευταία χρόνια, όµως, της δεκαετίας αυτής βρέθηκε σε κρίση, καθώς η 

οικονοµική της πολιτική βασίζονταν κατά κύριο λόγο σε χρηµατοδότηση µέσω 

τραπεζικών δανείων. Η «εκστρατεία» αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας 

κατά τη δεκαετία του 1990 αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Parmalat για 

3 κυρίως λόγους (Buchanan & Yang, 2005):  

 

1.Βοήθησε να εδραιωθεί η ιδιοκτησιακή και οργανωτική δοµή που η Parmalat 

διατήρησε µέχρι την κατάρρευσή της, µε τον Calisto Tanzi να διατηρεί την 

πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.  

2. Επέτρεψε στην Parmalat να αποκτήσει εξωτερική χρηµατοδότηση και να 

εισέλθει στις διεθνείς αγορές οµολόγων.  

3.Παρείχε στην Parmalat κεφάλαια για να προχωρήσει σε στρατηγικές 

εξαγορές παγκοσµίως.  

 

Η επιθετική πολιτική που ακολουθούσε η επιχείρηση µε την εξαγορά άλλων 

εταιριών είχε διττό αποτέλεσµα. Από τη µία πλευρά, µεταµόρφωσε την 

Parmalat σε παγκόσµια δύναµη, από την άλλη, όµως, ο µεγάλος αριθµός των 

εξαγορών κατέστησε ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο για την εκτίµηση των 

πραγµατικών κερδών του οµίλου. Παρόλο που οι επενδυτές ανησυχούσαν για 

τις ασαφείς οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου Parmalat και τα αυξανόµενα 

χρέη, η ικανότητα της επιχείρησης να αναπτύσσει ταχέως τα κέρδη της 

κατεύναζε τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, κατά το έτος 1999 οι επενδυτές 

άρχισαν να αναζητούν τα αίτια για τα οποία η Parmalat, ενώ παρουσίαζε 

πλεόνασµα ρευστών, ταυτόχρονα προέβαινε στην έκδοση οµολόγων.  

 Τελικά, οι φόβοι των επενδυτών επιβεβαιώθηκαν, όταν το Δεκέµβριο του 

2003 η Parmalat αποκάλυψε ότι είχε αποτύχει να ρευστοποιήσει 

€500.000.000 που είχε επενδύσει σε αµοιβαία κεφάλαια στα νησιά Cayman, 
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(φορολογικός παράδεισος), ενώ παράλληλα παρουσίαζε δυσκολία πληρωµής 

€150.000.000 σε οµολογιούχους. Το Δεκέµβριο του 2003, ανακοινώθηκε, 

επίσης, από την Τράπεζα της Αµερικής (Bank of America) ότι έγγραφο του 

2002 που βεβαίωνε ότι η ‘Bonlat’ (θυγατρική της Parmalat µε έδρα στις 

νήσους Cayman) είχε καταθέσεις µετρητών αξίας περίπου τεσσάρων 

δισεκατοµµυρίων ευρώ, ήταν πλαστό. Μετά από όλα αυτά, η Parmalat 

αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση, ανακοινώνοντας αργότερα χρέη ύψους 

14 δισ. ευρώ, οκτώ φορές υψηλότερα δηλαδή από τα χρέη που είχε 

ανακοινώσει η προηγούµενη διοίκηση, ενώ ο Calisto Tanzi κατηγορήθηκε για 

οικονοµική απάτη και για «ξέπλυµα χρήµατος».  
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Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο και νοµοθετικό περιβάλλον της 
Ελλάδας . 
 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) νοµοθετικά καθιερώθηκε µε 

τον ν. 1041/1980 (άρθρα 47, 48 και 49 ) όπου καθορίστηκε η έννοια και ο 

σκοπός του θεσµού αυτού καθώς και τα πλαίσια που θα καθόριζαν το 

περιεχόµενο του. Ουσιαστικά πρόκειται για µια περίοδο όπου η υιοθέτηση και 

εφαρµογή του νέου θεσµού είναι προαιρετική. Με το άρθρο 49, οι αρµόδιοι 

υπουργοί Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορίου είχαν την 

εξουσιοδότηση να υποβάλλουν προτάσεις (µε τη µορφή προεδρικών 

διαταγµάτων) αναφορικά µε το περιεχόµενο του Ε.Γ.Λ.Σ. Με την έκδοση του 

π.δ. 1123/1980 « περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως 

της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου». Σύµφωνα µε 

το διάταγµα αυτό υπήρξε καθορισµός του περιεχοµένου του Ε.Γ.Λ.Σ. που 

περιλαµβάνει 5 µέρη : Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και διάρθρωση του Σχεδίου 

Λογαριασµών, Γενική Λογιστική, Λογαριασµοί Τάξεως, Οικονοµικές 

καταστάσεις – Αριθµοδείκτες και Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως. Το 

Ε.Γ.Λ.Σ. τέθηκε σε προαιρετική εφαρµογή από 1.1.1982. και σε συνδυασµό µε 

τις τροποποιήσεις του δικαίου των ανώνυµων και περιορισµένης ευθύνης 

εταιρειών, οι επιχειρήσεις άρχισαν να εφαρµόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. µε ταχείς 

ρυθµούς.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι πλήρως εναρµονισµένο µε την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. Και στα 

µέσα της δεκαετίας του 1980 υπήρξε ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο (ΚΝ 

2190/1920). Η 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. καθορίζει το περιεχόµενο και τη δοµή 

των οικονοµικών καταστάσεων. Προς την Οδηγία αυτή, όπως επίσης και τις 

Οδηγίες 1η και 2η προσαρµόστηκε ο ν.2190/1929 «περί ανωνύµων 

εταιρειών» και ο ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης µε το 

π.δ. 409/1986 και 498/1987 αντίστοιχα. Οι νέες διατάξεις των νόµων αυτών 

συνδέονταν µε τη δοµή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και 

αντιγράφουν ως ένα βαθµό τις έννοιες και τους ορισµούς που συναντώνται 

στο Ε.Γ.Λ.Σ.  
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Η ελεγκτική κατάσταση στην Ελλάδα 
 

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις 

οικονοµικές συναλλαγές έγινε µε τη θέσπιση των ελεγκτικών προτύπων το 

1931. Με το Ν.Δ. 3329/1955 συστάθηκε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών 

(Σ.Ο.Λ.), όπου αποτέλεσε και την πρώτη οργανωµένη προσπάθεια ελέγχου 

των οικονοµικών καταστάσεων των ανωνύµων εταιρειών. Σηµειώνεται ότι ο 

έλεγχος µέχρι και το 1956 (χρονιά λειτουργίας του Σ.Ο.Λ.) ήταν εντελώς 

τυπικός δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν ούτε συστήµατα, ούτε φορείς 

οργανωµένου ελέγχου. Το 1979 ιδρύθηκε το Σ.Ε.Λ.Ε. (φορέας ελέγχου των 

εταιρειών) και το 1992 υπήρξε έτος απελευθέρωσης της ελεγκτικής αγοράς. 

Από το 1992, δεν ήταν λίγες οι ξένες ελεγκτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά και κατέλαβαν σηµαντικό µερίδιο 

αυτής. Έπεται η ίδρυση του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) Λογιστών 

(Σ.Ο.Ε.Λ.) και η µετονοµασία αυτού σε Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών µε τον νόµο 

2733/1999. Επιδίωξη των ελεγκτών είναι η διενέργεια ελέγχων µε 

προδιαγραφές διεθνούς παραδοχής. Τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα έχουν 

ως στόχο να συνδράµουν στο έργο των ελεγκτών που εστιάζεται στους 

οικονοµικούς ελέγχους των εταιρειών. Τα πρότυπα βασίζονται στις βασικές 

αρχές των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και στόχος είναι η ευρύτερη 

προσαρµογή τους στα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα.  

 

Εταιρική διακυβέρνηση 
 

Τα διεθνή εταιρικά σκάνδαλα, συνέπεια της δηµιουργικής λογιστικής και της 

χειραγώγησης κερδών, δηµιούργησαν ερείσµατα για περαιτέρω εξέταση του 

τρόπου διοίκησης και ελέγχου των εταιρειών. Ζητήµατα αναφορικά µε την 

προστασία των µετόχων και των πιστωτών ήρθαν στην επικαιρότητα και οι 

εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών κλήθηκαν να σχεδιάσουν συστήµατα 

αντιµετώπισης και επίλυσης των προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

προστασία των συµφερόντων του επενδυτικού κινδύνου. Τα συστήµατα αυτά, 

τα συστήµατα Εταιρικής Διακυβέρνησης δηλαδή, στοχεύουν στο να 

διασφαλίσουν διαφανή και αποτελεσµατική διοίκηση που θα αποφέρει στη 
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συνέχεια και µεγιστοποίηση της οικονοµικής αξίας της επιχείρησης. Βασικές 

αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διαφάνεια, η συνέπεια και 

υπευθυνότητα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εταιρική διακυβέρνηση ορίζει 

ένα πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των τριών βασικών πυλώνων 

της σύγχρονης επιχείρησης: των µετόχων, των διευθυντικών στελεχών και του 

διοικητικού συµβουλίου.  

Το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης πρωτοξεκίνησε στην Αγγλία µε τη 

σύσταση της επιτροπής Cadbury αφού είχαν προηγηθεί επιχειρηµατικά 

σκάνδαλα στα οποία εµπλέκονταν ορκωτοί ελεγκτές, επιχειρηµατίες, 

δικηγόροι και στελέχη της διοίκησης των εταιρειών. Στις Η.Π.Α. ο νόµος 

SARBANES – OXLEY (2002) θεσπίστηκε έτσι ώστε να επουλώσει  τις 

επενδυτικές πληγές που προκλήθηκαν από τις απάτες των επιχειρήσεων εις 

βάρος του κοινού και είχε ως συνέπεια να κλονιστεί η εµπιστοσύνη των 

επενδυτών.  

Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 

µέτρων που αναφέρονται: στα πρότυπα λειτουργίας των επιτροπών ελέγχου, 

στην αξίωση για ανεξαρτησία και εποπτεία των ελεγκτικών αρχών, στην 

πιστοποίηση της αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη και στην απαγόρευση δανειοδότησης των 

ανώτερων στελεχών από την εταιρεία.  

Η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί ένα θέµα που 

προβληµατίζει τους παράγοντες της χρηµατιστηριακής αγοράς τόσο στην 

Αµερική όσο και στην Ευρώπη. Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµίσουµε την 

ποιοτική διαφορά στη λογιστική φιλοσοφία ανάµεσα στις ευρωπαϊκές 

κεφαλαιαγορές και την αµερικάνικη. Η διαφορά αυτή συνίσταται στο γεγονός 

ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα βασίζονται σε αρχές και όχι σε κανόνες. Αυτό 

σηµαίνει ότι στις Η.Π.Α. δεν απαγορεύεται µε βάση κάποιον κανόνα, τότε αυτό 

επιτρέπεται και είναι νόµιµο.  

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή φιλοσοφία επιβάλλει κάθε απόφαση που σχετίζεται µε 

λογιστικές επιλογές να στηρίζεται σε δεοντολογικές βάσεις. Γι’ αυτό τον λόγο, 

ο Goran Tidstrom , πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ευρωπαίων Λογιστών, 

δήλωσε το 2002 ότι τα εταιρικά σκάνδαλα της Αµερικής δεν δύναται να 

επεκταθούν στην Ευρώπη. Βέβαια, τα οικονοµικά σκάνδαλα που έλαβαν 

µέρος στον ευρωπαϊκό χώρο διέψευσαν ως ένα βαθµό τον Goran Tidstrom. 
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Αυτό που πρέπει να σηµειώσουµε όµως είναι ότι σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά 

σκάνδαλα έχουν τις ρίζες τους στην Αµερική, γεγονός που δεν αποτελεί 

σύµπτωση. Υπέρ αυτής της απόψεως συνηγορούν οι εξής περιπτώσεις: (α) η 

ολλανδική εταιρεία καταστηµάτων λιανικής πώλησης Royal Ahold η οποία για 

το υποκατάστηµα της στις Η.Π.Α. είχε ανακοινώσει λογιστικές ανωµαλίες 73 

εκατοµµυρίων ευρώ, (β) η βρετανική εταιρεία ενοικίασης κατασκευαστικού 

εξοπλισµού Ashtead Group PLC που εντόπισε λογιστικές ατασθαλίες στην 

θυγατρική της που είχε έδρα την Αµερική (Sunbelt Rentals) και δήλωσε ότι τα 

παρελθόντα κέρδη είχαν υποστεί υπερεκτίµηση κατά 11,5 εκατοµµύρια 

στερλίνες και (γ) η γαλλική µηχανολογική εταιρεία Alstom η οποία ανακοίνωσε 

επιπλέον επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κατά 51 εκατοµµύρια ευρώ 

εξαιτίας ζηµιών σε συµβόλαιο αµερικάνικης θυγατρικής.  

 

Εµφάνιση και εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 
 

Ο όρος της εταιρικής διακυβέρνησης έκανε την πρώτη του εµφάνιση στη 

χώρα µας την περίοδο 1998-1999, µια περίοδο ιδιαίτερης κινητικότητας στην 

ελληνική κεφαλαιαγορά και από την µεριά των µικροεπενδυτών. Εκείνο το 

χρονικό διάστηµα, δεν ήταν λίγες οι εταιρείες που κινήθηκαν µε ανευθυνότητα 

και προσωπική ιδιοτέλεια απέναντι στους επενδυτές, έχοντας ως απώτερο 

σκοπό την εξαπάτηση και την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχηµατίζοντας µια επιτροπή από τους αρµόδιους 

παραγωγικούς φορείς, εξέδωσε την Γαλάζια Βίβλο της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η Γαλάζια Βίβλος περιλάµβανε ζητήµατα που 

συνδέονταν µε την διαφάνεια, την προστασία των µειοψηφούντων µετόχων, 

την εταιρική ευθύνη της επιχείρησης προς τον κοινωνικό περίγυρο, των 

εσωτερικό έλεγχο και την αυτοεπόπτευση των εταιρειών. Ειδικότερα, η 

Γαλάζια Βίβλος περιείχε προτάσεις αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των µετόχων, την ισότιµη µεταχείριση τους, τη γνωστοποίηση 

των πληροφοριών και τον έλεγχο, τον ρόλο των συνεργαζόµενων µε την 

εταιρεία και των φορέων µε νόµιµα συµφέροντα στην εταιρεία καθώς και για 

τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Γαλάζια Βίβλος 

αποτέλεσε ουσιαστικά µια στοχευµένη προσπάθεια διαµόρφωσης ενός 
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πλαισίου «καλής» συµπεριφοράς των επιχειρήσεων και δεν είχε το χαρακτήρα 

άµεσα εφαρµοζόµενων υποχρεωτικών ρυθµίσεων. Πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συντελέσει σηµαντικά 

στην αναβάθµιση του εποπτικού πλαισίου που εφαρµόζεται στην χώρα µας. 

Η αναβάθµιση αυτή, κινήθηκε µε γνώµονα την διαφάνεια και την έγκαιρη 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Στις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες 

της επιτροπής συγκαταλέγονται :  

• Από το 1999 οι νεοεισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο είναι 

υποχρεωµένες να περιλάβουν στο Διοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον 2 

ανεξάρτητα µέλη. Τα ανεξάρτητα µη – εκτελεστικά µέλη πρέπει κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό του 0,5% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και φυσικά να µην διατηρούν σχέση 

εξάρτησης µε την επιχείρηση.  

• Η έκδοση και εφαρµογή του κανονισµού συµπεριφοράς των εισηγµένων 

εταιρειών ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στην διαφάνεια και την ισότιµη 

πληροφόρηση των επενδυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε και 

στην διατύπωση αρχών και βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, οι οποίες 

περιλαµβάνονται στη Λευκή Βίβλο µε τίτλο « Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

στην Ελλάδα: Συστάσεις για την Ενίσχυση της Αποτελεσµατικότητας και του 

Ανταγωνιστικού Μετασχηµατισµού της. Τα βασικά στοιχεία της Λευκής Βίβλου 

είναι: 

1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων  

2. Η ισότιµη µεταχείριση των µετόχων  

3. Ο ρόλος των συνεργαζόµενων µε την εταιρεία και των φορέων µε νόµιµα 

συµφέροντα στην εταιρεία.  

4. Η διαφάνεια, η γνωστοποίηση των πληροφοριών και ο έλεγχος.  

5. Τα µη Εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα Εκτελεστικά  

Διευθυντικά Στελέχη. 
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Τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα 
 

Η κατάργηση των οικονοµικών συνόρων και η επιταχυνόµενη τάση 

παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας προσέδωσαν ιδιαίτερη σηµασία στην 

εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Η ανάγκη για 

οµοιόµορφη κατάρτιση των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων υπήρξε έντονη και η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. κατέστη απαραίτητη 

αν λάβει κανείς υπόψη ότι το επενδυτικό κοινό που τοποθετεί κεφάλαια 

βασίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται από τις εταιρείες. 

Είναι λογικό ότι τα λογιστικά πρότυπα σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις αφού σε κάθε χώρα υπάρχουν διάφορες νοµικές και 

φορολογικές ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τον τρόπο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Όπως προαναφέρθηκε η ανάγκη για µια ενιαία λογιστική εµφάνιση των 

οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων ήταν και παραµένει επιτακτική, σε 

συνδυασµό µε την εναρµόνιση και την κοινή εφαρµογή λογιστικών αρχών και 

κανόνων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Εποµένως, η καθιέρωση και 

υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. στοχεύει στο να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για πιο 

αποτελεσµατική οικονοµική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης όπως 

επίσης και στη δικαιότερη και πιο πιστή απεικόνιση της απόδοσης της 

επιχείρησης. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting 

Standards – I.A.S.) εκδόθηκαν το 1973 από την Επιτροπή των Δ.Λ.Π., έτος 

ίδρυσης του International Accounting Standards Committee – I.A.S.C.). Το 

2001 αποφασίστηκε ότι όλα τα νέα πρότυπα θα εκδίδονται από το νέο 

Συµβούλιο Διεθνών Προτύπων (International Accounting Standards Board – 

I.A.S.B.) και ονοµάστηκαν Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, Δ.Π.Χ.Π (International Financial Reporting Standards – 

I.F.R.S.). Με στόχο να ενισχυθεί η αγορά κεφαλαίου και να αυξηθούν οι 

επενδύσεις, η  Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την υποχρεωτική εφαρµογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) στις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν εισηγµένες µετοχές ή  άλλες κινητές αξίες σε οργανωµένες 

χρηµατιστηριακές αγορές. Ουσιαστικά, τα  Δ.Π.Χ.Π. αποτελούνται από 
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πρότυπα και διερµηνείες και συνιστούν ένα σύνολο αρχών και κανόνων, 

µεθόδων, κανονισµών και διαδικασιών που οδηγούν σε οµοιοµορφία 

καταρτίσεως των οικονοµικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή 

και οµοιόµορφη πληροφόρηση των µετόχων, της διοίκησης, των επενδυτών, 

των πιστωτών κ.ά.  
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