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Περίληψη  

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποκάλυψη των τρόπων και των 

μέσων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα τις περισσότερες φορές οι 

διοικήσεις αυτών στην προσπάθειά τους να “ωραιοποιήσουν” τα οικονομικά τους 

αποτελέσματα προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους ή και να απολάβουν 

γενικότερα πλεονεκτήματα όπως π.χ. χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα, που 

συνδέονται άμεσα με τη διάπραξη της λογιστικής απάτης. Παράλληλα, ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται στο έργο τόσο του εξωτερικού – ορκωτού ελεγκτή όσο και σε αυτό 

του εσωτερικού ελεγκτή. Τονίζεται ο εξέχων ρόλος του καθενός, οι οποίοι με τις 

γνώσεις τους, τα μέσα που τους παρέχονται και την κριτική τους σκέψη και εμπειρία 

προσπαθούν να ανιχνεύσουν σημάδια πιθανής απάτης αλλά και να ενισχύσουν τις 

επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει με συστήματα πρόληψης κατά της λογιστικής 

απάτης.  

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα μεγαλύτερα παγκόσμια εταιρικά σκάνδαλα 

τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση της υφηλίου 

οδηγώντας αρχικά σε ένα πρώτο στάδιο ύφεσης και εν συνεχεία στην οικονομική 

κρίση που αντιμετωπίζεται σήμερα από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Τέλος, επικεντρώνοντας την προσοχή στα δύο μεγαλύτερα ελεγκτικά σκάνδαλα του 

αιώνα, την περίπτωση της Enron και αυτή της WorldCom γίνεται μια προσπάθεια για 

παρουσίαση των δράσεων απάτης των διοικήσεων των εταιριών. Μέσω της 

διαχρονικής παρακολούθησης συγκεκριμένων λογαριασμών και αριθμοδεικτών 

απεικονίζεται και η πορεία των δύο αυτών επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της 

προσπάθειάς τους να μεταβάλουν το οικονομικό αποτέλεσμα προς όφελός τους. 

Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα λογιστικά τεχνάσματα που εφάρμοσαν αλλά και οι 

συνέπειες των καταστροφικών τους δραστηριοτήτων.     

 Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται η 

απαραίτητη βιβλιογραφική επισκόπηση και στο δεύτερο μέρος αυτής παρουσιάζεται 

η έρευνα που διενεργήθηκε. Αναλυτικότερα το πρώτο μέρος αυτής αποτελείται από 

τα ακόλουθα κεφάλαια: 

 Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην Ελεγκτική επιστήμη αναφέροντας 

τις διαιρέσεις αυτής, το νομικό πλαίσιο υπό το οποίο εφαρμόζεται, τους στόχους της 

αλλά και την αναγκαιότητα της. Επίσης, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή 

τόσο της Ελεγκτικής όσο και του ελέγχου ειδικότερα αλλά γίνεται και μια αναφορά 

στην παρουσία της Ελεγκτικής στον Ελλαδικό χώρο. 

 Το 2
ο
 κεφάλαιο εντρυφά με την ιδέα της λογιστικής απάτης. 

Πραγματοποιείται μια εννοιολογική προσέγγιση αυτής και παρουσιάζονται οι 

κατηγοριοποιήσεις της όπως επίσης και οι παράγοντες κινδύνου αυτής. Επιπρόσθετα, 

γίνεται λόγος στις πιο γνωστές θεωρίες απάτης, στα κίνητρα και τους παράγοντες που 
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ενθαρρύνουν την διάπραξη απάτης αλλά και στα «σημάδια κλειδιά», παγκοσμίως 

γνωστά με την ορολογία red flags, τα οποία αποτελούν τη λίστα του ελεγκτή 

σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση παρατήρησής τους αυτομάτως δημιουργείται 

υποψία για περίπτωση ύπαρξης λογιστικής απάτης. Παράλληλα, στην πορεία του 

κεφαλαίου αναφέρεται το “Τρίγωνο της Απάτης” που περιέχει τα τρία βασικά 

στοιχεία τα οποία μπορεί να υποκινήσουν τους πιθανούς δράστες στην διάπραξη της 

απάτης, και τέλος γίνεται λόγος στα μέσα, τις μεθόδους και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στο έργο υπέρ της πρόληψης και εντοπισμού της απάτης.  

 Στο 3
ο
 κεφάλαιο της παρούσης εργασίας γίνεται μια εννοιολογική οριοθέτηση 

των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και παράλληλα αναφέρονται τα 

κίνητρα των επιχειρήσεων απέναντι στην παραποίηση αυτών. Επιπρόσθετα, γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία των τρόπων που εφαρμόζονται από τα διάφορα μέρη κατά την 

διαμόρφωση της παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Το 4
ο
 κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ευθύνη του εξωτερικού – ορκωτού και 

εσωτερικού ελεγκτή. Ειδικότερα, δίνεται ο ορισμός του εξωτερικού και εσωτερικού 

ελέγχου, γίνεται αναφορά στο ιδιαίτερο έργο των ελεγκτών στα πλαίσια εφαρμογής 

του εκάστοτε ελέγχου και παράλληλα γίνεται λόγος για τον Κώδικα Δεοντολογίας 

που προστατεύει το έργο τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού ελεγκτή. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά η ηθική, νομική, αστική ευθύνη των ελεγκτών αλλά και η 

προς την επιχείρηση και προς τους τρίτους. Πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά 

της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και τέλος, αναφέρονται οι 

τρόποι και τα μέσα που εφαρμόζουν οι ελεγκτές κατά την ανίχνευση και διερεύνηση 

της απάτης. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας και συγκεκριμένα στο 5
ο
 κεφάλαιο αυτής 

παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε και ειδικότερα γίνεται αναφορά στα 

παγκόσμια ελεγκτικά σκάνδαλα που επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, με 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος μας στις περιπτώσεις της Enron και της WorldCom. 

Πέραν των ιστορικών στοιχείων που αναφέρονται για τις δύο εταιρίες κολοσσούς και 

για την πορεία τους προς την πτώχευση γίνεται  λόγος για τους ιδιαίτερους 

λογαριασμούς που τροποποίησαν με την εφαρμογή λογιστικών τεχνασμάτων και 

γενικά για τους τρόπους που υιοθέτησαν για την επίτευξη των στόχων τους. Τέλος, 

παρατηρούμε τα θεωρητικά μας στοιχεία μέσω της διαχρονικής απεικόνισης των 

“ωραιοποιημένων” λογαριασμών και τον υπολογισμό αριθμοδεικτών. Σημαντική 

είναι επίσης και η αναφορά που πραγματοποιείται για τις συνέπειες που ακολούθησαν 

μετά τη δημοσιοποίηση των ελεγκτικών αυτών σκανδάλων. 

 Τέλος, στο 6
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν τόσο από το θεωρητικό όσο και από το εμπειρικό κομμάτι της 

διπλωματικής εργασίας. 
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Παράρτημα 

 

Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Enron 2000 

Η Άποψη των Ορκωτών Ελεγκτών. 

To the Shareholders and Board of Directors of Enron Corp.: We have 

examined management’s assertion that the system of internal control of Enron Corp. 

(an Oregon corporation) and subsidiaries as of December 31, 2000, 1999 and 1998 

was adequate to provide reasonable assurance as to the reliability of financial 

statements and the protection of assets from unauthorized acquisition, use or 

disposition, included in the accompanying report on Management’s Responsibility for 

Financial Reporting. Management is responsible for maintaining effective internal 

control over the reliability of financial statements and the protection of assets against 

unauthorized acquisition, use or disposition.  

Our responsibility is to express an opinion on management’s assertion based 

on our examination. Our examinations were made in accordance with attestation 

standards established by the American Institute of Certified Public Accountants and, 

accordingly, included obtaining an understanding of the system of internal control, 

testing and evaluating the design and operating effectiveness of the system of internal 

control and such other procedures as we considered necessary in the circumstances. 

We believe that our examinations provide a reasonable basis for our opinion. Because 

of inherent limitations in any system of internal control, errors or irregularities may 

occur and not be detected.  

Also, projections of any evaluation of the system of internal control to future 

periods are subject to the risk that the system of internal control may become 

inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with 

the policies or procedures may deteriorate. In our opinion, management’s assertion 

that the system of internal control of Enron Corp. and its subsidiaries as of December 

31, 2000, 1999 and 1998 was adequate to provide reasonable assurance as to the 

reliability of financial statements and the protection of assets from unauthorized 

acquisition, use or disposition is fairly stated, in all material respects, based upon 

current standards of control criteria. 
We have audited the accompanying consolidated balance sheet of Enron Corp. 

(an Oregon corporation) and subsidiaries as of December 31, 2000 and 1999, and the 

related consolidated statements of income, comprehensive income, cash flows and 

changes in shareholders’ equity for each of the three years in the period ended 

December 31, 2000. These financial statements are the responsibility of Enron Corp.’s 

management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements 

based on our audits. We conducted our audits in accordance with auditing standards 

generally accepted in the United States. Those standards require that we plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free of material misstatement.  

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts 

and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the 

accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 

evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits 

provide a reasonable basis for our opinion. 
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In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 

material respects, the financial position of Enron Corp. and subsidiaries as of 

December 31, 2000 and 1999, and the results of their operations, cash flows and 

changes in shareholders’ equity for each of the three years in the period ended 

December 31, 2000, in conformity with accounting principles generally accepted in 

the United States. As discussed in Note 18 to the consolidated financial statements, 

Enron Corp. and subsidiaries changed its method of accounting for costs of start-up 

activities and its method of accounting for certain contracts involved in energy trading 

and risk management activities in the first quarter of 1999. 
 

 

Arthur Andersen LLP 

Houston, Texas 

February 23, 2001 

 

 

Ετήσια Έκθεση Ελέγχου WorldCom 2002 

Η Άποψη των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

The Board of Directors  
WorldCom, Inc. 
 

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of WorldCom, 

Inc. and subsidiaries (Debtors-in-Possession from July 21, 2002) as of December 31, 

2002 and 2001, and the related consolidated statements of operations, changes in 

shareholders’ equity (deficit), and cash flows for each of the years in the three-year 

period ended December 31, 2002. These consolidated financial statements are the 

responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an 

opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We did not 

audit the consolidated financial statements of Embratel Participações S.A. and 

subsidiaries (“Embratel”), a partially-owned subsidiary, which statements reported in 

Brazilian reais (R$) reflect total assets of R$13.9 billion (US$3.9 billion) and R$13.1 

billion (US $5.7 billion) as of December 31, 2002 and 2001, respectively. Embratel’s 

revenues total R$9.2 billion (US$3.1 billion), R$10.1 billion (US$4.2 billion), and 

R$8.9 billion (US$4.9 billion) in 2002, 2001, and 2000, respectively. Those 

statements were audited by other auditors whose report has been furnished to us, and 

our opinion, insofar as it relates to the amounts included for Embratel Participações 

S.A. and subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.  
  

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally 

accepted in the United States of America. Those standards require that we plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
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statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test 

basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An 

audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates 

made by management, as well as evaluating the overall financial statement 

presentation. We believe that our audits and the report of the other auditors provide a 

reasonable basis for our opinion.  
  

As discussed in Note 4 to the accompanying consolidated financial statements, 

the Company has restated its consolidated balance sheet as of December 31, 2001, 

and the related consolidated statements of operations, changes in shareholders’ equity 

(deficit), and cash flows for the years ended December 31, 2001 and 2000, which 

consolidated financial statements were previously audited by other independent 

auditors who have ceased operations.  
  

As discussed in Note 1, the Company and substantially all of its domestic 

subsidiaries filed voluntary petitions for reorganization under Chapter 11 of the 

United States Bankruptcy Code on July 21, 2002. The accompanying financial 

statements do not purport to reflect or provide for the consequences of the bankruptcy 

proceedings. In particular, such financial statements do not purport to show (a) as to 

assets, their realizable value or their availability to satisfy liabilities; (b) as to pre-

petition liabilities, the amounts that may be allowed for claims or contingencies, or 

the status and priority thereof; (c) as to shareholder accounts, the effect of any 

changes that may be made in the capitalization of the Company; or (d) as to 

operations, the effect of any changes that may be made in its business.  
  

The Company’s consolidated financial statements do not disclose earnings per 

common share information allocated between the Company’s two series of separately 

traded tracking stocks for the years ended December 31, 2002 and 2001. Additionally, 

the Company has not disclosed earnings per share information for 2000 for its then 

outstanding common stock. Earnings  per  share information is required by Statement 

of Financial Accounting Standard No. 128, Earnings Per Share. In our opinion, 

disclosure of this information is required by accounting principles generally accepted 

in the United States of America.  
  

In our opinion, except for the omission of the information discussed in the 

preceding paragraph, based on our audits and the report of the other auditors, the 

consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material 

respects, the financial position of WorldCom, Inc. and subsidiaries (Debtors-in-

Possession from July 21, 2002) as of December 31, 2002 and 2001, and the results of 

their operations and their cash flows for each of the years in the three-year period 

ended December 31, 2002, in conformity with accounting principles generally 

accepted in the United States of America.  

 

The Company has not presented the selected quarterly financial data for 2001 as 

specified by Item 302(a) of Regulation S-K, that the Securities and Exchange 

Commission requires as supplementary information to the basic financial statements.  
  

As discussed in Note 2 to the accompanying consolidated financial statements, 

effective January 1, 2002, the Company adopted Statement of Financial Accounting 

Standards No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets, and Statement of Financial 

Accounting Standard No. 144, Accounting for the Impairment or Disposal of Long-
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Lived Assets. As discussed in Note 2, effective January 1, 2001, the Company adopted 

Statement of Financial Accounting Standard No. 133, Accounting for Derivative 

Instruments and Hedging Activities, as amended by Statement of Financial 

Accounting Standard No. 138, Accounting for Certain Derivative Instruments and 

Certain Hedging Activities, an Amendment of FASB Statement No. 133. As discussed 

in Note 2, effective January 1, 2000, the Company adopted Staff Accounting Bulletin 

No. 101, Revenue Recognition in Financial Statements.  
 

 

KPMG LLP  

March 10, 2004   

McLean, VA  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Ο ρόλος και η δράση του ελεγκτή αλλά και γενικότερα του ελέγχου αποκτούν ολοένα 

και αυξανόμενη σημασία καθώς η οικονομική πραγματικότητα μέσα στην οποία 

δραστηριοποιούμαστε συνεχώς μεταβάλλεται και έτσι η πολυπλοκότητά γίνεται 

εντονότερη. Γι’ αυτό το λόγο και τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια έξαρση 

σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου η οποία ακολουθείται και από μια ταυτόχρονη 

αύξηση του αριθμού των ελεγκτών που τους διενεργούν. Ο έλεγχος των μεγάλων 

οικονομικών επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν υψηλά επίπεδα πλούτου προερχόμενου 

από διάφορες οικονομικές τάξεις καθίσταται αναγκαίος.  

Πέρα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων υπάρχουν και οι εξής 

μορφές ελέγχου: φορολογικός έλεγχος, έλεγχος δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικός 

έλεγχος, έλεγχος απόδοσης, έλεγχος ανταπόδοσης μιας δαπάνης ή εκροής, έλεγχος 

ποιότητας, έλεγχος ασφάλειας, έλεγχος δημοσίων δαπανών κλπ. Ο μεγάλος αυτός 

αριθμός ελέγχων οφείλεται κυρίως στα διευρυνόμενα αιτήματα εκφραζόμενα από τις 

διάφορες κοινωνικές ομάδες, για λογοδοσία και απολογισμό πάνω στις ποικίλες 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων, των κοινωφελών ή άλλων οργανισμών, των 

κρατικών φορέων και οργάνων. 

Ο έλεγχος προσδίδει αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις συντάσσονται από τις διοικήσεις 

των επιχειρήσεων για την λήψη αποφάσεων. Λόγω του αυξανόμενου ρόλου της 

Ελεγκτικής και των ελεγκτών και με δεδομένο ότι η σημασία των επιχειρήσεων, ως 

μοχλού οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας αυξάνει με την απελευθέρωση των 

αγορών και τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους, καμία 

απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δεν στηριχθεί στο έργο των ελεγκτών καθώς αυτοί 

αποτελούν σημαντικό θεσμικό παράγοντα στη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. 

Ο πειρασμός προς διάπραξη σκόπιμων λαθών, καταχρήσεων, ιδιοποιήσεων, 

απόκρυψη πληροφοριών αλλά και άλλων διαχειριστικών ανωμαλιών έτσι ώστε τα 



21  

διάφορα άτομα να επωφεληθούν οικονομικά οφέλη είναι μεγάλος. Γι’ αυτό, και διότι 

η διασαφήνιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων καθίσταται απαραίτητη, 

επιβάλλεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι στηρίζουν το 

έργο τους πάνω στα Ελεγκτικά Πρότυπα. Ανάλογα με το περιβάλλον των 

επιχειρήσεων και την “φιλοσοφία” υπό την οποία λειτουργούνε καθορίζονται τα 

κριτήρια ως προς την έκταση και το βάθος του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι βασικό στοιχείο του ελέγχου είναι η συλλογή των 

κατάλληλων τεκμηρίων πάνω στα οποία αυτός θα στηριχθεί, όπως επίσης και οι 

μέθοδοι στατιστικής δειγματοληψίας και διερεύνηση των δυνατοτήτων για 

ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων.  

(Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ, σελ. 47) 

(Τσακλάγκανος, Ά. (2008). Ελεγκτική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. , σελ. 7) 

 

1.2  Ορισμός Ελεγκτικής και Ελέγχου. 

 

Διαχρονικά έχουν γίνει προτάσεις για διάφορους ορισμούς της έννοιας του ελέγχου 

και της Ελεγκτικής γενικότερα αλλά σήμερα έχει διαμορφωθεί μια σύγκλιση 

απόψεων πάνω στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ορίζεται ότι “Ελεγκτική είναι ένα 

σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε 

Λογιστικο – διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων 

συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση”. 

 (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Σεμινάρια Ελεγκτικής, Εισηγητής Αλέξης Αστρίτης, σελ 3.)  

Επίσης, σύμφωνα με τον Τερζάκη, “H Ελεγκτική των επιχειρήσεων είναι ένα 

σύνολο λογιστικών και οικονομοτεχνικών ενεργειών που έχουν ως σκοπό την 

εξακρίβωση θεμάτων αναγομένων στη συναλλακτική και λειτουργική δράση των 

επιχειρήσεων.”  

(Τερζάκης, Γ. (1985). Εφαρμοσμένη Φορολογική Ελεγκτική των Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιχειρήσεων. Αθήνα: Καραμπελόπουλος, σελ. 13)  

 

Ακολούθως, από τον ίδιο ορισμό συμπληρώνεται ότι “ Η Εφαρμοσμένη 

Φορολογική Ελεγκτική μας ενδιαφέρει από την άποψη αποδείξεων η οποία ανάλογα 

με τον αντικειμενικό της σκοπό είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες: 
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α) στην Ελεγκτική της χρηματικής διαχείρισης και β) στην Ελεγκτική των 

οικονομικών αποτελεσμάτων.” 

Σύμφωνα με τη διατύπωση της Αμερικανικής Εταιρείας Λογιστών “ Έλεγχος 

είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την έκδοση 

γνώμης από έναν ανεξάρτητο και κάτοχο των απαιτούμενων προσόντων 

επαγγελματία σχετικά με το κατά πόσο οι υπό έλεγχο πληροφορίες ή δεδομένα έχουν 

παραχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ο ορισμός αυτός καλύπτει όχι μόνο 

τον έλεγχο ιστορικών λογιστικών καταστάσεων αλλά και κάθε μορφής έλεγχο.”  

(American Accounting Association 1971, A Statement of basic Auditing Concepts, Sarasota, Florida) 

   

Μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση η οποία αναφέρεται στους στόχους, 

την οργάνωση και την διεξαγωγή του επιθεωρησιακού ελέγχου σε μια οικονομική 

μονάδα σημειώνει ότι: “Με τον έλεγχο ανιχνεύονται οι ενδεχόμενες επικίνδυνες 

ελλείψεις, εντοπίζονται σημεία που προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικής 

επεκτάσεως, εξουδετερώνονται οι σπατάλες και περιορίζονται οι δαπάνες. 

Διαπιστώνεται εάν η παραγωγική δραστηριότητα ανταποκρίνεται στα 

προκαθορισμένα standards παραγωγής, αξιολογούνται τα εφαρμοζόμενα συστήματα 

ελέγχου, εξασφαλίζεται η προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εργασιακών μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ελέγχονται τα διάφορα 

προγράμματα εργασίας και οι στόχοι τους, μελετώνται καινούριες ιδέες, καινούριες 

δυνατότητες αναπτύξεως, καινούριοι τύποι τεχνικού εξοπλισμού. Με την επιθεώρηση 

και τον έλεγχο εξακριβώνεται αν η επιχειρησιακή μονάδα λειτουργεί στο επιθυμητό 

επίπεδο αποδοτικότητας.”  

(William Leonard, Έλεγχος της Επιχειρήσεως, Εκδόσεις Hellenews, σελ. 5) 

 

1.3  Οι Διακρίσεις της Ελεγκτικής – Τα είδη των Ελέγχων. 

1.3.1 Οι Διακρίσεις. 

 

Οι όροι Ελεγκτική και έλεγχος διακρίνονται από μια γενικότητα η οποία μπορεί να 

γίνει περισσότερο κατανοητή με την κατάταξη τους σε κατηγορίες οι οποίες 

προκαθορίζονται από συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν, η Ελεγκτική ωε 

λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση μιας κοινωνίας διακρίνεται στα εξής είδη: 
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Α) Εξωτερική – Ανεξάρτητη Ελεγκτική 

Β) Εσωτερική Ελεγκτική 

Γ) Κρατική Ελεγκτική 

Η Εξωτερική – Ανεξάρτητη Ελεγκτική είναι αυτή που ουσιαστικά 

αναφέρεται στον Εξωτερικό – Ανεξάρτητο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από 

επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευμένους γι’ αυτό το έργο λογιστές / ελεγκτές που 

ονομάζονται ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Ο εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται επί 

του λογιστικού κυρίως συστήματος μιας οικονομικής μονάδας αλλά και σε 

δευτερεύοντα συστήματα τα οποία θα μπορούσαν με έμμεσο τρόπο να επηρεάσουν 

την αποτελεσματικότητα των λογιστικών συστημάτων. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

του εξωτερικού ελέγχου είναι: α) η έκφραση γνώμης (σύμφωνης ή μη) επί των 

δημοσιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης για την 

ορθότητα ή μη της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων επί αυτών, και β) ο 

εξωτερικός – ανεξάρτητος ελεγκτής φέρει ευθύνη προς τους τρίτους, εκτός της 

οικονομικής μονάδας ενδιαφερομένους για την οικονομική κατάσταση αυτής 

συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων. 

Η Εσωτερική Ελεγκτική ή αλλιώς εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων 

ορίζεται ως μια εσωτερική και ανεξάρτητη λειτουργία η οποία ασχολείται με τον 

συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας 

της επιχείρησης, και η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πληροφοριακό σύστημα της 

επιχειρησιακής μονάδας. Οι πιο βασικοί στόχοι της Εσωτερικής Ελεγκτικής είναι: 

1) Η λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της επιχειρησιακής μονάδας, η οποία 

έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις πολιτικές της διοίκησης. 

2) Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης. 

3) Η διαπίστωση απάτης, λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση και λειτουργία 

που μπορούν ή έχουν ως αποτέλεσμα την κακή διαχείριση και μεταχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων της μονάδας ή και την φθορά και απώλεια 

τούτων. 

4) Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των συστημάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της επιχειρησιακής μονάδας. 
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5) Η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στη διοίκηση της μονάδας και η 

εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.)  

 

Η Κρατική Ελεγκτική περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που διενεργούνται 

από διάφορους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς. Οι πιο γνωστοί και σημαντικοί 

έλεγχοι του συγκεκριμένου είδους είναι: α) ο φορολογικός έλεγχος, ο οποίος 

διενεργείται από την εφορία και στοχεύει στην αναζήτηση και επαλήθευση του 

φορολογητέου εισοδήματος των υποκειμένων σε φορολογία προσώπων, β) ο έλεγχος 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος αναφέρεται σε νομισματικά και πιστωτικά 

θέματα, γ) ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους, ο οποίος αναφέρεται 

στους λογαριασμούς του Δημοσίου Τομέα, στον ειδικό λογαριασμό εγγυήσεων 

γεωργικών προϊόντων και τέλος στις δαπάνες που πραγματοποιούνται με 

υποβοήθηση πόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

1.3.2.  Τα είδη των Ελέγχων. 

 

Η καλύτερη τακτοποίηση των ελέγχων γίνεται με βάση το στοιχείο έμφασης του 

καθενός και με τον τρόπο ή την μεθοδολογία που ακολουθεί. Έτσι λοιπόν έχουμε τον 

Χρηματοοικονομικό έλεγχο, τον Λειτουργικό έλεγχο, τον Έλεγχο Αποδοτικότητας, 

τον Έλεγχο Συμμόρφωσης και τους Ειδικούς ελέγχους. 

Ο Χρηματοοικονομικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται επί 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας και ο οποίος 

ουσιαστικά ελέγχει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του λογιστικού της 

συστήματος κατά τη μέτρηση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. 

Ο Λειτουργικός έλεγχος είναι ο έλεγχος επί των διαφόρων λειτουργιών της 

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας για το κατά πόσο αυτές πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές. 



25  

Ο Έλεγχος αποδοτικότητας είναι αντικείμενο κυρίως των εσωτερικών 

ελεγκτών και ελέγχει το εάν οι διάφορες λειτουργίες σε μια επιχείρηση φέρνουν τα 

απαιτούμενα αποτελέσματα για τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί. 

Ο Έλεγχος συμμόρφωσης αναφέρεται στην διαπίστωση της συμμόρφωσης 

με προσυμφωνημένους όρους και προδιαγεγραμμένες διαδικασίες των εμπλεκόμενων 

μερών. 

Οι Ειδικοί Έλεγχοι περιλαμβάνουν τον δικαστικό έλεγχο του άρθρου 634 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 40 του Ν. 2190 

και τον οποίο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Εφετείο ή 

Πρωτοδικείο ομάδες που έχουν έννομο συμφέρον σε ανώνυμες εταιρίες. Ο 

συγκεκριμένος έλεγχος αναλαμβάνεται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές. Αν δεν γίνει αυτό τότε ο έλεγχος ανατίθεται σε δημόσιους υπαλλήλους ή 

αυτούς των τραπεζών της Ελλάδος, Εθνικής ή Αγροτικής και οι οποίοι κατέχουν 

αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα και την εξειδίκευση που απαιτείται από το 

άρθρο 40β του Ν. 2190. 

 

1.4  Η Ανάγκη για Έλεγχο. 

 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις συνεχώς 

μεταβάλλεται και γι’ αυτό το λόγο τα διευθύνοντα στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με 

τις περισσότερες αρμοδιότητες πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως τις κρίσιμες για τη 

λειτουργία και τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης αποφάσεις. Για να ληφθούν 

όμως αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει οι διευθύνοντες να εκτιμήσουν με τον πιο 

ορθολογικό τρόπο τα δεδομένα της επιχείρησης στην σωστή χρονική στιγμή. 

  Έτσι λοιπόν φανερώνεται η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου καθώς 

στηριζόμενοι σ’ αυτόν οι διευθύνοντες θα μπορέσουν να πάρουν τις ασφαλέστερες 

αποφάσεις για την επιχείρηση όπως για παράδειγμα για την στρατηγική ανάπτυξη και 

επέκτασή της. Παράλληλα, με τον εσωτερικό έλεγχο μπορούν να προληφθούν ή 

ακόμα και να διορθωθούν διάφορες ανωμαλίες και ατασθαλίες που 

πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της οικονομικής μονάδας πολύ πριν αυτές 

δημοσιοποιηθούν, και έτσι διασώζεται η καλή φήμη της επιχείρησης.  
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Επίσης, μέσω των υποδείξεων του εσωτερικού ελεγκτή είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν οι ομάδες υπαλλήλων ανάμεσα στους οποίους έχουν μοιραστεί οι 

ευθύνες για την διάπραξη μιας ενέργειας, και έτσι θα καταπολεμηθούν οι διάφορες 

εκφράσεις αναρμοδιότητας και ευθυνοφοβίας τους σε περίπτωση που απαιτηθούν 

εξηγήσεις. 

Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο πλευρές 

μελέτης, αυτή της ιδιωτικο – οικονομικής σκοπιάς και αυτή της κοινωνικο – 

οικονομικής. Ξεκινώντας από την ιδιωτικο – οικονομική άποψη υποστηρίζεται η 

μικροοικονομική θεώρηση της επιχείρησης και έτσι λοιπόν για τον εξωτερικό έλεγχο 

ενδιαφέρονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αλλά και το υπόλοιπο 

συναλλακτικό κοινό όπως οι διοικούντες και διευθύνοντες της επιχείρησης, οι 

μέτοχοι και όλοι όσοι έχουν επενδύσει κεφάλαια στην επιχείρηση, οι τράπεζες, οι 

πιστωτές και κάθε μορφής δανειστές της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την κοινωνικο – οικονομική άποψη η οικονομική δραστηριότητα 

είναι αυτή που προσδίδει στα μέλη της κοινωνίας μας μικρό ή μεγάλο μέρος πλούτου. 

Η ενοποίηση που υπέστησαν μικρές επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα την 

συγκέντρωση τεράστιων ποσών κεφαλαίων από μια μικρή μειοψηφία μετόχων οι 

οποίοι κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που διοικούν τις μεγάλες επιχειρήσεις.  

Ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου σε αυτό το σημείο είναι βασικός καθώς είναι 

ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις και τις διάφορες ιδιοποιήσεις 

που πραγματοποιούνται στην περιουσία μεγάλης μάζας μετόχων. Παράλληλα και το 

κράτος από την πλευρά του ενισχύει αυτή τη δράση του εξωτερικού ελέγχου και με 

αυτό τον τρόπο προστατεύει τα διάφορα συμφέροντά του από πιθανές αλλοιώσεις 

των ορθών λογιστικών στοιχείων όπως επίσης και τα πολύπλευρα συμφέροντα των 

πολιτών του.  

(Τσακλάγκανος, Ά. (2008). Ελεγκτική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. , σελ. 7) 
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1.5   Το Αντικείμενο και Υποκείμενο του Ελέγχου και οι Στόχοι 

της Ελεγκτικής. 

 

Ως αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής 

ορίζεται ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που διαμορφώνουν την εικόνα μιας οικονομικής 

μονάδας. Πιο αναλυτικά τονίζουμε ότι επαληθεύεται ο απολογισμός των υπευθύνων 

να δώσουν αναφορά στους έχοντες έννομο συμφέρον γι’ αυτό. Στα πλαίσια αυτά 

ελέγχεται αναγκαστικά το λογιστικό σύστημα βάσει του οποίου γίνεται η αρχική 

μέτρηση και αναφορά, καθώς επίσης και η οργάνωση της μονάδας, οι αρχές 

λειτουργίας της και η επάρκεια εμπλεκόμενων και παραπλήσιων του λογιστικού 

συστήματος συστημάτων. 

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.) 

 

Ως υποκείμενο του ελέγχου ορίζεται εκείνο το πρόσωπο που σχεδιάζει, 

προγραμματίζει και τελικώς εφαρμόζει όλη την ελεγκτική διαδικασία. Αυτό το 

πρόσωπο είναι ο εκάστοτε οριζόμενος ελεγκτής της οικονομικής μονάδας. Η 

διάκριση των ελεγκτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εξυπηρετεί στον καθορισμό 

και στην εξέταση των ουσιαστικών και των τυπικών προσόντων που αυτοί θα πρέπει 

να κατέχουν όπως επίσης βοηθά στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των πράξεων πιστοποίησης που αυτοί εκδίδουν. 

 

Πίνακας 1: Η Διαμόρφωση των Στόχων της Ελεγκτικής Διαχρονικά. 

Περίοδος 
Αναφερόμενοι ως 

ελεγκτικοί στόχοι 
Έκταση ελέγχου 

Αναγνώριση της 

σημασίας εσωτερικής 

οργάνωσης / ελέγχου 

-1500 Ανακάλυψη Απάτης Λεπτομερής Ανύπαρκτη 

1500 – 1850 Ανακάλυψη Απάτης Λεπτομερής Ανύπαρκτη 

1850 – 1905 Ανακάλυψη Απάτης Κάποιοι έλεγχοι, 

κυρίως λεπτομερείς 
Ανύπαρκτη 

1905 – 1933 Εκτίμηση της 

ορθότητας της 

παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών 

μεγεθών. Ανακάλυψη 

Λεπτομερείς έλεγχοι Μικρή αναγνώριση 
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απάτης και λαθών. 

1933 – 1940 Εκτίμηση της 

ορθότητας της 

παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών 

μεγεθών. Ανακάλυψη 

απάτης και λαθών. 

Έλεγχοι 
Αυξανόμενη 

αναγνώριση 

1940 - 1960 Εκτίμηση της 

ορθότητας της 

παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών 

μεγεθών. 

Έλεγχοι Σημαντική 

  Πηγή: Κάντζος και Χονδράκη, (2006) 

 

Οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι ακόλουθοι επτά: 

 Ο εντοπισμός και η πρόληψη εσκεμμένων και μη λογιστικών λαθών, απατών 

κλπ. 

 Η διερεύνηση, η φανέρωση και αντιμετώπιση ηθελημένων ή μη σφαλμάτων 

και απατών. 

 Η έγκριση, επεξεργασία και έκφραση γνώμης επί της ακρίβειας και 

πιστότητας των ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

 Η εκτίμηση της διαμόρφωσης και παράθεσης επιπρόσθετων σημείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα οποία μπορούν να αποδειχτούν 

ενδιαφέροντα και ιδιαιτέρως κατατοπιστικά για την λειτουργία και τις 

αντιλήψεις που επικρατούν στο εσωτερικό της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 Η επιβεβαίωση της χρησιμότητας και επάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης 

διαφόρων αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των πιο κατάλληλων 

συμπερασμάτων. 

 Η υπόδειξη των ατελειών και αδυναμιών που παρατηρήθηκαν μετά από 

έρευνα του επιχειρησιακού και διαχειριστικού κυκλώματος. 

 Υπολογισμός του μέτρου ικανοποίησης των απαιτήσεων της επιχείρησης 

ούτως ώστε να αποκαλυφθούν οι πιθανές επισφάλειες και επομένως να 

σχηματιστούν πιο ορθές προβλέψεις. 
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1.6   Νομικό Πλαίσιο Ελεγκτικής. 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία ότι ο καλύτερος τρόπος κυκλοφορίας των οικονομικών 

πληροφοριών μέσα σε μια κοινωνία συμβάλλει στην ορθολογικότερη κατανομή των 

οικονομικών πόρων της, η Ελεγκτική όπως και γενικότερα οι κοινωνικοί θεσμοί που 

υπάρχουν, πρέπει αναγκαστικά να διέπονται από συγκεκριμένους νόμους με σκοπό 

την διασφάλιση της ποιότητας των κοινωνικών αγαθών τα οποία είναι αντικείμενο 

αναφοράς των οικονομικών πληροφοριών.  

Αυτές οι πληροφορίες  δημοσιεύονται από επιχειρήσεις οι οποίες κατά κύριο 

λόγο διαχειρίζονται σημαντικού μεγέθους οικονομικούς πόρους. Το νομικό πλαίσιο 

το οποίο διέπει την Ελεγκτική των οικονομικών μονάδων αναφέρεται στον Νόμο 

2190/1920 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 36 και 37. Ο συγκεκριμένος νόμος 

τροποποιήθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει και τις προβλέψεις της 8
ης

 Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων των χωρών – μελών όπως επίσης και άλλες προβλέψεις που σχετίζονται 

με τις συγκεκριμένες καταστάσεις συνδυαζόμενες και με το άρθρο 3 του ΠΔ 226/92. 

Τέλος, η οργάνωση της Ελεγκτικής ως θεσμός και επάγγελμα ορίζεται στο ΠΔ 226/92 

και ΠΔ 233/92. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920, άρθρο 36, παράγραφος 

6 “Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με 

τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από 

δύο τουλάχιστον ελεγκτές.” Σύμφωνα με το άρθρο 42α τα κριτήρια βάσει των οποίων 

υποχρεούνται οι επιχειρήσεις σε έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ορίζονται ως εξής: Όσον αφορά τα όρια  του Συνόλου του 

Ενεργητικού και του Καθαρού Κύκλου Εργασιών είναι 1.500.00 € και 3.000.000€ 

αντίστοιχα.  

Η συγκεκριμένη διάταξη τίθεται σε ισχύ για επιχειρήσεις που ξεκινούν τη 

λειτουργία τους την 1
η
 Ιανουαρίου 2002. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια 

αυτά είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται ανά περιόδους. Οι ανώνυμες εταιρίες που 

υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να εκλέγουν τους ελεγκτές 

τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  Κάθε επιχείρηση προκειμένου να 



30  

ελεγχθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τα δύο τουλάχιστον από τα τρία 

προηγούμενα κριτήρια. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 226/92 περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα αναφέρεται ως αντικείμενο του 

ελεγκτικού έργου η εξέταση των τηρούμενων βιβλίων και νόμιμων παραστατικών 

από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που ελέχθησαν απεικονίζουν την 

πραγματική οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των εργασιών.  

Πιο συγκεκριμένα, το Π.Δ. 226/92 στο άρθρο 3 αναφέρει ότι: 1) 

Αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση τακτικού ελέγχου επί των επιχειρήσεων 

είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. 2) Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι επίσης 

αποκλειστικώς αρμόδιοι για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αναφορικά με 

θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οποιουδήποτε προσώπου απαιτεί 

λογιστικές γνώσεις. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή ορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται από τον αιτούντα την διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης. 3) Σε περίπτωση δικαστικής διενέξεως το δικαστήριο αντί να 

ζητήσει την εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων ως αποδεικτικών στοιχείων, δίνει 

εντολή είτε κατ’ αίτηση τίνος των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως, σε ορκωτό ελεγκτή 

για έλεγχο και θεώρηση των βιβλίων.  

Η έκθεση την οποία συντάσσει ο τελευταίος αποτελεί πλήρη απόδειξη και 

γίνεται δεκτή από το δικαστήριο από το οποίο διετάχθη. Η αμοιβή του ορίζεται από 

το δικαστήριο. Στην πρώτη περίπτωση καταβάλλεται από τον αιτούντα διάδικο, ενώ 

στην δεύτερη περίπτωση κατά ισομέρεια από τους διαδίκους. 

Εκτός από την νομολογία του κάθε κράτους, επιπλέον πηγή δικαίου για την 

Ελεγκτική είναι τα Πρότυπα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τα οποία 

εφαρμόζονται από τα σώματα ορκωτών λογιστών πολλών κρατών προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων.  

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.) 

 

 



31  

1.7   Η Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής. 

 

Η πρωταρχική θεσμοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και πρακτικών της 

ελεγκτικής παρουσιάζεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων της 

ιστορίας του οικονομικού βίου και του πολιτισμού του ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα από 

τον χρόνο της εμφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών μεταξύ ατόμων και 

κοινωνικών ομάδων. Η εισαγωγή του χρήματος ως μονάδας μέτρησης των αξιών και 

ως μέσου διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών δημιούργησε την ανάγκη 

ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών και της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών.  

Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων με 

στοιχεία ελεγκτικών μαρτυριών εμφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 300 π.Χ.. 

Παράλληλα, στην αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωμα των «Επιστατών» για το 

στοιχειώδη έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων.  Στην 

αρχαία Ελλάδα την περίοδο 500 – 300 π.Χ. απαντάται ο θεσμός του ελεγκτή για την 

εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του Κράτους.  

Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα δημιουργήθηκε ο θεσμός των «Λογιστών» και 

των «Εύθυνων» οι οποίοι με προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία και συγκρότηση 

είχαν ως κύριο έργο τους τον έλεγχο της χριστής διαχείρισης του πλούτου των 

πόλεων, των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που 

αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. 

Στην ευθύνη των λογιστών – ελεγκτών εκείνης της εποχής ανήκε το έργο της 

δημοσιοποίησης των ελεγκτικών τους πορισμάτων και η καταδίκη ή απαλλαγή των 

διαχειριστών για απάτη, παραλείψεις και παραβατική συμπεριφορά. Με ελεγκτικές 

αρμοδιότητες ήταν επιφορτισμένοι στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα οι «Εξεταστές», 

«Συνήγοροι» και «Δοκιμαστήριοι» στην Αρχαϊκή Συμπολιτεία, οι «Απόλογοι» στη 

Θάσο και οι «Αρχησκόποι» στη Φθιώτιδα.  

Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι 

«Κήνσορες», οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες», με αρμοδιότητες και πρακτικές ανάλογες 

των ελεγκτών της αρχαίας Ελλάδας και με υποχρέωση να υποβάλλουν τις εκθέσεις 

των ελέγχων τους στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο για τη διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος. 
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Στο Βυζάντιο λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού 

στην οικονομική ζωή, ο θεσμός των λογιστών – ελεγκτών ισχυροποιείται με κύρια 

υπευθυνότητα τον έλεγχο και την εξακρίβωση της αντικειμενικότητας των 

λογαριασμών του Δημοσίου και τη σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

Στη Δυτική Ευρώπη κατά τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα δεν παρατηρούνται 

αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της Αναγέννησης, η 

οικονομική και εμπορική άνθιση των διαφόρων πόλεων της Ιταλίας δίνει νέα ώθηση 

στον θεσμό του ελέγχου.  

Στις αρχές του 16
ου

 αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον επίσημο ελεγκτή των 

οικονομικών της στοιχείων, ενώ το 1581 εμφανίζεται στη Βενετία η «Ένωση 

Επαγγελματιών Ελεγκτών». Η σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της επιχειρηματικής 

δράσης πολλών εμπορικών επιχειρήσεων προκάλεσε την ανάγκη ανάθεσης μέρους 

του εμπορικού έργου σε τρίτους, με συνέπεια τη δημιουργία μιας γενικευμένης 

ανάγκης για επισκόπηση και έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και των 

αποφάσεών τους.  

Ο όρος Ελεγκτές πρωτοεμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε 

σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α’ το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους Auditors.  

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

Συγκεκριμένα, η λέξη Auditing  προέρχεται από το λατινικό ρήμα “Audire” 

που σημαίνει “ακούω”, καθώς οι ελεγκτές του αυτοκράτορα “άκουγαν” τους 

φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν προφορικά τις φορολογικές τους δηλώσεις την 

εποχή εκείνη. 

Η Ελεγκτική άρχισε να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και να αποκτά πολλά από 

τα σημερινά χαρακτηριστικά της στη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης στη 

Μεγάλη Βρετανία, στα πλαίσια των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της 

εποχής. Το ελεγκτικό επάγγελμα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, οργανώθηκε το 

δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. (Walker, 1995) 
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Από τη Μεγάλη Βρετανία η Ελεγκτική μεταλαμπαδεύτηκε στις ΗΠΑ, στις 

άλλες αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η έννοια της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας δεν ήταν αρχικά στο επίκεντρο της 

προσοχής. Τα βασικά προσόντα του Ελεγκτή την εποχή εκείνη ήταν η γνώση της 

διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και των τιμών των αγαθών που αγόραζε ή 

πουλούσε η επιχείρηση καθώς και μια βασική κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του 

κάθε κλάδου δραστηριότητας. 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος που μπήκε σιγά 

σιγά σε εφαρμογή κατέστησαν δυνατή τη μαζική παραγωγή προϊόντων και έδωσαν 

ώθηση στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την αυξημένη πολυπλοκότητα της 

οργάνωσής τους. Με αυτές τις εξελίξεις έγινε επιτακτική η διεύρυνση της μετοχικής 

τους βάσης και άρχισαν να αναπτύσσονται σύγχρονες κεφαλαιαγορές. Οι αλλαγές 

αυτές είχαν μια σειρά από οργανωτικές, διοικητικές, λογιστικές και ελεγκτικές 

συνέπειες. Για παράδειγμα, με τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση, νέες 

πληροφορίες έγιναν απαραίτητες και η έμφαση στράφηκε στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. 

Αυτό με τη σειρά του επέβαλε την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχής του 

δεδουλευμένου σύμφωνα με την οποία αναπτύχθηκαν κατάλληλες μέθοδοι 

απόσβεσης του κόστους κτήσης καθώς η αξία και η σημασία των παγίων στον 

Ισολογισμό των επιχειρήσεων αύξανε. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις και για την Ελεγκτική καθώς άλλαξε ο προσανατολισμός του ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ένα από τα πλέον παλαιά γνωστά βιβλία Ελεγκτικής 

(Motgomery, 1912), αναγνωρίστηκε ότι ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της 

οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας πέραν της αποτροπής 

λαθών και απατών.  

(Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποίησεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ) 
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1.8   Η Ελεγκτική στην Ελλάδα 

 

 

Η ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος 

στην Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους:  

α) Στην περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών (1920-1956), κατά την οποία ο έλεγχος επί των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών ήταν εντελώς τυπικός εξαιτίας της ανυπαρξίας 

οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος. 

β) Στην περίοδο κατά τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, 

δηλαδή από το έτος 1957 έως το 1992. Σε αυτή την περίοδο οργανώθηκε και 

λειτούργησε το ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα υπό της μορφής της υποχρεωτικής 

ένωσης προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο του οποίου τα μέλη ασκούσαν δημόσιο 

λειτούργημα και είχαν κατοχυρωμένη την ελευθερία έκφρασης της επαγγελματικής 

τους γνώμης. Στους κόλπους του Νομικού αυτού προσώπου εκπαιδεύτηκαν και 

αναδείχτηκαν επαγγελματίες ελεγκτές υψηλού επιπέδου που διενεργούσαν 

ουσιαστικό έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων των υπαγόμενων στον έλεγχό 

τους εταιριών. 

γ) Στην περίοδο από το 1993 έως και σήμερα, δηλαδή από την κατάργηση της 

μορφής οργάνωσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, έως την σύσταση του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη λειτουργία ελεγκτικών εταιριών. 

 

1.9   Οι Χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων παρατηρούνται διάφορες ομάδες ατόμων οι 

οποίες μέσω των ενεργειών τους  επηρεάζουν και καθορίζουν είτε σε μεγάλο είτε σε 

μικρό βαθμό την εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης του 

ενδιαφέροντος τους. Οι ομάδες αυτές είναι ευρέως γνωστές ως χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων, διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές, και μπορούν 

επίσης να μελετήσουν τις οικονομικές καταστάσεις, των οποίων επηρεάζουν τη 
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διαμόρφωση, ούτως ώστε να εξάγουν πληροφορίες και να σχηματίσουν 

συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία και την πορεία της επιχείρησης. 

 Εσωτερικοί Χρήστες Οικονομικών Καταστάσεων 

Ως εσωτερικοί χρήστες ορίζονται οι ακόλουθες ομάδες: 

 

Α) Η διεύθυνση της επιχείρησης. 

Αναφέρεται στα άτομα που ανήκουν στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια της 

επιχείρησης και τα οποία είναι υπεύθυνα για την λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη λειτουργία της. Επιπλέον υποχρέωσή 

τους είναι η ενημέρωση των μετόχων της επιχείρησης σχετικά με την πορεία 

της. 

Β) Οι Μέτοχοι. 

Βασικό τους μέλημα είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης, την οποία και 

παρακολουθούν μέσω της τιμής της μετοχής της. Επίσης ενδιαφέρονται για το 

επίπεδο των κερδών της όπως επίσης κα για τη μερισματική πολιτική την 

οποία ακολουθεί. 

Γ) Το προσωπικό της επιχείρησης. 

Αναφερόμαστε στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης το οποίο 

ενδιαφέρεται για την πορεία αυτής συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με θέματα μισθοδοσίας ή και προαγωγής τους ανάλογα 

με την μελλοντική δράση της επιχείρησης μέσα στην αγορά. 

 

 Εξωτερικοί Χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ως εξωτερικοί χρήστες ορίζονται οι ακόλουθες ομάδες: 

 

Α) Οι Προμηθευτές. 

Οι προμηθευτές μιας επιχείρησης ενδιαφέρονται κυρίως για το επίπεδο 

ρευστότητάς της και επομένως για την ικανότητά της να ανταποκρίνεται 

βραχυχρόνια στις υποχρεώσεις της. Γι’ αυτό το λόγο μελετούνε 

χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως αυτός της κυκλοφοριακής ταχύτητας. 

Β) Επενδυτές και Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές. 

Λαμβάνοντας πληροφορίες από τον έλεγχο επί των οικονομικών 

καταστάσεων της επιχείρησης του ενδιαφέροντος τους θα αποφασίσουν την 
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επένδυση ή μη των χρημάτων τους σ’ αυτή. Βασικό στοιχείο της έρευνας τους 

αποτελεί η κερδοφορία της επιχείρησης διαχρονικά. 

Γ) Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Δανειστές. 

Βασικό τους ενδιαφέρον είναι η μέτρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

επιχείρησης, έτσι ώστε να συμπεράνουν εάν αυτή μπορεί να αποπληρώσει ή 

όχι τα χρέη της και σε ποιο χρονικό διάστημα. 

Δ) Οι πελάτες. 

Η ομάδα των πελατών επηρεάζεται κυρίως από το είδος της πολιτικής που 

ακολουθεί η επιχείρηση και κατά συνέπεια από τον αντίκτυπο που έχει αυτή 

ως προς το είδος και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Ε) Η κυβέρνηση. 

Στις μέρες μας ένα από τα ενδιαφέροντα της κυβέρνησης ως προς την 

λειτουργία των επιχειρήσεων είναι το αν αυτές ακολουθούν την πολιτική της 

«πράσινης ανάπτυξης» έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην 

λειτουργία αυτών και στο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν. Προτέρημα της 

κυβέρνησης όμως είναι η μελέτη των επιχειρήσεων με σκοπό να συλλέξει 

πληροφορίες αναφορικά με τα κέρδη που οι επιχειρήσεις αυτές επιτυγχάνουν, 

έτσι ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητά τους να είναι πιστές στις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις. 

Ζ) Οι ελεγκτικές εταιρίες. 

Έργο τους είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας και ορθότητας των οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων από τις οποίες προσλαμβάνονται. Παρέχουν 

τόσο ελεγκτικές όσο και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ακόμα και αν το έργο 

τους αυτό υποστηρίζεται από πολλούς ως λειτούργημα, πολλές είναι οι φορές 

που φαίνεται να έχουν καταπατήσει τις λογιστικές αρχές στοχεύοντας σε μια 

συγκάλυψη λογιστικών ατοπημάτων η οποία κατά κύριο λόγο 

πραγματοποιείται με τη συνεργασία της διευθύνσεως.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ 

 

2.1. Η Φύση της Λογιστικής Απάτης. 

 

Όπως αναφέρει και ο Rezaee στο έργο του Critical Perspectives on Accounting 

(2005), η Λογιστική Απάτη αποτελεί ουσιαστικά μια εσκεμμένη προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν τους χρήστες των 

δημοσιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα τους επενδυτές 

και πιστωτές, μέσω της προετοιμασίας και διάδοσης ουσιωδώς ανακριβών 

οικονομικών καταστάσεων. Η Λογιστική Απάτη περιλαμβάνει την έκφραση 

πρόθεσης και δόλου από μια έξυπνη ομάδα δραστών (π.χ. κορυφαία στελέχη της 

επιχείρησης, λογιστές) μέσω μιας σειράς από πολύ καλά σχεδιασμένων 

προγραμμάτων.  

Πιο αναλυτικά η Λογιστική Απάτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα σχέδια δράσης: 

 Την παραποίηση, αλλοίωση ή χειραγώγηση σημαντικών οικονομικών 

εγγραφών, δικαιολογητικών ή επιχειρηματικών συναλλαγών. 

 Τις εκ προθέσεως ανακρίβειες, παραλείψεις, διαστρεβλώσεις γεγονότων,  

συναλλαγών, λογαριασμών ή άλλων σημαντικών πληροφοριών βάση των 

οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις. 

 Το εκ προθέσεως σφάλμα, την εσκεμμένη παρεξήγηση και λανθασμένη 

εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, αρχών, πολιτικών και μεθόδων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, την αναγνώριση και αναφορά οικονομικών 

γεγονότων και επιχειρηματικών συναλλαγών. 

 Οι εσκεμμένες παραλείψεις και γνωστοποιήσεις ή παρουσιάσεις των 

ανεπαρκών αυτών γνωστοποιήσεων των σχετικών με τα λογιστικά πρότυπα, 

τις αρχές, τις πρακτικές και των σχετιζόμενων οικονομικών πληροφοριών. 

 Η χρήση επιθετικών τεχνικών της λογιστικής που επιτυγχάνεται μέσω της 

παράνομης διαχείρισης των κερδών. 

 Την χειραγώγηση των λογιστικών πρακτικών παράλληλα με την ύπαρξη των 

λογιστικών προτύπων, τα οποία έχουν γίνει υπερβολικά λεπτομερή και είναι 
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πλέον πολύ εύκολη η παράκαμψή τους. Επίσης περιέχουν διαφόρων ειδών 

κενά τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την απόκρυψη της οικονομικής 

ουσίας της επιδόσεώς τους.  

Έναν ακόμη προσδιορισμό της φύσης της Λογιστικής Απάτης παίρνουμε από 

τον Ahmed Riahi – Belkaoui (2003) σύμφωνα με τον οποίο η απάτη είναι η 

εσκεμμένη εξαπάτηση ενός ατόμου, λέγοντας του ψέματα και παραπλανώντας τον, 

έχοντας ως σκοπό την απόκτηση ενός άδικου προσωπικού, κοινωνικού, πολιτικού ή 

οικονομικού πλεονεκτήματος εις βάρος του. Η Απάτη έχει πολλούς ορισμούς. Είναι 

έγκλημα και σίγουρα ανήθικο.  

(Riahi-Belkaoui, A. (2003). Accounting-By Principle or Design?. Westport, Connecticut London) 

Ο ποινικός νόμος του Michigan ορίζει ότι: Η Απάτη είναι ένας γενικός όρος ο 

οποίος εγκαρδιώνεται όλα τα ποικίλα μέσα τα οποία η ανθρώπινη επινοητικότητα 

μπορεί να ανακαλύψει και τα οποία μεταφέρονται από το άτομο που κατέχει το 

πλεονέκτημα σε αυτό που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, διαμέσου της αναληθούς 

παρουσίασης του. Κανένας οριστικός και αμετάβλητος κανόνας δεν μπορεί να 

καθοριστεί ως μια γενική πρόταση στον καθορισμό της Απάτης καθώς αυτός 

περιλαμβάνει αιφνιδιασμό, τέχνασμα, πονηριά και αθέμιτα μέσα μέσω τον οποίων το 

δεύτερο πρόσωπο πέφτει θύμα απάτης. Τα μόνα όρια που καθορίζουν την απάτη είναι 

αυτά που περιορίζουν την ανθρώπινη ατιμία. 

 

2.2. Εννοιολογική Οριοθέτηση της Λογιστικής Απάτης. 

2.2.1. Ορισμοί. 

 

Η Απάτη όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει καθοριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, η οποία κατάχρηση 

συνοδεύεται από την παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της ίδιας επιχείρησης 

προς όφελος πάντα του διαπράττοντος την απάτη. Μέσω αυτού του ορισμού 

προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρηματικής απάτης: α) Η κατάχρηση / κλοπή ή 

ιδιοποίηση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης και β) Η παραπλανητική 

παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων ή αναφορών της. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 
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Το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Ν
ο
 240 αναφέρεται στις παραποιήσεις και στα 

λάθη των οικονομικών καταστάσεων στις διάφορες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτό ο 

όρος απάτη αποδίδεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1) Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

2) Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

3) Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

4) Καταχώριση εικονικών συναλλαγών. 

5) Λανθασμένη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

 

Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών αποδίδει στο πρότυπο SAS 99 

(2004) την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων ως “απάτη” μέσα από τη σκόπιμη 

παράβλεψη των λογαριασμών ή και μέσα από την αλλοίωση αυτών. Παράλληλα, με 

το πρότυπο SAS Ν
ο 

82 (παράγραφος 3) υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον των ελεγκτών 

αναφορικά με τις πράξεις απάτης. Το ίδιο πρότυπο στις παραγράφους 4-10 

παρουσιάζει τις δύο βασικές παραμέτρους κινδύνου, α) την παραποίηση των 

λογιστικών καταστάσεων και β) τη μη ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης.  

(Γαγάνης, Χ. & Ζοπουνίδης, Κ. (2008). Αναγνώριση Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων: 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές. Αθήνα: Κλειδάριθμος.) 

 

Σύμφωνα με τον Σπαθή (2002) στις Η.Π.Α. στις οποίες έχουν καταγραφεί οι 

μεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων (σε μεγάλες επιχειρήσεις), ο 

όρος που χρησιμοποιείται κυρίως είναι αυτός της απάτης και ερμηνεύεται ως η 

σκόπιμη αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων. Ως μέσα για την πραγματοποίηση 

των παραποιήσεων χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που περιλαμβάνονται στον 

όρο επινοητική λογιστική (creative accounting). 

(Γαγάνης, Χ. & Ζοπουνίδης, Κ. (2008). Αναγνώριση Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων: 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές. Αθήνα: Κλειδάριθμος.) 
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Παράλληλα με τον όρο της απάτης αναφέρεται και αυτός του σφάλματος, 

ακούσιου ή μη σκόπιμου των οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος σύμφωνα με τον 

Σπαθή (2002) διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

1) Αριθμητικά ή λάθη από αβλεψία του προσωπικού του λογιστηρίου που 

αφορούν καταχωρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία. 

2) Εκ παραδρομής ή παρερμηνεία της πραγματικής κατάστασης που αφορούν 

συναλλαγές. 

3) Μη σωστή εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής.  

Βάσει των ανωτέρω ορισμών προκύπτει η βασική διαφορά μεταξύ της απάτης 

και του σφάλματος η οποία οριοθετείται ως η ύπαρξη ή μη πρόθεσης για τη μη 

αντικειμενική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.  

Το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 240, ενώ εννοιολογικά καλύπτει την απάτη 

μόνο των παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται παράλληλα και 

στην κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων με απατηλές πράξεις ή παραλείψεις 

που πραγματοποιούνται εις βάρος της επιχείρησης. Αυτή η κατηγορία απάτης 

περιλαμβάνει παράνομες πράξεις οι οποίες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την 

εξαπάτηση, απόκρυψη και παραβίαση της εμπιστοσύνης. 

(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

 

Τέλος, σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) 

των Η.Π.Α. η ανωτέρω κατηγορία απάτης χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική απάτη 

και κατάχρηση. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται το επάγγελμα κάποιου 

προκειμένου να πλουτίσει προσωπικά, κάνοντας σκόπιμα κακή αξιοποίηση των 

πόρων ή περιουσιακών στοιχείων του εργοδότη του. Η επαγγελματική αυτή απάτη 

και κατάχρηση ταξινομείται στη διεθνή βιβλιογραφία σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 α) Απάτες εις βάρος της εταιρίας και, 

 β) Απατηλές πράξεις και απάτες οι οποίες ωφελούν την εταιρία. 
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2.2.2. Παράγοντες Απάτης Λογιστικών Καταστάσεων. 

 

Ο Rezaee (2005) στο έργο του Critical Perspectives on Accounting σκιαγραφεί τους 

πέντε βασικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ερμηνεύσουνε την έννοια της 

απάτης επί των λογιστικών καταστάσεων. Συνοψίζονται στα αρχικά της 

συντομογραφίας CRIME δηλαδή έγκλημα και είναι οι ακόλουθοι: 

i. Cooks (Μάγειρες) 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφέρεται ότι κυρίαρχο 

ρόλο στην διάπραξη απάτης επί των οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων έχουν τις περισσότερες φορές τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

επιχείρησης όσο και ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της. 

Επιπλέον άτομα τα οποία συσχετίζονται με αυτής της μορφής την απάτη είναι 

οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές της επιχείρησης, οι διάφοροι 

διευθύνοντες της λειτουργίας της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως 

επίσης και οι διάφοροι αντιπρόεδροι αυτής. Η πλειοψηφία των λογιστικών 

απατών εμφανίζονται με την συμμετοχή, την ενθάρρυνση, την έγκριση και 

μέσω των γνώσεων που κατέχουν τα κορυφαία στελέχη της Διοίκησης και 

ανάμεσά τους πάντα ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Οικονομικών 

της μονάδας.  

Παράλληλα όμως υποστηρίζεται και το γεγονός ότι αρκετά συχνά η λογιστική 

απάτη είναι αποτέλεσμα παραλείψεων, σκόπιμων ή ακούσιων πράξεων που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των εισηγμένων επιχειρήσεων. 

ii. Recipes (Συνταγές) 

Η λογιστική απάτη μπορεί να διαπραχθεί από ένα σύνολο πράξεων, οι οποίες 

κυμαίνονται από αυτές που εμφανίζονται πιο συχνά όπως για παράδειγμα η 

απάτη επί των εσόδων της επιχείρησης, έως και αυτές που εμφανίζονται 

λιγότερο συχνά όπως για παράδειγμα η απάτη επί των πληρωτέων 

λογαριασμών.  

Οι μέθοδοι λογιστικής απάτης μπορούν να ξεκινήσουνε από το επίπεδο της 

υπερεκτίμησης των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων και να 

καταλήξουν στην υποτίμηση των υποχρεώσεων και των εξόδων. Η Διαχείριση 
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των Κερδών (Earnings Management) είναι η πιο κοινή μέθοδος που 

εφαρμόζεται από τους δράστες της λογιστικής απάτης. 

iii. Incentives (Κίνητρα) 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας αναφέρει τα πιο συνηθισμένα κίνητρα που 

ωθούν τους δράστες στην διάπραξη της απάτης. Τα κίνητρα οικονομικού 

επιπέδου είναι η πιο συνήθης κατηγορία μολονότι και άλλες μορφές κινήτρων 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο όπως για παράδειγμα τα ψυχολογικά, 

εγωκεντρικά ή ιδεολογικά κίνητρα. Η οικονομική πίεση που ασκείται στις 

εισηγμένες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να επιτύχουν στο προσχεδιασμένο 

χρονοδιάγραμμα τις προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί προκειμένου να 

επιτευχθούν τα όρια του Χρηματιστηρίου, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη 

κίνητρα στην διάπραξη απάτης.  

 

Η κατηγορία των εγωκεντρικών κινήτρων αναφέρεται στις οποιεσδήποτε 

πιέσεις που ασκούνται στα άτομα της επιχείρησης προκειμένου με δόλιο 

τρόπο να ενισχυθεί το προσωπικό τους γόητρο. Αυτού του είδους το κίνητρο 

παρατηρείται κυρίως σε άτομα που διακρίνονται από επιθετική συμπεριφορά 

και επιθυμία να κερδίσουνε μια θέση μεγαλύτερης εξουσίας μέσα στην 

επιχείρηση.  

Τα ιδεολογικά κίνητρα είναι αυτά που ενθαρρύνουν τα άτομα να σκέφτονται 

ότι ο τρόπος συμπεριφοράς και ο σκοπός τους είναι ηθικά ανώτερος. Τέτοιου 

είδους κίνητρα εφαρμόζονται σε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία 

προσπαθούν να αποκτήσουν τον τίτλο του ηγέτη της αγοράς.  

iv. Monitoring (Παρακολούθηση) 

Η διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εισηγμένων 

επιχειρήσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό παρακολούθησης. Αυτός ο 

μηχανισμός αποτελείται από: α) Μια συνάρτηση άμεσης εποπτείας του 

διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου, των εξωτερικών – ορκωτών 

ελεγκτών και των ρυθμιστικών οργανισμών, και β) Μια συνάρτηση έμμεσης 

εποπτείας των ατόμων που δρούνε μέσα στην επιχείρηση υπό τον ρόλο του 

ιδιοκτήτη / επενδυτή ως ενδιάμεσου απέναντι στους αναλυτές, τους θεσμικούς 

επενδυτές και τραπεζίτες.  
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Μια υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελούμενη από ιδιαιτέρως 

προσεχτικά μέλη διοικητικού συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου, 

συνεπάγεται τον καθορισμό ενός κατάλληλου ελέγχου στη κορυφή της 

πυραμίδας της επιχείρησης δημιουργώντας ένα περιβάλλον που απαιτεί 

υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση και καμία ανοχή στην 

ύπαρξη παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

v. End Results (Αποτελέσματα) 

Τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης τα οποία εμπλέκονται με το 

γνωστό «μαγείρεμα των λογιστικών βιβλίων», δέχονται διάφορες συνέπειες 

εξαιτίας αυτής τους της πράξης.  

 

Κάποιες από αυτές τις συνέπειες αναφέρει και ο Rezaee παρακάτω: α) 

Χάνουν την αποζημίωσή τους, β) Τους ασκείται πίεση με σκοπό να 

υποβάλλουν την παραίτησή τους ή απολύονται, γ) διαγράφονται από τους 

καταλόγους της εκάστοτε Επιτροπής Ασφαλείας και δεν μπορούν να 

εργαστούν ξανά ως διευθυντές ή και ακόμα ως υπάλληλοι εισηγμένων 

επιχειρήσεων, δ) Τιμωρούνται με πρόστιμα ή φυλάκιση.  

 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί είναι και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές οι 

οποίοι έχουν εμπλακεί με απάτη επί των οικονομικών καταστάσεων και στους 

οποίους επιβάλλονται παράλληλα τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές 

κυρώσεις. 

 

2.3. Κατηγορίες Λογιστικής Απάτης. 

2.3.1. Απάτη Προς Όφελος της Επιχείρησης. 

 

Η ανώτατη διοίκηση μέσω της διάπραξης δόλιων ενεργειών όπως είναι η αύξηση των 

αποτελεσμάτων, των πωλήσεων και του ενεργητικού ή παράλληλα η εσκεμμένη 

υποτίμηση των πραγματοποιηθέντων δαπανών και υποχρεώσεων, στοχεύει στην 

υπερεκτίμηση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης. Η απάτη αυτού του είδους 

προκύπτει μέσω της εξαπάτησης ενός τρίτου προσώπου. 



44  

Σύμφωνα με τον Καζάντζη (2006) αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα 

του συγκεκριμένου είδους απάτης: 

1) Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού.  

2) Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, 

δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών. 

3) Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος. 

4) Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων 

(τιμή των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του 

ομίλου). Δομώντας εκούσια εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης, η διοίκηση 

μπορεί να βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα ενός οργανισμού που 

συμμετέχει στη συναλλαγή, σε βάρος ενός άλλου οργανισμού του ίδιου 

ομίλου. 

5) Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφθούν σημαντικές 

πληροφορίες που θα βελτίωναν την χρηματοοικονομική εικόνα της 

επιχείρησης στους εκτός της επιχείρησης τρίτους. 

6) Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν 

κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια. 

7) Φορολογική απάτη. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

2.3.2. Απάτη εις Βάρος της Επιχείρησης.  

 

Η απάτη εις βάρος της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από εσωτερικούς 

είτε από εξωτερικούς δράστες. Ο Καζάντζης (2006) αναφέρει αναλυτικότερα 

περιπτώσεις απάτης της κατηγορίας αυτής ως εξής: 

1) Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εσωτερικούς δράστες. 

 Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων. 
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 Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως 

άχρηστου ή ελαττωματικού. 

 Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών. 

2) Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εξωτερικούς δράστες. 

 Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς 

παράδοση, διπλή τιμολόγηση. 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές. 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

Πίνακας 2. Συνήθεις μορφές Απατηλών Οικονομικών Καταστάσεων. 

Είδος Απάτης Παραδείγματα 

Παραποίηση, νόθευση ή αλλοίωση των 

στοιχείων ή των παραστατικών 
 Αλλαγή της ημερομηνίας των 

τιμολογίων αγορών έτσι ώστε τα 

έξοδα να μην βαρύνουν αυτή τη 

χρήση αλλά την επόμενη.  

 Αλλαγή ημερομηνιών στα δελτία 

αποστολής έτσι ώστε οι πωλήσεις και 

τα εξ’ αυτών κέρδη να καταχωρηθούν 

πριν τον χρόνο της πραγματικής 

αποστολής. 

 Αλλαγή των ποσών στα τιμολόγια 

δαπανών προκειμένου να 

εμφανιστούν μειωμένες οι δαπάνες 

χρήσεως. 

 Προσθήκη ανειλικρινών δελτίων 

απογραφής εμπορευμάτων. 

 Εικονικά τιμολόγια πωλήσεων ή 

δαπανών. 

 

Συγκάλυψη ή παράλειψη απεικόνισης των 

επιπτώσεων των συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν στα παραστατικά και 

στα βιβλία της επιχείρησης. 

Κακή εφαρμογή λογιστικών πολιτικών.  

 Παράλειψη καταχώρισης των 

τιμολογίων των προμηθευτών στο 

τέλος του χρόνου. 

 Δημιουργία φανταστικών 

παραγγελιών πελατών. 

 Παγιοποίηση εξόδων πρώτης 

εγκατάστασης και άλλων δαπανών 

που θα έπρεπε να καταγραφούν ως 

έξοδα σύμφωνα με τα εθνικά ή τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

 Αναγνώριση εσόδων και κερδών από 

πωλήσεις για τις οποίες υπάρχει 
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ακόμη σημαντικός κίνδυνος 

επιστροφής των πωληθέντων 

προϊόντων. 

 Δημιουργία ανεπαρκών προβλέψεων 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

προκαθορισμένο ποσό κέρδους. 

 Καταγραφή προκαταβολών για έξοδα 

επόμενης χρήσης ως έξοδο της 

τρέχουσας περιόδου. 

Παράλειψη αποκάλυψης σημαντικών 

πληροφοριών. 
 Απόκρυψη της απομείωσης της αξίας 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. 

 Απόκρυψη εκκρεμών οικονομικών 

διεκδικήσεων από τρίτους. 

 Παράλειψη αναφοράς μιας μεταβολής 

στη λογιστική πολιτική της 

επιχείρησης. 
Πηγή: Χρήστος Ι. Καζαντζής, Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (2006) 

 

2.4. Παράγοντες Κινδύνου Λογιστικής Απάτης. 

 

Σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα ένας ελεγκτής προκειμένου να εκτελέσει έναν 

αποτελεσματικό έλεγχο θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους παράγοντες 

εκείνους που υποκρύπτουν μεγάλο κίνδυνο αλλά και να εντοπίσει πιθανά 

προειδοποιητικά σημεία στα οποία και θα πρέπει να δώσει αυξημένη βαρύτητα. 

Κατά το ελεγκτικό πρότυπο SAS N
o
 82 (παράγραφος 16-17) υπάρχουν τρείς 

βασικές κατηγορίες κινδύνου για την απάτη επί των λογιστικών καταστάσεων: 

1) Χαρακτηριστικά της Διοίκησης.  

Περιέχουν όλες τις διαδικασίες σύνταξης και δημοσιοποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφέρονται στην καλή επικοινωνία και 

συνεργασία ανάμεσα στην διοίκηση της επιχείρησης και στους εκάστοτε 

εξωτερικούς ελεγκτές, και τέλος περιλαμβάνουν τις πιέσεις, την κουλτούρα, 

τις διοικητικές ικανότητες και διαθέσεις απέναντι στον εσωτερικό έλεγχο της 

οικονομικής μονάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κινδύνου στην 

συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πίεση που ασκεί η διοίκηση με σκοπό να 

παρουσιάσει στους μετόχους της επιχείρησης αυξημένα κέρδη τα οποία όμως 

συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
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2) Συνθήκες Κλάδου. 

Σε αυτή την κατηγορία γίνεται αναφορά στις αλλαγές που έχουν προκύψει ως 

προς την φορολογία και τους λογιστικούς κανόνες αλλά επίσης και στο 

οικονομικό περιβάλλον δράσης της επιχείρησης. Παράδειγμα μπορεί να 

αποτελέσει η πρόσφατη αλλαγή ως προς την τήρηση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ), με αποτέλεσμα την μεταβολή των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

3) Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. 

Αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης αλλά και στην 

φύση και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές τις με τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις. Παράδειγμα αποτελεί η πίεση που ασκεί η επιχείρηση 

προκειμένου να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια έτσι ώστε να μπορέσει να 

διατηρήσει την χρηματοοικονομική της θέση. 

 

Ο κίνδυνος που παρατηρείται ως προς την αδυναμία των ελεγκτών να 

εντοπίσουν τις παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις υπάρχει πάντα κατά την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. Ο κίνδυνος αυτός γνωστός και ως επιχειρηματικός 

κίνδυνος μπορεί να αναλυθεί σε τρεις συνιστώσες κινδύνου: τον “εγγενή κίνδυνο”, 

τον “κίνδυνο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου” και τον “κίνδυνο της μη 

ανίχνευσης του κινδύνου” (Friedlob, 1999). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Γ. 

Δρογαλά, Π. Παντελίδη, Α. Τσακπινίδου και Ε. Κεσίση για να παρουσιαστεί 

“εγγενής κίνδυνος” (IR) θα πρέπει να έχει προυπάρξει σφάλμα στο δείγμα του 

ελέγχου πριν αυτός πραγματοποιηθεί.  

Ο “κίνδυνος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου” (CR), αναφέρεται στην 

αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου να ανακαλύψει τα σφάλματα που 

υπάρχουν, όταν βέβαια αυτά υπάρχουν. Τέλος, ο “κίνδυνος της μη ανίχνευσης” (DR), 

αναφέρεται στην αδυναμία του ελεγκτή να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία θα τον βοηθήσουν να ανιχνεύσει τα σφάλματα που 

υπάρχουν. Ο συνολικός κίνδυνος ελέγχου συμβολίζεται ως (AR) και υπολογίζεται 

από τον πολλαπλασιασμό των επιμέρους μορφών κινδύνου ως εξής: 

 

AR = IR * CR * DR 
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Παρακάτω παρατίθεται σχετικός πίνακας ο οποίος αναφέρει τον τρόπο 

συμπεριφοράς της κάθε μιας συνιστώσας του επιχειρηματικού κινδύνου ξεχωριστά. 

Πίνακας 3. “Συμπεριφορές” Συνιστωσών Επιχειρηματικού Κινδύνου 

Κύκλος 

Δραστηριότητας 

Ελέγχου 

Α. 

Π.χ. Πωλήσεις 

Β. 

Π.χ. Παραγωγή 

Γ. 

Π.χ. Παραγγελίες 

Εκτίμηση ελεγκτή 

σχετικά με την 

πιθανότητα για ουσιώδεις 

ανακρίβειες και 

παραλήψεις χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη το 

σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

 

(Εγγενής Κίνδυνος) 

Προσδοκούνται 

πολλές ανακρίβειες  

- παραλήψεις. 

 

 

 

 

(Υψηλός) 

Προσδοκούνται 

λίγες ανακρίβειες – 

παραλήψεις. 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Προσδοκούνται 

λίγες ανακρίβειες – 

παραλήψεις. 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Εκτίμηση ελεγκτή 

σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου να προλαβαίνει 

και να εμποδίζει τις 

ουσιώδεις ανακρίβειες 

και παραλήψεις. 

 

 

(Κίνδυνος Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου) 

Υψηλή 

αποτελεσματικότητα 

Συστήματος 

Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Υψηλή 

αποτελεσματικότητα 

Συστήματος 

Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Μεσαία 

αποτελεσματικότητα 

Συστήματος 

Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

 

 

 

 

(Μέτριος) 

Προθυμία ελεγκτή να 

επιτρέψει τις ουσιώδεις 

ανακρίβειες και 

παραλήψεις μετά την 

ολοκλήρωση του 

ελέγχου. 

 

 

(Συνολικός Κίνδυνος) 

Χαμηλή Επιθυμία. 

 

 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Χαμηλή Επιθυμία. 

 

 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Χαμηλή Επιθυμία. 

 

 

 

 

 

 

(Χαμηλός) 

Ποσότητα αποδεικτικών 

στοιχείων που ο ελεγκτής 

σκοπεύει να συλλέξει. 

 

 

(Κίνδυνος μη ανίχνευσης) 

Μεσαίο αριθμό. 

 

 

 

 

(Μέτριος) 

Χαμηλό αριθμό. 

 

 

 

 

(Υψηλός) 

Μεσαίο αριθμό. 

 

 

 

 

(Μέτριος) 
Πηγή: Γ. Δρογαλάς, Π. Παντελίδης, Α. Τσακπινίδου, Ε. Κεσίση, Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση 

Κινδύνου 
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2.5. Βασικές Θεωρίες Λογιστικής Απάτης. 

2.5.1. Η Θεωρία των Ευκαιριών. 

 

 

Αξίωμα της συγκεκριμένης θεωρίας είναι το ότι όλοι οι άνθρωποι διακρίνονται από 

έναν βαθμό ευκαιρίας που θα τους οδηγήσει στην διάπραξη της απάτης. Αυτού του 

είδους η ευκαιρία διέπεται από τους ακόλουθους τρείς παράγοντες: α) Το επίπεδο 

κατά το οποίο οι πιθανοί δράστες έχουν πρόσβαση στον χώρο της επιχείρησης, στην 

ακίνητη περιουσία της, στα αρχεία και στα πληροφοριακά της συστήματα, β) Η 

ικανότητα που έχουν οι δράστες να αναγνωρίζουν τις πιθανές καταστάσεις κινδύνου 

για την επιχείρηση και να τις εκμεταλλεύονται προς όφελός τους, γ) Ο χρόνος που 

έχουν στη διάθεσή τους οι δράστες ώστε να προγραμματίσουν κατάλληλα και 

τελικώς να διαπράξουν την απάτη. Βασική υποσημείωση αποτελεί το γεγονός ότι 

αυτοί και μόνο επιλέγουν τον τόπο και τον χρόνο της απάτης. 

Όπως μας αναφέρει και ο William T. Thornhill, οι λογιστικές απάτες 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Στις απλές, οι οποίες πραγματοποιούνται από ένα μόνο άτομο το οποίο μπορεί 

να είναι γνώστης του εσωτερικού της επιχείρησης ή μπορεί να είναι και 

κάποιος ξένος ως προς το περιβάλλον της. 

 Στις σύνθετες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο ή και 

περισσότερων ατόμων για τους οποίους ισχύουν δύο περιπτώσεις: α) Να είναι 

όλοι μέλη της επιχείρησης και κατ’ επέκταση γνώστες αυτής, ή β) Να είναι 

όλοι τους ξένοι – τρίτοι προς την λειτουργία της επιχείρησης. 

 Στις περίπλοκες, οι οποίες έρχονται εις πέρας λόγω της συνεργασίας ενός ή 

περισσότερων εσωτερικών μελών της επιχείρησης με έναν ή και 

περισσότερους εξωτερικούς της χρήστες. 

(Thornhill, W. (1995). Forensic Accounting, How to Investigate Financial Fraud. New York: Richard 

D. Irwin Inc.) 

 

Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι περισσότερες λογιστικές 

απάτες προκύπτουν μέσα από τις παραβιάσεις της εμπιστοσύνης μεταξύ των 
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υπαλλήλων της επιχείρησης αλλά και των υπόλοιπων στους οποίους έχει 

παραχωρηθεί το δικαίωμα της πρόσβασης στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των απατών 

πραγματοποιείται από τα άτομα με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά 

παράλληλα αναφέρονται σε μικρό χρηματικό ποσό. Όσο υψηλότερες είναι οι 

δεξιότητες των ατόμων που εμπλέκονται στην απάτη, ο αριθμός των περιπτώσεων 

απάτης μειώνεται με κανονικό ρυθμό ενώ το μέσο ποσό της κάθε απάτης είναι 

υψηλότερο. 

Ο Thornhill επισημαίνει ότι η ευκαιρία που έχει κάποιος για να διαπράξει 

απάτη εξαρτάται από: 

 Την προσβασιμότητα που έχει ο δράστης στο ενεργητικό της επιχείρησης, τα 

συστήματα ή και τα αρχεία της. 

 Τις δεξιότητες που κατέχει ο δράστης. Όσο υψηλότερου επιπέδου είναι αυτές 

τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος για την οικονομική μονάδα. 

 Ο χρόνος. Ο δράστης συνήθως επιλέγει τον χρόνο και τον τόπο για την 

διάπραξη της απάτης ψάχνοντας παράλληλα για αδυναμίες στους αμυντικούς 

μηχανισμούς της επιχείρησης. 

 Η κατάταξη. Αναφέρεται στην ικανότητα του δράστη να παρακάμπτει τους 

ελέγχους που ασκεί η επιχείρηση όπως επίσης και τους οικεία υφιστάμενους 

του, κάτι το οποίο είναι δυνατόν να καταλήξει σε αντικανονική συμπεριφορά 

που δεν έχει αναφερθεί. 

 

2.5.2. Η Θεωρία της Συγκάλυψης. 

 

Όταν η διάπραξη της απάτης παρατηρείται από το βασικό της επίπεδο καταλήγει να 

χαρακτηρίζεται ως απλή. Ο σκοπός της είναι επίσης απλός, καθώς προσπαθεί να 

αποκτήσει ένα ανέντιμο πλεονέκτημα έναντι του θύματος. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο απώτερος στόχος της διάπραξης της απάτης, ο δράστης προσπαθεί συχνά να 

δημιουργήσει μια σύγχυση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των 

λογιστικών βιβλίων. 
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2.5.2.1. Απάτη στα Λογιστικά Βιβλία της Επιχείρησης. 

 

Το συγκεκριμένο είδος απάτης προκύπτει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Παράνομες 

πληρωμές ή δραστηριότητες καταγράφονται με έναν συγκεκαλυμμένο τρόπο στα 

λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Ακόμη και όταν μια τέτοιου είδους 

εσκεμμένη εξαπάτηση υπάρχει, η διαδρομή του ελέγχου αν και υφίσταται είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί. Εάν και όποτε επιτευχθεί ο εντοπισμός του, θα βοηθήσει στην 

ανακάλυψη της απάτης των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης. 

 

2.5.2.2. Απάτη  εκτός των Λογιστικών Βιβλίων της Επιχείρησης. 

 

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία απάτης υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη διαδικασιών 

ελέγχου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Προκειμένου να προκύψει αυτή η μορφή απάτης η 

επιχείρηση θα πρέπει να έχει μη καταγεγραμμένες εκπτώσεις προμηθευτών και 

σημαντικές πωλήσεις της μετρητοίς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απάτης είναι η 

δωροδοκίες και οι μίζες.  

Οι κλοπές είναι δυνατόν να μην συγκαλυφθούν για διάφορους λόγους. 

Καταρχήν, η απόκρυψη αυτή μπορεί να μην είναι αναγκαία διότι τα αρχεία του 

θύματος δεν θα μπορέσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Ωστόσο, ακόμα και αν 

παραμείνουν ακάλυπτες, τα αρχεία μπορεί να είναι ανεπαρκή για τον εντοπισμό του 

δράστη της απάτης. Επιπρόσθετα, το θύμα είναι δυνατόν να συγχωρέσει την απώλεια 

που υπέστη λόγω της απάτης που διαπράχθηκε. 

Ο Thornhill προσθέτει επίσης τα εξής: 

1. Η συγκάλυψη αποτελεί τον βασικό παράγοντα των περισσότερων 

συστηματικών απατών. 

 

2. Η διαστρέβλωση αντιπροσωπεύει την παραποίηση μιας προσωπικής, φυσικής 

ή και εμπορικής πραγματικότητας. 
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3. Χειραγώγηση σημαίνει τροποποίηση ενός λογιστικού αρχείου. Αυτού του 

είδους η πράξη, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την διάπραξη της κλοπής 

στοχεύει στο να βοηθήσει στην πραγματοποίηση της απάτης. 

(Thornhill, W. (1995). Forensic Accounting, How to Investigate Financial Fraud. New York: 

Richard D. Irwin Inc.) 

 

2.5.3. Η Θεωρία των Αποκλίσεων. 

 

Η διάπραξη απάτης μπορεί να θεωρηθεί ως μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, διότι 

έρχεται σε αντίθεση με τους αποδεκτούς κανόνες της κοινωνιολογίας, η οποία κάνει 

λόγο για την ύπαρξη του ατόμου ως μέρος ενός συνόλου. Οι δράστες της απάτης 

αναζητούν συνεχώς τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουνε να καλύψουνε την 

ενοχή τους. Έτσι λοιπόν, ως αποτέλεσμα, για έναν επιδέξιο ελεγκτή οι αποκλίσεις 

που μπορούν να παρατηρηθούν στη συμπεριφορά ενός ατόμου σε σχέση με τα γενικά 

αποδεκτά πρότυπα αποτελούν συχνά το πρώτο σημάδι διάπραξης απάτης. 

 

2.5.4. Οι Θεωρίες της Ελάχιστης και Στρατηγικής Συμπαιγνίας. 

 

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν αποδείξει ότι συνήθως η μία από τις τέσσερις 

περιπτώσεις απάτης περιλαμβάνει συμπαιγνία μεταξύ δύο ή και περισσότερων 

ατόμων. Η συμπαιγνία συνήθως προκύπτει κάτω από 2 διαφορετικές συνθήκες: α) 

Με σκοπό να παρέχουν τις απαραίτητες ευκαιρίες, πόρους ή δεξιότητες για την 

διάπραξη της απάτης (Ελάχιστη Συμπαιγνία), και β) Με σκοπό να μοιραστούν τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις χαμηλών δεξιοτήτων απάτες ανάμεσα στον 

μέγιστο αριθμό ατόμων (Θεσμοθετημένη Απάτη ή Στρατηγική Συμπαιγνία). 

 

2.6. Γενικές Αρχές Ελεγκτικής της Απάτης. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι περιπτώσεις απάτης έχουν παρουσιάσει τρομακτική αύξηση 

σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς οι ανάγκη για υπηρεσίες ελέγχου είναι μεγάλη. 
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Γι’ αυτό το λόγο και εξαιτίας της συνθετότητας που διακρίνει το ελεγκτικό 

επάγγελμα έχει δημιουργηθεί ένας νέος εξειδικευμένος τομέας ελεγκτικής γνώσης ο 

οποίος ονομάζεται ελεγκτική της απάτης.  

Αυτός ο τομέας είναι ικανός να παράσχει πολύ χρήσιμες υπηρεσίες στις 

περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων όπως για παράδειγμα η υπεξαίρεση χρημάτων, 

η παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, τραπεζικές απάτες, απάτες με υπολογιστές 

κλπ. Ο αριθμός όμως των ορκωτών και εσωτερικών ελεγκτών που κατέχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και την απαραίτητη προϋπηρεσία για ανταποκριθούν σ’ αυτό το 

έργο είναι αρκετά μικρός. 

Σύμφωνα με τον Καζαντζή προκειμένου ο ελεγκτικός αυτός τομέας δράσης να 

αναπτυχθεί σε στέρεες βάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 Η ελεγκτική των οικονομικών καταστάσεων δεν παρουσιάζει κοινά σημεία με 

την ελεγκτική της απάτης. 

 Κατ’ επέκταση με το ανωτέρω η διαφοροποίηση εκτίνεται και στην 

περίπτωση των ελεγκτών. Οι ελεγκτές απάτης ενδιαφέρονται κυρίως για τις 

εξαιρέσεις, ιδιορρυθμίες, λογιστικές ανωμαλίες και πρότυπα συμπεριφοράς, 

ενώ οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για την 

ανακάλυψη λαθών και παραλείψεων. 

 Χαρακτηριστικό ενός καλού ελεγκτή απάτης είναι η ικανότητά του να 

σκέφτεται σαν κλέφτης. 

 Η συνηθέστερη περίπτωση απάτης σε ένα μηχανογραφημένο λογιστικό 

περιβάλλον πραγματοποιείται κατά την διαδικασία της εισαγωγής των 

δεδομένων στο σύστημα. 

 Συχνότερα η απουσία ελέγχου και όχι χαλαρός έλεγχος είναι η αιτία 

πρόκλησης απάτης λογιστικού τύπου. 

 Η πρόληψη της απάτης είναι θέμα κατάλληλων ελέγχων και ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλη αξία δίνεται στην τιμιότητα του ατόμου και 

στην δίκαιη συμπεριφορά. 

Ο έλεγχος της απάτης ασχολείται τόσο με συναλλαγές του παρόντος όσο και 

του παρελθόντος. Οι απάτες που σχετίζονται πιο συχνά με τις οικονομικές 

καταστάσεις εμφανίζονται συχνότερα όταν υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες: 
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 Ανύπαρκτο ή και αδύναμο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 Πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού δίχως ιδιαίτερης έρευνας αναφορικά με 

την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. 

 Όταν ασκείται ασφυκτική πίεση στους εργαζομένους της επιχείρησης 

προκειμένου αυτοί να ικανοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς της στόχους. 

 Παρουσία διεφθαρμένου, αναποτελεσματικού ή και ανεπαρκή τρόπου 

διοίκησης της οικονομικής μονάδας. 

 Ο κλάδος δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας συνηθίζει να 

χαρακτηρίζεται ως διεφθαρμένος. 

 Η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση οικονομικής κρίσης. 

Ένας επιδέξιος και αποτελεσματικός ελεγκτής απάτης θα πρέπει να είναι 

ικανός να εφαρμόσει σε έναν ορισμένο βαθμό επάρκειας τα κατωτέρω: 

 Αξιολόγηση των επί μέρους μέτρων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Εκτίμηση των δυνατών και αδύνατων σημείων αυτών των ελέγχων. 

 Σχεδιασμός και οργάνωση σεναρίων που να αναφέρονται στην περίπτωση 

πιθανής απώλειας από απάτη. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ο ελεγκτής 

θα πρέπει να βασιστεί σε ήδη γνώριμες αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου. 

 Εντοπισμός αμφισβητήσιμων και ακραίων συναλλαγών. 

 Διάκριση των παραποιημένων λογιστικών εγγραφών από τα ανθρώπινα λάθη. 

 Κατανόηση της ροής των παραστατικών που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές. 

 Συγκέντρωση και διατήρηση κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων τα οποία 

επιβεβαιώνουν περιπτώσεις απώλειας περιουσιακών στοιχείων και απατηλών 

συναλλαγών. 

 

2.7. Κίνητρα και Παράγοντες που Ενθαρρύνουν την Διάπραξη 

Απάτης. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που έχουν χαρακτηριστεί ως γενεσιουργοί της απάτης 

και οι οποίοι παρακινούν και ενθαρρύνουν την διάπραξή της είναι οι ακόλουθοι: 
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2.7.1. Ο Έντονος Επιχειρηματικός Ανταγωνισμός. 

 

Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η της οικονομική επιβίωση λόγω της ύπαρξης 

έντονου ανταγωνισμού. Εξαιτίας αυτού η διάπραξη της απάτης διαπράττεται 

ευκολότερα, καθώς χρησιμοποιείται ως ένα από τα όπλα στον αγώνα της επιχείρησης 

για επιβίωση. 

 

2.7.2. Η Πίεση της Ικανοποίησης των Προσδοκιών. 

 

Λόγω της ύπαρξης έντονου επιχειρησιακού ανταγωνισμού ασκείται στις επιχειρήσεις 

μεγάλη πίεση προκειμένου αυτές να συναντήσουν τα αναμενόμενα από τους 

επενδυτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές κλπ. ποσοστά αύξησης των εσόδων και 

των κερδών τους.  

Εάν δεν τα επιτύχουν στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα τότε αυτό αυτόματα 

σημαίνει πτώση της τιμής της μετοχής της. Η φτωχή χρηματοοικονομική τους 

απόδοση τους αναγκάζει συχνά μέσω των διοικήσεών τους να παρουσιάσουν μια 

αδικαιολόγητη έμφαση στα κέρδη αλλά και στην αποδοτικότητά τους, αυξάνοντας 

έτσι την πιθανότητα απάτης και λανθασμένων απεικονίσεων επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

2.7.3. Τα Οικονομικά Κίνητρα από την Ίδια την Επιχείρηση. 

 

Αποτελέσματα πολλών ερευνών έχουν αποδείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

διάπραξης απάτης ευθύνονται τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εξαιτίας των ισχυρών 

κινήτρων που τους παρέχει η ίδια η επιχείρηση για κάτι τέτοιο. Η βασικότερη μορφή 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών επιδόσεων σε πολλές επιχειρήσεις έχει ως κεντρικό 

κριτήριο το οικονομικό αποτέλεσμα.  
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Επομένως, τα στελέχη που θα επιτύχουν τις υψηλότερες επιδόσεις θα 

παραλάβουν και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Λόγω της έντασης του ζήλου 

τους για επίτευξη των στόχων τους, τα στελέχη καταφεύγουν πολλές φορές στην 

υιοθέτηση πρακτικών που οδηγούν σε ανειλικρινείς οικονομικές καταστάσεις. Τα 

κίνητρα αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα όταν τα συγκεκριμένα στελέχη κατέχουν 

σημαντικό αριθμό μετοχών ή όταν οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών είναι 

συνδεδεμένες με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 

 

2.7.4. Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Διαπιστώσεις της εφαρμοσμένης ελεγκτικής αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

συμμετοχής Ανεξάρτητων μη Ελεγκτικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των 

επιχειρήσεων είναι αυτό που ευθύνεται για το μικρό ποσοστό απατηλών οικονομικών 

καταστάσεων και απάτης. 

 

2.7.5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κατέχει και τη Θέση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην 

απάτη και στην κατοχή από το ίδιο άτομο των δύο θέσεων. Επομένως, όσον αφορά το 

επίπεδο της ανώτατης διοίκησης θα πρέπει να υφίσταται διαχωρισμός των ευθυνών 

μεταξύ του διευθύνοντα συμβούλου και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 

 

2.7.6. Ο Ρυθμός Ανάπτυξης και το Μέγεθος της Επιχείρησης. 

 

Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου 

να διατηρήσουν σταθερή την αυξητική τάση των λογιστικών τους μεγεθών έρχονται 

αντιμέτωποι με την πίεση που τους ασκείται για την διατήρηση των ρυθμών, με 
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συνέπεια την εφαρμογή πρακτικών που οδηγούν σε παραποίηση των οικονομικών 

τους καταστάσεων.  

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πιθανόν να 

παρακάμψουν τις αρχές και τους κανόνες του λογιστικού ελέγχου ειδικά στην 

περίπτωση μεγάλων πελατών. Είναι ακόμη πιθανόν να συναινέσουν στις προσπάθειες 

των πελατών αυτών για υιοθέτηση πρακτικών δημιουργικής λογιστικής. 

 

2.7.7. Η Εξειδίκευση του Εξωτερικού Ελεγκτή. 

 

Η πιθανότητα ανίχνευσης παραποιημένων στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις 

είτε λόγω λάθους είτε λόγω απάτης αυξάνει στην περίπτωση που ανατεθεί ο έλεγχος 

σε έναν εξειδικευμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Παρατηρείται επομένως μια 

αρνητική σχέση μεταξύ της εξειδίκευσης του ελεγκτή και της συχνότητας εμφάνισης 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τους πελάτες της επιχείρησης. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

2.8. Οι Κόκκινες Σημαίες στην Διάκριση της Απάτης.  

 

Οι Κόκκινες Σημαίες (Red Flags) σε μια επιχείρηση είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 

δομή αυτής αλλά και με τον τρόπο κατά τον οποίο οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

έχουν εκτελεστεί. Η κατανόηση των συμπτωμάτων της απάτης αποτελεί το κλειδί για 

την ανίχνευσή της. Ένα σύμπτωμα απάτης μπορεί να οριστεί ως μια κατάσταση η 

οποία αναλογεί σε ανέντιμες και απατηλές δραστηριότητες. Είναι δυνατόν να 

προκληθούν είτε για την διάπραξη της απάτης είτε κατά την προσπάθεια απόκρυψής 

της.  

(http://internalaudit.wayne.edu/fraud.php#The%20impact%20of%20Fraud) 

Τα  χαρακτηριστικά των κόκκινων σημαιών που σημαίνουν ανησυχία κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

http://internalaudit.wayne.edu/fraud.php#The%20impact%20of%20Fraud


58  

 Τα άτομα δίχως ένα σαφώς καθορισμένο κώδικα ηθικής. 

 Τα άτομα που είναι νευρωτικά, μανιοκαταθλιπτικά ή συναισθηματικά ασταθή. 

 Τα άτομα που είναι αλαζονικά ή εγωκεντρικά. 

 Τα άτομα που έχουν ψυχοπαθή προσωπικότητα. 

Οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν στις ακόλουθες πιθανές «κόκκινες σημαίες» μέσα 

στην επιχείρηση: 

 Δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

 Μεγάλες επενδύσεις ή ζημίες. 

 Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης. 

 Η επιτυχία της επιχείρησης που προήλθε από ένα ή δύο προϊόντα, πελάτες ή 

συναλλαγές. 

 Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. 

 Σοβαρή απαξίωση. 

 Εξαιρετικά υψηλό χρέος. 

 Εξαιρετικά ταχεία επέκταση μέσω μιας νέας επιχείρησης ή σειράς προϊόντων. 

 Πιστωτική στενότητα, υψηλά επιτόκια και μειωμένη ικανότητα για απόκτηση 

πίστωσης. 

 Πίεση για οικονομική επέκταση μέσω των τρεχόντων κερδών παρά μέσω 

οφειλών ή της δικαιοσύνης. 

 Συμπίεση του κέρδους (τα κόστη και τα έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τις 

πωλήσεις και τα έσοδα) 

 Δυσκολία στη συλλογή των απαιτήσεων. 

 Ασυνήθιστα έντονος ανταγωνισμός. (περιλαμβανομένων των χαμηλά 

τιμολογούμενων εισαγωγών) 

 Οι υφιστάμενες συμφωνίες δανειοδότησης που χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

ελαστικότητα και σκληρούς περιορισμούς. 

 Προοδευτική επιδείνωση της ποιότητας των κερδών. 

 Σημαντικές φορολογικές προσαρμογές από το IRS. 

 Μακροπρόθεσμες οικονομικές απώλειες. 

 Ασυνήθιστα υψηλά κέρδη που παρατηρούνται με παράλληλη έλλειψη 

μετρητών. 
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 Επείγουσα ανάγκη για θετικά κέρδη προκειμένου να υποστηρίξουν την υψηλή 

τιμή της μετοχής, να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα κέρδη και ούτω καθεξής. 

 Πρέπει να αποσιωπηθεί η προσωρινή κακή κατάσταση και να διατηρηθεί η 

θέση της διαχείρισης όπως και το κύρος της. 

 Σημαντικές διαφορές ειδικά μεταξύ των μετόχων και της διαχείρισης. 

 Μη εμπορεύσιμες εγγυήσεις. 

 Σημαντική μείωση των πωλήσεων η οποία υποδεικνύει μελλοντική πτώση των 

πωλήσεων. 

 Μεγάλος επιχειρηματικός κύκλος. 

 Η ύπαρξη μετακλητών και πιθανών και διακινδυνευμένων αδειών που είναι 

απαραίτητες για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Παύση ή διαγραφή από το χρηματιστήριο. 

 Ο φόβος της συγχώνευσης. 

(Riahi-Belkaoui, A. (2003). Accounting-By Principle or Design?. Westport, Connecticut London) 

 

Παρόλο που αυτά τα περιγραφικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι χρήσιμα 

για την ανίχνευση της πιθανή απάτης στο εταιρικό περιβάλλον, δεν παρέχουν επαρκή 

κανονιστική επεξήγηση του λόγου διάπραξης της απάτης. Ο τομέας της 

εγκληματολογίας παρέχει ποικίλα μοντέλα και θεωρίες τα οποία εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις απάτης μέσα στο λογιστικό περιβάλλον και επίσης μπορεί να προσφέρει 

εναλλακτικές επεξηγήσεις του φαινομένου αυτού.  

(http://internalaudit.wayne.edu/fraud.php#The%20impact%20of%20Fraud) 

 

2.9. Το Τρίγωνο της Απάτης. (The Fraud Triangle) 

 

Παρά τις έντονες προσπάθειες για την εξάλειψη 

της διαφθοράς, την υπεξαίρεση των περιουσιακών 

στοιχείων και τη δόλια παραποίηση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, φαίνεται ότι 

η απάτη στις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει 

http://internalaudit.wayne.edu/fraud.php#The%20impact%20of%20Fraud
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είναι ένα πρόβλημα του οποίου η συχνότητα και δριμύτητα συνεχώς αυξάνονται. 

Ένα από τα παλαιότερα και πιο βάσιμα σενάρια για την αποτροπή και 

ανίχνευση της απάτης είναι το “Τρίγωνο της Απάτης”. Ο εγκληματολόγος Donald R. 

Cressey το 1950 και κατά την διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής 

ενασχολήθηκε με την περίπτωση του Τριγώνου προκειμένου να εξηγήσει τον λόγο 

για τον οποίο οι άνθρωποι διαπράττουν απάτη.  

Τα τρία στοιχεία κλειδιά που χαρακτηρίζουν το “Τρίγωνο της Απάτης” είναι: 

η Ευκαιρία, η Πίεση και η Εκλογίκευση. Η Ευκαιρία είναι το στοιχείο πάνω στο 

οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να ασκήσουν τον μεγαλύτερο έλεγχο. Ο τρόπος για 

την μείωση των ευκαιριών απάτης είναι ο περιορισμός αυτών.  

(http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC363.pdf) 

Και οι τρεις συνθήκες είναι συνήθως απαραίτητες για την διάπραξη απάτης. 

Κάποιες από αυτές ενυπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ άλλες είναι 

έμφυτες στα ίδια τα άτομα ή τις προσωπικές τους καταστάσεις. Για κάθε μία από τις 

συνθήκες αυτές σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 

2.9.1. Πίεση 

 

Οι οικονομικές κυρίως δυσκολίες ήταν αυτές που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες 

ανάγκες οι οποίες αποτέλεσαν την απαρχή της διάπραξης οικονομικής απάτης. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

περιπτώσεων απάτης η πίεση είναι αυτή που ωθεί τον δράστη στην ανάληψη 

σημαντικών κινδύνων προκειμένου να αποκτήσει τους επιθυμητούς πόρους. Η πίεση 

είναι δυνατόν να μην είναι πραγματική ή ακόμα και ορατή από έναν τρίτο 

παρατηρητή. Κάποιες από τις πιέσεις που οδηγούν συνήθως τα στελέχη των 

επιχειρήσεων στην υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων είναι τα ακόλουθα: 

1. Η ψύχωση για επιτυχία, 

2. Τα υψηλά προσωπικά χρέη, 

3. Οι υψηλές ιατρικές δαπάνες,  

4. Οι απροσδόκητες οικονομικές ανάγκες, 

http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC363.pdf
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5. Οι προσωπικές οικονομικές απώλειες, 

6. Οι ακριβές συνήθειες, 

7. Οι πιέσεις από το περιβάλλον εργασίας όπως για παράδειγμα η περίπτωση της 

χαμηλής αμοιβής, 

8. Η αποτυχία προαγωγής, 

9. Η άδικη μεταχείριση, 

10. Η έλλειψη σεβασμού από την εργασία, 

11. Οι οικογενειακές ή συζυγικές πιέσεις. 

 

2.9.2. Ευκαιρίες 

 

Ως παράγοντες δημιουργίας ευκαιριών για τη διάπραξη απάτης ορίζονται οι 

ακόλουθοι: 

1. Αναποτελεσματικότητα εσωτερικών ελέγχων. 

Βασικά παραδείγματα έκφρασης αδυναμίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι: η έλλειψη διαχωρισμού των καθηκόντων και της 

εξουσιοδότησης των συναλλαγών, όπως επίσης και η έλλειψη φυσικών 

ελέγχων και παράλληλα η αναποτελεσματική επίβλεψη. Υπάρχουν βέβαια και 

γεγονότα τα οποία είναι ικανά να ενισχύσουν το πρόβλημα, δηλαδή, η 

παράλειψη ενημέρωσης των στελεχών της επιχείρησης αναφορικά με τους 

κανόνες επιχειρησιακής ηθικής αλλά και η λειτουργία αυτής μέσα σε 

συνθήκες μεγάλης πίεσης. 

2. Αναποτελεσματικότητα διοικητικού συμβουλίου. 

Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να θεωρήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς της ως ανίσχυρο και υποκειμενικό στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο φαίνεται να είναι 

αδύναμο και υποτονικό ή ακόμη και να στερείται ανεξαρτησίας. Συνέπεια των 

ανωτέρω είναι η παρουσίαση της ευκαιρίας για παραπλανητικές πρακτικές. 

3. Πρακτικές ατιμωρησίας. 

Ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων δεν ασκούν επί των δραστών της απάτης 

κάποιο μέτρο αυστηρών ποινών αλλά συνήθως καταφεύγουν στις προφορικές 

επιπλήξεις. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ένας επιπρόσθετος λόγος για τον 
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οποίο οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μπορεί να επιχειρήσουν την διάπραξη 

απάτης, καθώς γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η τιμωρία τους θα είναι 

ασήμαντη σε περίπτωση αποκάλυψης της δράσης τους. 

4. Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας. 

Η άγνοια που ενδεχομένως να έχουν τα στελέχη μιας επιχείρησης λόγω 

φτωχής ηθικής καθοδήγησης και ενημέρωσης είναι δυνατόν να τους οδηγήσει 

σε διάπραξη απάτης, είτε διότι δεν είχαν γνώση του ότι αυτό που έκαναν ήταν 

λάθος, είτε λανθασμένα είχαν την εντύπωση ότι ενεργούσαν προς όφελος της 

επιχείρησης. Η ανώτατη διοίκηση κάποιες στιγμές δεν δείχνει την απαραίτητη 

προθυμία για παροχή καθοδήγησης αναφορικά με τον τρόπο λήψης των 

δύσκολων αποφάσεων. 

 

Η ηθική καθοδήγηση είναι αναγκαία όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες και 

πολιτικές δεν είναι ευκολοκατανόητες από τα άτομα για τα οποία 

προορίζονται. Εκτός από την παροχή ηθικής καθοδήγησης υπό τη μορφή των 

γραπτών κανονισμών, έργο της ανώτερης διοίκησης πρέπει να είναι και η 

άσκηση των καθηκόντων της ως πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς, καθώς η 

έλλειψη κατανόησης από πλευράς των στελεχών μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό κίνδυνο κατάρτισης παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων 

αφού ένα μεγάλο μέρος των λογιστικών κανόνων είναι πολύπλοκο, 

χρησιμοποιεί τεχνική γλώσσα και ορολογίες οι οποίες δεν μπορούν να 

απλοποιηθούν. 

 

2.9.3. Εκλογίκευση 

 

Σύμφωνα με τους Hollinger και Clark (1983) τα άτομα δεν διαπράττουν απάτη εκτός 

και αν μπορούνε να την δικαιολογήσουν σύμφωνα με τον προσωπικό τους κώδικα 

ηθικής. Ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δεν θα διέπρατταν μια απάτη ακόμα και σε 

περίπτωση ανάγκης ή ευκαιρίας καθώς γι’ αυτούς η προσωπική ακεραιότητα 

θεωρείται ως ο βασικός περιοριστικός παράγοντας που τους αποτρέπει από τέτοιου 

είδους συμπεριφορές. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας ισχυρός 

επιχειρησιακός κώδικας ηθικής πρακτικής είναι ικανός για αποτροπή των ατόμων 
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από την χρήση εκλογικεύσεων που να δικαιολογούν την παράνομη συμπεριφορά 

τους.  

Κάποιες από τις συμπεριφορές ή εκλογικεύσεις υπαλλήλων που να 

συνδέονται συχνά με πράξεις απάτης είναι οι ακόλουθες: 

 Η αίσθηση ότι κάποιος κακοπληρώνεται. 

 Η πεποίθηση ότι κάποιος εργάζεται υπερβολικά. 

 Η αίσθηση ότι και οι υπόλοιποι πράττουν το ίδιο. 

 Η πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει κάποιος έχει τα 

πλεονεκτήματά της. 

 Ο χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική. 

 Η επιθυμία για εκδίκηση. 

 Η άποψη ότι πρόκειται μόνο για ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρωθεί 

σύντομα. 

 Η πεποίθηση ότι κανείς δεν θα πάθει κακό. 

 Η αίσθηση ότι είναι για καλό σκοπό. 

 Η υπόθεση ότι είναι μόνο μια προσωρινή πράξη έως ότου βελτιωθούν οι 

συνθήκες. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

Υποστηρίζεται γενικότερα ότι ένας κλέφτης είναι δυνατόν να πείσει τον εαυτό 

του ότι στην πραγματικότητα δανείζεται χρήματα από την επιχείρηση τα οποία και θα 

ξεπληρώσει κάποια μέρα και όχι ότι ιδιοποιείται ξένη περιουσία. Ορισμένοι 

καταχραστές βέβαια πιστεύουν ότι η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη τα συγκεκριμένα 

χρήματα και ότι δεν υπολείπεται περιουσιακών στοιχείων. Ένα άλλο μέρος 

καταχραστών θεωρούν ότι η επιχείρηση «αξίζει» να έχει στην κατοχή της κλεμμένο 

χρήμα εξαιτίας των άσχημων ενεργειών της απέναντι στους υπαλλήλους της. 

Έτσι λοιπόν οι διάφοροι οργανισμοί εφαρμόζουν αυστηρότερους ελέγχους και 

ευρύτερη εποπτεία. Το ελεγκτικό επάγγελμα έχει υιοθετήσει πιο αυστηρά πρότυπα 

ελέγχου καθώς και διαδικασίες ενώ παράλληλα οι προγραμματιστές λογισμικού 

συνεχώς προσθέτουν χαρακτηριστικά παρακολούθησης στα υποστηρικτικά 
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συστήματα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το εάν οι προσπάθειες αυτές θα είναι αρκετές 

για να περιορίσουν τελικά το πρόβλημα της απάτης.  

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων όπως και τα στελέχη τους θα πρέπει να 

αναλάβουν τον έλεγχο της απάτης στηριζόμενοι κυρίως στο κομμάτι του Τριγώνου 

της Απάτης επί του οποίου μπορούν να ασκήσουν τον μεγαλύτερο έλεγχο. Αυτό το 

κομμάτι είναι η ευκαιρία για την διάπραξη της απάτης. Μπορεί να είναι δύσκολο για 

την διοίκηση να κάνει κάτι σχετικά με τις ανάγκες ή τις εκλογικεύσεις των 

εργαζομένων, αλλά, με τον περιορισμό των ευκαιριών για διάπραξη απάτης της είναι 

δυνατό να τα μειώσει έως κάποιο βαθμό.  

Από τα τρία στοιχεία του Τριγώνου της Απάτης η ευκαιρία είναι αυτό επί του 

οποίου όλες οι επιχειρήσεις έχουν τον μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό οι 

επιχειρήσεις να διαμορφώσουν διαδικασίες και ελέγχους τα οποία δεν θα οδηγούν 

τους εργαζομένους στην δίχως λόγο διάπραξη απάτης όπως επίσης και θα είναι ικανά 

να ανιχνεύουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα εάν και όποτε 

αυτή προκύψει. 

(http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC363.pdf) 

 

2.10. Το Διαμάντι της Απάτης. (The Fraud Diamond) 

 

Σύμφωνα με τον David T. Wolfe και την 

Dana R. Hermanson το Τρίγωνο της Απάτης 

για το οποίο κάναμε λόγο στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, θα μπορούσε να ενισχυθεί με ένα 

τέταρτο στοιχείο. Αυτό το επιπρόσθετο 

στοιχείο θα ήταν ικανό να βελτιώσει τις 

διαδικασίες της πρόληψης αλλά και της   ανίχνευσης της απάτης. Έτσι λοιπόν οι 

συγγραφείς προσθέτουν παράλληλα με τα κίνητρα, τις ευκαιρίες και τον 

εξορθολογισμό την ικανότητα του ατόμου, προκειμένου να δημιουργήσουν το 

επονομαζόμενο Διαμάντι της Απάτης (Fraud Diamond).  

http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC363.pdf
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Ένας μεγάλος αριθμός απατών και ειδικά αυτές που είχαν ως αποτέλεσμα την 

κατάχρηση δισεκατομμυρίων δεν θα μπορούσαν ίσως και ποτέ να πραγματοποιηθούν 

εάν δεν υπήρχε στην επιχείρηση το σωστό άτομο με τις κατάλληλες ικανότητες γι’ 

αυτό το σκοπό. Η ύπαρξη ευκαιρίας είναι αυτή που ανοίγει τον δρόμο προς τη 

διάπραξη της απάτης, ενώ ταυτόχρονα τα διάφορα κίνητρα και ο εξορθολογισμός θα 

είναι αυτά που θα κατευθύνουν το άτομο προς αυτήν. Ωστόσο όμως το άτομο θα 

πρέπει να κατέχει ιδιαίτερες ικανότητες έτσι ώστε να αναγνωρίσει την ευκαιρία που 

ανοίγεται μπροστά του και να την εκμεταλλευτεί όχι μόνο μία αλλά και περισσότερες 

φορές.  

Καθώς έχουμε ήδη ορίσει τις έννοιες των κινήτρων, των ευκαιριών και του 

εξορθολογισμού, είναι ώρα να αναλύσουμε και την έννοια των ικανοτήτων.  

Η Ικανότητα λοιπόν κατέχεται από τα άτομα με τα απαραίτητα γνωρίσματα 

και δεξιότητες έτσι ώστε να θεωρηθούνε ότι μπορούνε να φέρουν εις πέρας το έργο 

της απάτης. Τα συγκεκριμένα άτομα μπορούνε να αναγνωρίσουνε την συγκεκριμένη 

κάθε φορά ευκαιρία για απάτη και να την διαμορφώσουνε ως μια πραγματικότητα.  

Καθώς αυτά τα τέσσερα στοιχεία επικαλύπτονται, υπογραμμίζεται η 

πρωταρχική συνεισφορά του Διαμαντιού της Απάτης η οποία ορίζεται ως εξής: Οι 

δεξιότητες που κατέχει κάποιος προκειμένου να διαπράξει απάτη είναι ρητές και 

λαμβάνονται ξεχωριστά υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου της απάτης.  

 

2.10.1. Η Ενασχόληση με την Ικανότητα.   

 

Η εκτίμηση της σημασίας της ικανότητας ως το τέταρτο στοιχείο για τη διάπραξη 

απάτης αποτελεί απλά και μόνο ένα μέρος της πρόκλησης. Ο επόμενος στόχος είναι η 

αντιμετώπιση της ικανότητας κατά την εκτίμηση του κινδύνου της απάτης, όπως 

επίσης και η χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν αναφορικά με την διάπραξή της 

έτσι ώστε να προληφθεί και να ανιχνευθεί.  

Όπως υποστηρίζουν και οι συγγραφείς David T. Wolfe και Dana R. 

Hermanson, τα βήματα τα οποία θα αναφερθούνε ακολούθως θα μπορούσαν να 



66  

ρίξουνε φώς σε αυτό το ιδιαίτερο τέταρτο στοιχείο της απάτης, δηλαδή την ικανότητα 

προς διάπραξή της. 

Η Ρητή Αξιολόγηση των Δυνατοτήτων των Κορυφαίων και Βασικών Στελεχών. 

Η έμφαση που δίνεται στην ικανότητα των εργαζομένων απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις αλλά και από τους ελεγκτές της μια καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους. Ο υπεύθυνος ελεγκτής θα πρέπει να 

επικεντρώσει την προσοχή του επί των προσωπικών ιδιαίτερων γνωρισμάτων και 

δυνατοτήτων των κορυφαίων στελεχών της επιχείρησης αλλά και των υπολοίπων που 

είναι υπεύθυνοι για τις υψηλού κινδύνου περιοχές της επιχείρησης κατά την διάρκεια 

της αξιολόγησης της απάτης ή και κατά την προσπάθεια για πρόληψή της. 

Οι έλεγχοι ρουτίνας που πραγματοποιούνται επί του παρελθόντος των 

νεοπροσληφθέντων στελεχών της επιχείρησης είναι δυνατόν να αποκαλύψουν 

ποινικές καταδίκες που ίσως να τους έχουν ασκηθεί, και έτσι η επιχείρηση θα 

μπορέσει να αποφύγει έναν τόσο ισχυρό κίνδυνο. 

Κατά την διάρκεια των ετών αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και 

δυνατοτήτων των στελεχών έχουν ανακαλυφθεί πολλές και διάφορες μέθοδοι 

συλλογής των πληροφοριών. Καταρχήν, βασική ενέργεια είναι η επικοινωνία με το 

προσωπικό. Η συχνή αλληλεπίδραση κάτω από μια ποικιλία συνθηκών, τόσο 

επιχειρηματικές όσο και κοινωνικές μπορεί να παράσχει μια ουσιαστική εικόνα των 

ικανοτήτων των εργαζομένων. Ως δεύτερη βασική ενέργεια θεωρείται η αναζήτηση 

σημάτων που μπορεί να αποτελούν μέρος ασήμαντων στοιχείων.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης ενός ατόμου το οποίο μπορεί και 

να σημαίνει παράλληλη αντιμετώπιση σε πιο σοβαρά θέματα είναι το ακόλουθο: Η 

παρατήρηση ενός ατόμου το οποίο συνεχώς προβάλλει μια απόλυτη άρνηση προς την 

αδυναμία ή και την αποτυχία του, ανεξαρτήτως του θέματος με το οποίο ασχολείται ή 

και του κόστους που θα είχε αυτή του η άρνηση.  

Εάν υπάρχουν ανησυχίες για τις ικανότητες των υπαλλήλων θα πρέπει να υπάρχει 

και ανάλογη αντιμετώπισή τους. 

Εάν οι ικανότητες που θα παρατηρηθούν σε ένα άτομο παρουσιάσουν έναν 

σημαντικό παράγοντα κινδύνου, τότε θα πρέπει η ανταπόκριση να είναι γρήγορη και 
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να περιλαμβάνει πιο ισχυρούς ελέγχους ή και πιο ενισχυμένες δοκιμασίες ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μιας περιοδικής εναλλαγής της ρουτίνας των λειτουργιών 

που εφαρμόζονται στο προσωπικό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες για διάπραξη 

απάτης, και η οποία μπορεί να επιτευχθεί από την μακροχρόνια γνώση των στελεχών 

και των ελεγκτών επί των λειτουργιών που ασκούνται αλλά και επί των ελέγχων που 

πραγματοποιούνται σ’ αυτές. 

Η επανεκτίμηση των ικανοτήτων των κορυφαίων και βασικών στελεχών. 

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων και η ανταπόκριση σε υπάρχουσες ανησυχίες 

δεν θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

συνεχή βάση για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, οι άνθρωποι μπορούνε να αναπτύξουνε 

καινούριες ικανότητες με το πέρασμα των χρόνων και ειδικότερα εάν παρατηρείται 

επαγγελματική τους ανέλιξη στον χρόνο αυτό.  

Επειδή κάποιος δεν κατείχε αρκετή δύναμη ή και γνώση για να διαπράξει 

απάτη στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι υπάρχει και εξασφάλιση ότι το άτομο αυτό δεν 

θα μπορέσει να το διαπράξει και στο μέλλον. Δεύτερον, οι επιχειρηματικές 

διεργασίες, οι έλεγχοι και οι καταστάσεις αλλάζουν συνεχώς. Συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι το ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν πιο εύκολα να διαπράξουν απάτη 

στο νέο περιβάλλον της επιχείρησης παρόλο που οι προηγούμενες συνθήκες δεν τους 

καθιστούσαν ικανούς. 

(The fraud diamond: Considering the four elements of fraud, David T. Wolfe, Dana R. Hermanson, 

December 2004, The CPA Journal) 

 

 

2.11. Πρόληψη και Εντοπισμός της Λογιστικής Απάτης. 

2.11.1. Η Πρόληψη της Λογιστικής Απάτης.  

 

Οι Anthony M. Lendez και James J. Korevec στο έργο τους αναφέρουν ότι για να 

υπάρξει αποτελεσματική πρόληψης της απάτης θα πρέπει να συμβάλλει και η 

διοίκηση, δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον ελέγχου αλλά και προσλαμβάνοντας 

έμπιστα άτομα τα οποία και θα εκπαιδεύσει ευαισθητοποιώντας τους στο θέμα της 
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απάτης. Τέλος, επίσης σημαντική είναι και η ανάπτυξη ενός ευκολοκατανόητου 

κώδικα ηθικής.  

 

2.11.1.1. Η Δημιουργία ενός Θετικού Περιβάλλοντος Ελέγχου. 

 

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 

από θετικό περιβάλλον ελέγχου τείνουν να είναι λιγότερο ευάλωτες στην διάπραξη 

απάτης επί των οικονομικών τους καταστάσεων. Σκοπεύοντας στην ενίσχυση ενός 

τέτοιου περιβάλλοντος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά παράλληλα και η 

επιτροπή ελέγχου πρέπει να δείξουν μια σωστή στάση απέναντι στον εσωτερικό 

έλεγχο της επιχείρησης, όπως και στην διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης υψηλών ακεραιοτήτων και 

θετικών ηθικών αξιών  

Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο λογιστικό σύστημα, επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες 

ελέγχου αλλά και επιπρόσθετες πολιτικές για την εξασφάλιση της ορθής διαφύλαξης 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Επιπρόσθετα απαιτούμενες είναι και οι 

σαφώς καθορισμένες λογιστικές και δημοσιονομικές πολιτικές εκθέσεων.  

Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να καταλάβει πλήρως τις λειτουργίες της 

επιχείρησης καθώς και τις λογιστικές πολιτικές της. Θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά 

στους ελέγχους που πραγματοποιεί το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης 

όπως επίσης και στον ετήσιο έλεγχο που εκτελείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

 

2.11.1.2. Η Πρόσληψη Έμπιστου Προσωπικού. 

 

Οι νέες προσλήψεις θα πρέπει να ελέγχονται αποτελεσματικά μέσω ενός κατάλληλου 

ιστορικού ελέγχου. Κάποιες φορές η ανασκόπηση των ιστορικών χαρακτηριστικών 

πίστωσης των νέων υπαλλήλων είναι δυνατόν να αποκαλύψει ανεπιθύμητα 

χαρακτηριστικά τα οποία να μην είναι τα ιδανικά για την ανοιχτή θέση εργασίας.  
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Για ευαίσθητες θέσεις όπως για παράδειγμα η θέση των διευθυντών των 

εκάστοτε τμημάτων ή και αυτές των ελεγκτών θα πρέπει να εξεταστεί από την 

επιχείρηση η περίπτωση της χρήσης μιας εξωτερικής υπηρεσίας η οποία θα μπορέσει 

να την βοηθήσει να αποκτήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται αναφορικά με το 

επαγγελματικό ιστορικό των ενδιαφερομένων για την θέση υπαλλήλων, με τα 

στοιχεία της εκπαίδευσής του, με τα επαγγελματικά διπλώματα που τυχόν κατέχει, με 

συστάσεις, με το ποινικό του μητρώο, με το στρατιωτικό του αρχείο όπως επίσης και 

με το αρχείο οδήγησής του. 

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων θα 

πρέπει να είναι καταλλήλως εκπαιδευμένο. Όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες 

ερωτήσεις επιτρέπονται να γίνουν και ποιες όχι, αλλά θα πρέπει επιπρόσθετα να 

κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανίχνευση υπεκφυγών και 

παραπλανητικών απαντήσεων.  

Εξαιτίας του κινδύνου ύπαρξης πιθανών διαφορών, οι προηγούμενοι 

εργοδότες της εταιρίας δεν θα αποκαλύψουν αρνητικές πληροφορίες για πρώην 

υπαλλήλους τους. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εκφράσουν εθελοντικά μια θετική 

άποψη απέναντι στους υποψήφιους υπαλλήλους, το οποίο μπορεί να είναι πιο 

παρήγορο από το να παρέχουν απλά τις ημερομηνίες της απασχόλησής τους. 

 

2.11.1.3. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης για Ευαισθητοποίηση των 

Υπαλλήλων στο Κομμάτι της Απάτης. 

 

Θα πρέπει να γίνει γνωστό στο προσωπικό της επιχείρησης ποια θεωρείται αποδεκτή 

συμπεριφορά και ποια μη, κατά προτίμηση μέσω της ευαισθητοποίησής τους 

αναφορικά με το κομμάτι της διάπραξης απάτης. Θα πρέπει ασφαλώς να γνωρίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενεργήσουν εάν παρατηρήσουν κάποιον να 

επιδίδεται σε συμπεριφορά που δεν είναι σύμφωνη με τις πολιτικές της επιχείρησης 

και επιπλέον θα πρέπει εάν υπάρχει κώδικας ηθικής της επιχείρησης να είναι 

εξοικειωμένοι με αυτόν.  
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Η ευαισθητοποίηση περί απάτης μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μέρος του 

επαγγελματικού προσανατολισμού των εργαζομένων αλλά και σε συνεχιζόμενη βάση 

διαμέσου διαλέξεων, εκπαιδευτικών ταινιών και αρμόδιων συνεργείων. Κατ’ 

ελάχιστο, η ευαισθητοποίηση αυτή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με: 

 Τις πράξεις ή και τις παραλείψεις που απαγορεύονται από τις πολιτικές της 

εταιρίας και από τους νόμους και κανονισμούς που είναι σύμφωνοι με την 

λειτουργία της επιχείρησης.  

 Τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι 

επηρεάζονται δυσμενώς από την διάπραξη απάτης. 

 Το πώς θα αποφευχθούν πιθανές καταστάσεις συμβιβασμού. 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετείται ο γραπτός κανονισμός που παρέχει 

συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για την διερεύνηση 

των ισχυρισμών της απάτης, για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους έρευνες θα 

πρέπει να συντονίζονται εσωτερικά, για τις ενέργειες που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν εναντίον των δραστών της απάτης καθώς και για το ποιος θα είναι 

αυτός που θα κατέχει την εξουσία να εγκρίνει τέτοιου είδους ενέργειες. 

 

2.11.1.4. Η Ανάπτυξη ενός Κατανοητού Κώδικα Ηθικής. 

 

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως θα πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση ενός κώδικα 

ηθικής. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για επίσημη ενημέρωση των 

υπαλλήλων για το ποια θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά και ποια μη. Ο κώδικας θα 

πρέπει να διανέμεται σε περιοδική βάση και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ερωτώνται 

ετησίως για το εάν έχουν διαβάσει και καταλάβει τον κώδικα. 

 

2.11.2.  Ο Εντοπισμός της Λογιστικής Απάτης. 

 

Η απάτη επί των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί 

αλλά όχι και αδύνατο. Όπως σημειώνουν και οι συγγραφείς   Anthony M. Lendez και 
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James J. Korevec στο έργο τους, ενώ γενικότερα είναι πιο αποδοτικό να 

προλαμβάνεις την διάπραξη της απάτης οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπρόσθετα να 

αναλογιστούν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τον ευκολότερο εντοπισμό της 

απάτης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ή και άλλοι εργαζόμενοι με ανάλογες ευθύνες 

μπορούν να φέρουν εις πέρας τα συγκεκριμένα μέτρα. 

Οι διεργασίες οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν την διοίκηση κατά τον 

εντοπισμό πιθανής λογιστικής απάτης περιλαμβάνουν: 

 Περιοδικές αναθεωρήσεις των βιβλίων και στοιχείων για συναλλαγές που δεν 

βγάζουν νόημα, όπως για παράδειγμα οι καταγραφές εσφαλμένων 

συναλλαγών, οι συναλλαγές που κατεγράφησαν καθυστερημένα, μη 

υποστηριζόμενες ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές αλλά και πολυάριθμες 

προσαρμογές ημερολογιακών εγγραφών.  

   Έρευνες επί ύποπτων δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα μεγάλα, 

ανεξήγητα και παλαιά στοιχεία για συμφωνίες, ασυνήθεις διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και των πελατών ή των επενδυτών. 

 Περιοδική εφαρμογή αναλυτικών διαδικασιών για την αναζήτηση 

ασυνήθιστων οικονομικών τάσεων, όπως για παράδειγμα οι απροσδόκητες 

αυξήσεις ή μειώσεις των εξόδων, το κόστος των εκπτώσεων, των απαιτήσεων 

και επενδύσεων ή για αλλαγές σε δείκτες κλειδιά όπως η ανακύκλωση των 

αποθεμάτων και οι επιστροφές των πωλήσεων ως ποσοστό των συνολικών 

πωλήσεων. 

Η γνώση του τρόπου εντοπισμού πιθανών λογιστικών παρατυπιών μπορεί να 

λύσει μόνο ένα μέρος του προβλήματος και γι’ αυτό η διοίκηση θα πρέπει να 

γνωρίζει τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη απάτης επί της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

Οι περισσότεροι ειδήμονες της απάτης συμφωνούνε ότι μακροπρόθεσμα θα 

είναι πιο αποδοτική η πρόληψη της λογιστικής απάτης παρά η προσπάθεια 

εντοπισμού της. 

(How to prevent and detect financial statement fraud, Anthony M. Lendez and James J. Korevec, 1999, 

The journal of corporate accounting and finance) 
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Στην Ελλάδα το θέμα της λογιστικής απάτης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 

σημασία τα τελευταία χρόνια, και αυτό εξαιτίας των κατωτέρω αναφερόμενων: 

 Των προσπαθειών για μείωση του επιπέδου φορολογίας επί των κερδών. 

 Της αύξησης του αριθμού των εταιριών που έχουν εισέλθει στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των μεγάλων αυξήσεων κεφαλαίου που 

διέπραξαν αυτές οι εταιρίες, της εκτενής συνεργασίας η οποία επετεύχθη 

μεταξύ εξαγορών και συγχωνεύσεων και τέλος, της προσπάθειας των 

διοικήσεων των εταιριών να επιτύχουν τις προσδοκίες των μετόχων.   

(Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece, Charalambos 

T. Spathis, 2002, Managerial Auditing Journal) 

 

2.11.3. Στρατηγικές Πρόληψης και Εντοπισμού της Λογιστικής 

Απάτης. 

 

Σύμφωνα με τον Rezaee η αρμόδια για τον έλεγχο της λογιστικής απάτης επιτροπή 

υποστηριζόμενη από υψηλού κύρους επιχειρήσεις ενθαρρύνει τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο εταιρίες να λάβουν προληπτικά μέτρα θεσπίζοντας στρατηγικές 

πρόληψης και εντοπισμού της απάτης με σκοπό την αντιμετώπισή της προτού καν 

αυτή διαπραχθεί. 

        Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

ποιότητα, η ακεραιτότητα και η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

όπως επίσης και η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών ελέγχου. Οι στρατηγικές 

αυτές ορίζονται ως ακολούθως: 

 

2.11.3.1. Η Αναθεώρηση της Ευπάθειας της Απάτης. 

 

Οι αναθεωρήσεις για την ευπάθεια της απάτης θα πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο 

σε περιοδική βάση όσο και σε συνεχιζόμενη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν 
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και να εφαρμόσουν τις αναθεωρήσεις αυτές καθώς επίσης και να καθορίσουν τα όρια 

της απάτης έτσι ώστε να αναφερθεί η οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα.  

 

2.11.3.2. Gamesmanship 

 

Στοχεύοντας στην δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τα κορυφαία εταιρικά 

στελέχη μπορεί να δοκιμάσουν οποιοδήποτε κόλπο επί των λογιστικών βιβλίων ώστε 

να διαχειριστούν καλύτερα τα έσοδά τους, να επιτύχουν τις προσδοκίες των 

αναλυτών για τα κέρδη αλλά και για να προλαμβάνουν την πτώση των τιμών των 

μετοχών. 

 Η αναθεώρηση επί του gamesmanship αποτελεί μια συνολική αξιολόγηση της 

φιλοσοφίας, της στάσης, του τρόπου λειτουργίας, των αποφάσεων και δράσεων, των 

αντιλήψεων και των ηθικών αξιών της κορυφαίας ομάδας της διοικήσεως σχετικά με 

τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των συνεχόμενων 

ανασκοπήσεων των χρηματοοικονομικών σχέσεων της διοίκησης με τους αναλυτές 

ασφαλείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές της εταιρίας όπως και τους εξωτερικούς, το 

διοικητικό συμβούλιο και τέλος την επιτροπή ελέγχου.  

 Μια περιοδική αναθεώρηση του gamesmanship από το διοικητικό συμβούλιο 

και την αντιπροσωπευόμενη επιτροπή ελέγχου είναι δυνατόν να βελτιώσει την 

ποιότητα, την διαφάνεια και την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

μέσω της πρόληψης και παράλληλης μείωσης της πιθανότητας για ύπαρξη 

συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών της απάτης.  

        Η διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι 

διακρίνονται από ηθική, από εντιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Άλλα πάντα και 

πάνω απ’ όλα να παραμένουν ηθικοί. Δημιουργώντας ένα ηθικό περιβάλλον εργασίας 

προωθώντας παράλληλα την γραμμή της ηθικής και αποδεικνύοντας μηδενική ανοχή 

για τους ανήθικους και την δόλια συμπεριφορά τους θα μπορούσε να μειώσει την 

συχνότητα της απάτης. 
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2.11.3.3. Η Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση. 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διέπεται 

από τη λογοδοσία για διαχειριστικές και οικονομικές επιδόσεις.  

        Τα μέλη της εταιρικής διακυβέρνησης είναι: το διοικητικό συμβούλιο, η 

επιτροπή ελέγχου, η κορυφαία ομάδα της διοίκησης, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

ελεγκτές και άλλα διοικητικά όργανα. Παραδοσιακά, η έμφαση έχει τοποθετηθεί στον 

ρόλο των εξωτερικών ελεγκτών κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης της λογιστικής 

απάτης.  

        Η εταιρική διακυβέρνηση προστατεύει τα ενδιαφέροντα των επενδυτών, 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα, την ποιότητα, την διαφάνεια και την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, παρακολουθεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα της δομής του εσωτερικού ελέγχου και τέλος εξασφαλίζει την 

ποιότητα των λειτουργιών ελέγχου.  

 

2.11.3.4. Οι Επιτροπές Ελέγχου. 

 

Οι μελλοντικές επιτροπές ελέγχου αναμένεται να είναι οι φύλακες των συμφερόντων 

των επενδυτών αλλά και της υπευθυνότητάς τους. Πρόσφατες εξελίξεις επί της δομής 

και της σύνθεσης των επιτροπών ελέγχου θα προκαλέσουν αλλαγές βελτίωσης των 

εποπτικών λειτουργιών και πρακτικών των επιτροπών αυτών. Αυτές οι εξελίξεις 

μπορούν να παράσχουν την ευκαιρία για βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και 

της ποιότητας της χρηματοοικονομικής αναφοράς τα οποία αποτελούν το βασικό 

ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά και της χρηματοοικονομικής κοινότητας.  

   

2.11.3.5. Προγράμματα Πρόληψης της Απάτης. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα πρόληψης της απάτης, να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες και παράλληλα να τις 
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διαβιβάσουν σε όλα τα άτομα που ανήκουν σε αυτές. Να επιβάλλουν την 

συμμόρφωση αυτών των ατόμων και να ελέγχουν σε περιοδική βάση την 

αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό της 

διάπραξης λογιστικής απάτης. 

        Τα προγράμματα πρόληψης της απάτης θα πρέπει να ενεργούν και να 

ενισχυθούν από ειδικές ομάδες επαγγελματιών της απάτης, εσωτερικών ελεγκτών, 

ερευνητών, δικηγόρων και υπαλλήλων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Με 

αυτόν τον τρόπο θα καθοριστεί σαφώς ότι οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης της 

απάτης εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης, ακόμα και στην 

διοίκηση. Η συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών θα πρέπει συχνά να λογοδοτεί στο 

διοικητικό συμβούλιο και στην επιτροπή ελέγχου που το αντιπροσωπεύει αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. 

(Causes, consequences and deterrence of financial statement fraud, Z. Rezaee, Critical Perspectives on 

Accounting, 2005) 

 

 

2.12. Ο Νόμος Sarbanes – Oxley. 

 

Ο νόμος Sarbanes – Oxley (Sarbanes – Oxley Act) ψηφίστηκε το Ιούλιο του 2002 

στις ΗΠΑ με στόχο την πρόληψη και μείωση της λογιστικής απάτης. Δημιουργοί του 

ήταν ο γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο αντιπρόσωπος Michael Oxley. Όπως 

ανέφερε και ο Γεώργιος Ιατρίδης το 2008 στο έργο του, ο συγκεκριμένος Νόμος 

υπογραμμίζει την σημασία του πληροφοριακού περιεχομένου των δημοσιευμένων 

λογιστικών καταστάσεων καθώς και της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης των 

επενδυτών αναφορικά με την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και τις προοπτικές 

αυτών, αφού η ύπαρξη ποιότητας και αξιοπιστίας στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

κεφαλαιαγοράς. 

        Στόχος του νόμου Sarbanes – Oxley είναι η εξάλειψη των παραγόντων που 

έχουν ως αποτέλεσμα την απεικόνιση των φαινομένων εξαπάτησης του επενδυτικού 

κοινού μέσα από τον αυστηρό έλεγχο των επιτροπών λογιστικού ελέγχου, την 

ανεξαρτησία των λογιστών ελεγκτών, την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της 
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διαχείρισης των κινδύνων και τέλος της επιβολής ποινών που θα αποτρέπουν 

αξιόποινες και καιροσκοπικές συμπεριφορές.  

Οι πέντε κύριοι στόχοι του Νόμου Sarbanes – Oxley είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών εταιριών. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

3. Η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. 

4. Η βελτίωση της αντικειμενικότητας των ερευνών. 

5. Η ενίσχυση της επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων (federal security laws) 

(The practitioner’s guide to the Sarbanes – Oxley Act, 2004, Volume 1, The American Bar Association) 

 

        Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο 

Νόμος Sarbanes – Oxley εκτός των άλλων επιβάλλει στους Διευθύνοντες 

Συμβούλους και στους Οικονομικούς Διευθυντές των εταιριών που είναι εισηγμένες 

στα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ να πιστοποιούν σε έγγραφη μορφή εκτός ορισμένων 

περιπτώσεων τα κάτωθι: 

1. Οι γνωστοποιήσεις σε ορισμένα από τα υποβαλλόμενα προς το SEC δελτία, 

δεν περιέχουν σημαντικά λάθη ή παραλείψεις. (SEC = Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ) 

2. Κατά τη συλλογή και παροχή των πληροφοριών που αφορούν τα δελτία αυτά 

εφαρμόστηκαν και οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου. 

3. Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι διαφάνειας αξιολογήθηκαν προσφάτως (εντός 

90 ημερών προ της ημερομηνίας υποβολής των δελτίων). 

(www.nbg.gr) 

 

        Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από το γραφείο νομικών συμβούλων 

“Allen & Overy” όπως και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα βασικά σημεία 

του Νόμου Sarbanes – Oxley είναι τα ακόλουθα: 

 

http://www.nbg.gr/
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 Οι Επιτροπές Ελέγχου (Audit Committees) πλέον θα πρέπει να αποτελούνται 

από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.  

Να υπόκεινται σε νέες διατάξεις σχετικά με τον διορισμό των ελεγκτών, τις 

απολαβές αλλά και την επίβλεψή τους. Για παράδειγμα, απαγορεύεται οι 

ελεγκτές που διενεργούν έλεγχο σε μια επιχείρηση να παρέχουν συγχρόνως 

και μη ελεγκτικές υπηρεσίες.  

 Οι Γενικοί (CEO) και οι Οικονομικοί (CFO) Διευθυντές των επιχειρήσεων θα 

πρέπει να πιστοποιούν εγγράφως σε κάθε ένα δελτίο το οποίο περιλαμβάνει 

οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

των ΗΠΑ (εκτός ορισμένων περιπτώσεων), την ακρίβεια των οικονομικών 

πληροφοριών που αναφέρονται στο δελτίο αλλά και την επάρκεια των 

σχετικών διαδικασιών και ελέγχων διαφάνειας της μονάδας τους. 

 Δεν επιτρέπεται στις εισηγμένες επιχειρήσεις η χορήγηση δανείων στα 

στελέχη τους ή στα μέλη του Δ.Σ. (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων). 

Επιπρόσθετα, τα ήδη υπάρχοντα δάνεια προς τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται 

να αυξηθούν, να τροποποιηθούν ή και να ανανεωθούν. 

 Οι εργαζόμενοι, τα ανώτερα στελέχη και όλοι όσοι διαθέτουν πληροφορίες 

αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης θα πρέπει να κοινοποιούν 

ενδεχόμενες συναλλαγές σε μετοχές των εταιριών τους εντός δύο ημερών 

μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής (για την αποφυγή 

φαινομένων inside information) 

 Οι επιπλέον πληροφορίες που υπάρχουν για την περιουσιακή διάρθρωση και 

τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της επιχείρησης θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται σε «άμεση και συνεχή βάση», εφόσον η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ θεωρεί ότι αυτή η επιπρόσθετη πληροφόρηση είναι 

απαραίτητη για το κοινό συμφέρον ή για τους επενδυτές. 

 Κάθε ετήσιο δελτίο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά των 

ΗΠΑ και περιλαμβάνει οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να περιέχει και 

γνωστοποιήσεις για όλες τις σημαντικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται 

από τους ορκωτούς ελεγκτές. 

 Τέλος, πολλές είναι πλέον οι πράξεις που μπορούν να οριστούν ως 

κακουργήματα όπως για παράδειγμα η παραποίηση ή καταστροφή αρχείων με 

πρόθεση την παρεμπόδιση της ορθής διενέργειας ελέγχων ή διαδικασιών 
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πτώχευσης, η εσκεμμένη μη διατήρηση όλων των αρχείων ελέγχου από 

ορκωτό ελεγκτή για πέντε χρόνια και η γνώση εκτέλεσης σχεδίου για την 

παραπλάνηση επενδυτών. 

(Allen & Overy (2002). Sarbanes-Oxley Act of 2002: The Most Significant Corporate Governance and 

Securities Law Reform Enacted in the US in Years.) 

 (Διπλωματική εργασία Σαλταπίδα Αικατερίνη, 2011, Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αποτροπή 

των χρηματοοικονομικών σκανδάλων των επιχειρήσεων)     

 

        Η δημιουργία του Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του Νόμου Sarbanes – Oxley. Είναι ένα 

ανεξάρτητο όργανο ελέγχου και επίβλεψης των ελεγκτικών εταιριών. Σύμφωνα και 

με τον Ball (2009) το PCAOB είναι ένας κανονισμός με «φοβερές δυνάμεις» ο οποίος 

ελέγχεται μόνο από την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιέχει νόμους 

και κανόνες οι οποίοι επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ελεγκτικής βιομηχανίας, όπως 

ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες, πρακτικές των ελεγκτικών εταιριών και 

λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές 

ποινές στις ελεγκτικές εταιρίες και τέλος, ο Ball θέλοντας να τονίσει τις δυνάμεις που 

κατέχει το συγκεκριμένο όργανο πάνω στο έργο των ελεγκτικών εταιριών αναφέρει 

ότι «το PCAOB είναι συγχρόνως νομοθέτης, αστυνομικός, δικαστής και ένορκος».  

 

2.12.1. Οι Συνέπειες του Νόμου Sarbanes – Oxley. 

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Νόμου έχουν αναφερθεί σε πολλά έργα και κάνουν 

λόγο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη γενικότερη λειτουργία των αγορών 

αλλά και για τα αποτελέσματα που αυτός έχει επί των αποφάσεων του επενδυτικού 

κοινού.  

     Οι τέσσερις διαφορετικές περιοχές που επηρεάζει ο Νόμος σύμφωνα με τους 

Ninck, Netter και Yang (2007) είναι οι ακόλουθες: 

 Η αντίδραση των αγορών κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφορικά με την 

ψήφιση του νέου Νόμου. 
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 Η επίδραση που έχει ο νόμος στα κόστη εισαγωγής στο χρηματιστήριο για τις 

αμερικάνικες εταιρίες. 

 Η επίδραση του Νόμου επί των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Η επίδραση του Νόμου επί των εξωτερικών ελεγκτών και των εξόδων 

ελέγχου.  

        Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο Νόμος Sarbanes – Oxley αύξησε σε μεγάλο 

βαθμό τα κόστη των εταιρικών συμβουλίων όπως βέβαια και τις αποδοχές των 

διευθυντών. Μετά την εφαρμογή του Νόμου οι επιτροπές ελέγχου των επιχειρήσεων 

καλούνε συνεδριάσεις κατά δύο φορές πιο συχνά απ’ ότι γινόταν στην περίοδο πριν 

την εφαρμογή του. Επίσης, συμπεραίνεται ότι μετά την εφαρμογή του Νόμου τα 

διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερα και πιο ανεξάρτητα και 

τέλος, οι επιχειρήσεις πλέον διαχωρίζουν την θέση του Γενικού Διευθυντή και αυτή 

του Προέδρου και τοποθετούν μια επιτροπή διακυβέρνησης.  
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

3.1. Εννοιολογική Οριοθέτηση των Παραποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί στην διεθνή βιβλιογραφία ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

αναφορικά με την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων από τη διοίκηση της 

επιχείρησης και αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές κάθε φορά ερμηνείες που 

παρέχονται από τους ερευνητές. 

        Σύμφωνα με έναν πρώτο ορισμό, η παραποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων μιας εταιρείας ορίζεται ως η προσπάθεια της διοίκησης να αυξάνει ή 

να μειώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά βούληση. Είναι 

σημαντικό βέβαια να αναφερθεί ότι η έννοια της παραποίησης περιλαμβάνει και 

πρακτικές που στοχεύουν όχι μόνο να επηρεάσουν το οικονομικό αποτέλεσμα αλλά 

και ολόκληρη την εικόνα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

        Ακολουθώντας τη γνώμη άλλων ερευνητών παρατηρούμε ότι η παραποίηση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων εμφανίζεται όταν η διοίκηση εκφράζει και 

εφαρμόζει την κρίση της κατά τη διαδικασία κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων με σκοπό να παραπλανήσει τους ενδιαφερόμενους χρήστες για τις 

πραγματικές επιδόσεις της εταιρείας. 

        Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί είναι και οι ερευνητές που έχουν 

υποστηρίξει ότι η παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων αποτελεί την 

σκόπιμη μεσολάβηση της διοίκησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων, με σκοπό να επιτύχει το προσωπικό της όφελος. Επίσης, η διοίκηση 

της εταιρείας παραποιεί εσκεμμένα τα αποτελέσματά της ούτως ώστε να επιτύχει το 

προκαθορισμένο επίπεδο προσδοκώμενων αποτελεσμάτων τα οποία μπορεί να έχουνε 

τεθεί από την ίδια την διοίκηση ή και από εξωτερικούς οικονομικούς αναλυτές. 
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        Μετά από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν παρατηρηθεί τρεις 

βασικοί τρόποι στους οποίους στηρίζεται η διοίκηση μιας εταιρείας για να μπορεί να 

επηρεάζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών της αποτελεσμάτων. 

Αυτοί οι τρόποι ορίζονται ως κατωτέρω: 

        Α) Η εσκεμμένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. Παρά λοιπόν την 

θεσμοθέτηση των λογιστικών προτύπων και τον καθορισμό του τρόπου 

αντιμετώπισης των λογιστικών θεμάτων, η διοίκηση της εταιρείας τα παραβλέπει και 

σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες παρουσιάζει την εικόνα που αυτή επιθυμεί. 

Επειδή όμως αυτή η ενέργεια αγγίζει τα όρια της απάτης, τιμωρείται όχι μόνο από 

τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και από τα όργανα της Πολιτείας. 

        Β) Τα κενά που εντοπίζονται από το πλαίσιο των λογιστικών προτύπων σε 

πολλά ζητήματα. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 

πρότυπο που να καθορίζει ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα, η δημιουργική 

παρέμβαση της διοίκησης είναι πλέον αναπόφευκτη, 

        Γ) Τα περιθώρια επιλογών που τα ίδια τα πρότυπα αφήνουν κατά την 

αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων. Πολλές φορές η διατύπωση των λογιστικών 

προτύπων αφήνει τεράστια περιθώρια υποκειμενισμού από την πλευρά της διοίκησης. 

 

3.2. Τα Κίνητρα της Εταιρείας Απέναντι στην Παραποίηση των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών εμπειρικών ερευνών αποκαλύπτεται ότι 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν μια εταιρεία ώστε 

αυτή να ωραιοποιήσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Σύμφωνα με το περιοδικό 

CFO Magazine (Σεπτέμβριος 1999) το 60% των οικονομικών διευθυντών έχουν 

δεχθεί διάφορες πιέσεις κατά καιρούς προκειμένου να επηρεάσουν τα αποτελέσματα 

της επιχείρησής τους. 

        Τα κίνητρα που βρίσκει μια επιχείρηση προκειμένου να επηρεάσει τα 

οικονομικά της αποτελέσματα μπορεί να προέρχονται από δυνάμεις που 

τοποθετούνται: 
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 εκτός της επιχείρησης, δηλαδή από το εξωτερικό επιχειρηματικό της 

περιβάλλον 

 λόγω συνθηκών και καταστάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό της 

περιβάλλον 

 στην ίδια την διοίκηση της επιχείρησης 

 

Μια πιο αναλυτική ταξινόμηση των κινήτρων τα κατανέμει στις εξής κατηγορίες: 

1. Κίνητρα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, 

2. Κίνητρα που προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, 

3. Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης, 

4. Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, 

5. Κίνητρα που απορρέουν από την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. 

 

3.2.1. Κίνητρα που Απορρέουν από την Λειτουργία της 

Κεφαλαιαγοράς. 

3.2.1.1. Η Πίεση που Ασκούν οι Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές. 

 

Ένας από τους κυριότερους λόγους που είναι ικανός να ωθήσει την διοίκηση μιας 

επιχείρησης σε παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της είναι η επιθυμία 

της να πετύχει ή και να υπερβεί τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών της 

αναλυτών. Αυτοί με την σειρά τους δρουν προς όφελος των θεσμικών επενδυτών και 

στηρίζουνε το έργο τους στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει κάθε φορά για την 

επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα στα διαφόρων ειδών μοντέλα, και λιγότερο στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. 

        Έτσι λοιπόν η διοίκηση μιας επιχείρησης οδεύει προς την παραποίηση των 

οικονομικών της αποτελεσμάτων με σκοπό την παρουσίαση της επίτευξης των 

στόχων που της έθεσαν οι αναλυτές, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η αντίδραση της 

αγοράς θα είναι αρνητική. 
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        Όπως αναφέρουνε και οι Skinner και Sloan (2001), έχουν παρατηρηθεί 

σημαντικά χαμηλές αποδόσεις στις επιχειρήσεις εκείνες που δεν κατάφεραν να 

φέρουν εις πέρας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα, πολυάριθμες είναι 

και οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων στις οποίες η διοίκηση της επιχείρησης 

εφαρμόζει πρακτικές παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων ούτως ώστε να 

επιτύχει ή και να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών. (Payne και Robb 2000, 

Burgstahler και Eames 2001) 

 

3.2.1.2. Η Άντληση Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών. 

 

Προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από το 

Χρηματιστήριο, με ευνοϊκούς όρους θα πρέπει να παρουσιάζει στις οικονομικές της 

καταστάσεις διαχρονικά κέρδη και φυσικά ανοδική τάση των βασικών οικονομικών 

της μεγεθών. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί παρατηρείται ότι η καλύτερη 

στιγμή για να παραποιήσει μια επιχείρηση τα αποτελέσματά της είναι αυτή της 

έκδοσης νέων μετοχών, καθώς εκείνη τη στιγμή της δίνεται η ευκαιρία να διαθέσει 

τις μετοχές της με υψηλό τίμημα. 

 

3.2.1.3. Ο Ανταγωνισμός των Οικονομικών Μονάδων. 

 

Όπως αναφέρει και ο Καζαντζής οι λοιπές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προκειμένου 

να αποθαρρύνουν την προσέλκυση περισσότερων ανταγωνιστριών στον ίδιο κλάδο 

προσπαθούν μέσω των διαφόρων πρακτικών παραποίησης να υποβαθμίσουν την 

κερδοφορία τους αλλά και τις υπάρχουσες προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου 

κλάδου. 
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3.2.1.4. Ο Δανεισμός των Τραπεζών και των άλλων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων. 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν τον δανεισμό ξένων 

κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραποιούν τα οικονομικά τους 

αποτελέσματα ώστε να παρουσιάζονται ικανοποιητικά, ενώ παράλληλα με τα 

αποτελέσματά τους βελτιώνουν και την δανειοληπτική τους ικανότητα. Έχει 

παρατηρηθεί ότι το κίνητρο της παραποίησης είναι ισχυρότερο για τις επιχειρήσεις 

εκείνες που στηρίζουν την βελτίωση των αποδόσεων των μετοχών τους στην 

χρηματοοικονομική τους μόχλευση. 

 

3.2.1.5. Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές Επιχειρήσεων. 

 

Η παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση 

πραγματοποιείται με σκοπό την απόκτηση περισσότερων μετοχών μέσω των 

συγχωνεύσεων ή των εξαγορών. Επίσης, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν 

την εικόνα τους ώστε να λάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από την 

οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται. 

 

3.2.2. Κίνητρα που Προέρχονται από τις Συμβατικές Υποχρεώσεις 

της Επιχείρησης. 

3.2.2.1. Οι Δανειακές Συμβάσεις. 

 

Μετά τη λήψη δανείου μια επιχείρηση δεσμεύεται με επαχθείς όρους οι οποίοι την 

αναγκάζουν να τηρεί συγκεκριμένα επίπεδα αποτελεσμάτων και οικονομικών 

δεικτών μέχρι και την αποπληρωμή του δανείου. Εάν η επιχείρηση για οποιονδήποτε 

λόγο αθετήσει τους όρους αυτούς, οι δανειστές αποκτούν την δυνατότητα να 

αυξήσουν το επιτόκιο δανεισμού ή και να ζητήσουν ακόμη την άμεση αποπληρωμή 
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του. Έτσι λοιπόν πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να μην παραβιάσουν τους 

συμφωνηθέντες όρους, χρησιμοποιούν μεθόδους επηρεασμού για να απεικονίζουν 

θετικά οικονομικά αποτελέσματα και να είναι εναρμονισμένες με τους όρους της 

δανειακής σύμβασης. 

 

3.2.2.2. Οι Αμοιβές της Διοίκησης. 

 

Σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των στόχων της διοίκησης με αυτούς των 

μετόχων, οι επιχειρήσεις συνδέουν την αμοιβή της διοίκησης με την οικονομική τους 

επίδοση. Συνήθως όμως με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα από 

πλευράς διοίκησης προς μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων και έτσι λοιπόν 

να επιτύχει μεγαλύτερες αμοιβές. 

 

3.2.3. Κίνητρα που Σχετίζονται με την Συμπεριφορά των Μελών 

της Διοίκησης. 

3.2.3.1. Η Διατήρηση της Διοικητικής Θέσης ενός Μάνατζερ. 

 

Η διατήρηση της θέσης ενός στελέχους της επιχείρησης είναι δυνατόν να αποτελέσει 

ισχυρό κίνητρο παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς η μη 

ικανοποιητική πορεία των αποτελεσμάτων της επιχείρησης οδηγεί συνήθως σε 

αντικαταστάσεις ή ακόμα και απολύσεις. 
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3.2.4. Κίνητρα που Σχετίζονται με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας των Επιχειρήσεων. 

3.2.4.1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Κλάδου που Ανήκει η 

Επιχείρηση. 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός ή και αυτός 

των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ο ασκούμενος ρυθμιστικός παρεμβατισμός καλύπτει 

και τη λογιστική πρακτική των επιχειρήσεων. Οι διάφορες ρυθμίσεις που 

πραγματοποιούνται προκαλούν τη δημιουργία κινήτρων στις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων για να επηρεάσουν τόσο τα στοιχεία του ισολογισμού όσο και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των 

ρυθμιστικών αρχών. 

 

 

3.2.4.2. Η Προσπάθεια Φοροδιαφυγής των Επιχειρήσεων. 

 

Το συγκεκριμένο κίνητρο εμφανίζεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες στην προσπάθειά τους να μειώσουν το περισσότερο δυνατόν την φορολογική 

τους επιβάρυνση μειώνουν και τα κέρδη τους καταλήγοντας έτσι σε υιοθέτηση 

πρακτικών επηρεασμού. Με αυτόν τον τρόπο επιπρόσθετα εξασφαλίζουν και αρκετά 

κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους 

προγραμμάτων. 
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3.2.5. Κίνητρα που Απορρέουν από την Επιχειρησιακή 

Κουλτούρα. 

3.2.5.1. Ο Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός. 

 

Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται περισσότερο για την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων στόχων τους ούτως ώστε να ακολουθήσει η κερδοφορία αυτής 

υιοθετώντας πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την μακροχρόνια 

απόδοσή τους. 

        Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην προσπάθεια παρουσίασης αυξημένων 

κερδών χρήσης είναι η κεφαλαιοποίηση των εξόδων αυτής τα οποία κανονικά θα 

έπρεπε να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης. 

 

3.2.5.2. Μη Ρεαλιστικοί Προϋπολογισμοί και Σχέδια Δράσης. 

 

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης έχοντας ως βασικό τους κίνητρο την ώθηση των 

μάνατζερ τους ώστε να επιτύχουν πολύ υψηλούς στόχους. 

        Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες κάθε χρόνο 

αυξάνουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματά τους κατά ένα σταθερό ποσοστό 

ανεξαρτήτως των οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών που επικρατούν. 

 

3.3. Οι Τρόποι Παραποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων. 

3.3.1. Η Λογιστική Κάθαρση. 

 

Η Λογιστική Κάθαρση ή αλλιώς Big Bath Accounting αποτελεί μια ευρέως γνωστή 

μορφή παραποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων που εφαρμόζεται κυρίως από την 

διοίκηση της επιχείρησης στην προσπάθειά της να παρουσιάσει μειωμένα τα 
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τρέχοντα αποτελέσματα και παράλληλα ιδιαιτέρως αυξημένα αυτά των επόμενων 

χρήσεων. Η μείωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσω της 

αναβολής αναγνώρισης των εσόδων και κυρίως μέσω της εμφάνισης υπολογιστικών 

δαπανών όπως για παράδειγμα οι προβλέψεις. 

        Συνήθως από τους ορκωτούς ελεγκτές παρατηρείται μια αδύναμη αντίσταση 

απέναντι στην εφαρμογή της μεθόδου η οποία και υποθάλπεται από τους υπευθύνους 

της λογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης, η συγκεκριμένη μέθοδος 

εφαρμόζεται από τις νέες διοικήσεις με σκοπό την συγκάλυψη των κινδύνων των 

προηγούμενων διοικήσεων.  

        Μια εναλλακτική μορφή Λογιστικής Κάθαρσης που εφαρμόζεται από τις 

επιχειρήσεις με σημαντικά προγράμματα αναδιοργάνωσης είναι η ακόλουθη. Αυτού 

του είδους οι επιχειρήσεις συνηθίζουν να εμφανίζουν μεγαλύτερα τα έξοδα που έχουν 

άμεση σχέση με τη δραστηριότητα τους έχοντας σκοπό να «καθαρίσουν» τις 

οικονομικές τους καταστάσεις και να είναι σε θέση να καταγράψουν βελτιωμένα 

αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Προσδοκάται ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι 

διάφοροι οικονομικοί αναλυτές δεν θα παρατηρήσουν τις ζημίες που 

πραγματοποιήθηκαν στη χρήση της αναδιοργάνωσης αλλά θα εντείνουν την προσοχή 

τους επί των καλών προοπτικών που πρόκειται να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις 

στο μέλλον.  

 

3.3.2. Τα Λογιστικά Τεχνάσματα. 

 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα ελεγκτικά σκάνδαλα που προέκυψαν 

στις Η.Π.Α. είναι αποτέλεσμα κακής εφαρμογής των λογιστικών προτύπων από τις 

επιχειρήσεις με τις πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές. Λόγω αυτού είναι 

δυνατόν να προκληθεί διαστρέβλωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασής τους 

που μπορεί να μην είναι νομικά επιλήψιμη αλλά να οφείλεται σε καταχρηστική 

εκμετάλλευση της ευελιξίας που αυτά παρέχουν. Έτσι λοιπόν η παραποίηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων κρίνεται σκόπιμη και οι αυτουργοί αυτής 

επικεντρώνονται στην επίτευξη λογιστικών και όχι επιχειρηματικών σκοπών. 
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        Η αδυναμία αυτή των λογιστικών προτύπων οφείλεται στο ότι τα πρότυπα 

αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές γενικής εφαρμογής και επομένως είναι δυνατόν 

να εκφραστούν διάφορες ερμηνείες γι’ αυτά, αφήνοντας παράλληλα πολλά περιθώρια 

υποκειμενικότητας αναφορικά με τις μεθόδους που θα επιλεγούν  για την κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων. 

        Τα σημαντικότερα λογιστικά τεχνάσματα που έχουν παρατηρηθεί είναι τα 

κατωτέρω: 

 

3.3.2.1. Μεγέθη εκτός Ισολογισμού. 

 

Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζοντας τις διάφορες τεχνικές δημιουργικής λογιστικής 

που υπάρχουν καταφέρνουν να μην εμφανίζουν στον Ισολογισμό τους ορισμένα 

υψηλής αξίας πάγια στοιχεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλες αποσβέσεις, 

δηλαδή παρουσιάζονται λιγότερα έξοδα και περισσότερα κέρδη. Ανάλογα κινείται 

και το Παθητικό κομμάτι του Ισολογισμού τους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις 

αποκρύπτουν τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους που συνεπάγονται αυξημένο 

κίνδυνο ο οποίος μπορεί και να επηρέαζε αρνητικά τόσο τους επενδυτές όσο και τα 

διάφορα πιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση της οικονομικής τους απόδοσης. 

        Με αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντλούν χαμηλού κόστους 

κεφάλαια και συνάπτουν επιχειρηματικά δάνεια με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους. Μια 

χαρακτηριστική χρησιμοποίηση στοιχείων εκτός Ισολογισμού είναι και η δημιουργία 

Εταιριών Ειδικού Σκοπού. Αποτέλεσμα των πρακτικών που εφαρμόζουν οι εταιρίες 

αυτές είναι η τεχνητή διόγκωση των εσόδων και κερδών και η ταυτόχρονη μείωση 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε τέτοιο βαθμό που να παρουσιάζεται η εταιρία 

στους εξωτερικούς της χρήστες ως χρηματοοικονομικά αξιόπιστη με περιορισμένο 

κίνδυνο και υψηλούς ρυθμούς ρευστότητας και κερδοφορίας. 
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3.3.2.2. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού και Κεφαλαιοποίηση 

Εξόδων. 

 

Η αξία των άυλων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια και επομένως η 

μέθοδος καταγραφής τους στον Ισολογισμό επιλέγεται από τα στελέχη της 

επιχείρησης. Ένας επιπρόσθετος τρόπος που μεταβάλλει το οικονομικό αποτέλεσμα 

σε μια επιχείρηση προέρχεται κυρίως από την υπερβάλλουσα κεφαλαιοποίηση των 

εξόδων που δεν πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης τους. Πρόκειται λοιπόν για 

έναν αριθμό λειτουργικών εξόδων τα οποία αντί να απεικονιστούν στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως μεταφέρονται τελικώς στον Ισολογισμό με τη μορφή 

δαπανών μακροπρόθεσμων αποσβέσεων. Η συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να 

σημειωθεί ότι χαρακτηρίζεται από υποκειμενισμό ο οποίος προκύπτει από την 

ευελιξία των λογιστικών προτύπων. 

 

3.3.2.3. Διαστρέβλωση Πραγματικών Εσόδων. 

 

Πολλοί λογιστές εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο αναγνώρισης των εσόδων 

αναγνωρίζουν μέρος των εσόδων της επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιούνται 

προτού να πραγματοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται μια πλασματική 

αύξηση των εσόδων ανεξάρτητα από τις συμφωνίες στις οποίες στηρίζονται τα 

έσοδα. 

 

3.3.2.4. Λογιστικές Πρακτικές Εταιριών Διαδικτύου. 

Οι συγκεκριμένου είδους εταιρίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα λογιστικά πρότυπα 

με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται η συγκρισιμότητα των εταιριών από περίοδο 

σε περίοδο και έτσι να μην μπορεί να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα στους 

επενδυτές σχετικά με τις πραγματικές προοπτικές της εταιρίας. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

4.1. Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν μελετήσει το θέμα του εσωτερικού ελέγχου τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ορισμό του, ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί το σχέδιο οργάνωσης και όλες τις συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και 

μέτρα που υιοθετούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης με σκοπό την διαφύλαξη και 

προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραμμένης 

επιχειρηματικής πολιτικής. 

(Αμερικάνικο Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (AICPA, 1983)) 

 

Ευρύτερος είναι ο ορισμός που δόθηκε από το Πλαίσιο Coso (1992) και από 

την έκθεση Turnbull (1999), και ο οποίο αναφέρει ότι το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα ενός οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων 

των πόρων, των συστημάτων, των διαδικασιών, της κουλτούρας και της δομής), που 

υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διευκολύνει την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης 

σημαντικών επιχειρηματικών, λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων. (Sarens and 

Beelde, 2006) 

Τέλος, σύμφωνα με τον νεότερο και πιο ολοκληρωμένο ορισμό που προκύπτει 

από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια 

ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, 

οργανωμένη και σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Συντελεί στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού με την υιοθέτηση 
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μιας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης για την εκτίμηση και βελτίωση 

της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης. (Ibrahim, 2011)    

Οι βασικές αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τους 

Κάντζο και την Χονδράκη (2006) είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο σαφής διαχωρισμός των τριών βασικών λειτουργιών της εταιρίας οι οποίες 

είναι: 

 Η λειτουργία της συναλλακτικής, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια 

των συναλλαγών (π.χ. αγορές, πωλήσεις κλπ.). 

 Η λειτουργία της διαχειριστικής, η οποία περιλαμβάνει την διαχείριση 

και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. 

 Η λειτουργία της λογιστικής, η οποία περιλαμβάνει τη λογιστική 

απεικόνιση και παρακολούθηση των συναλλακτικών πράξεων καθώς 

και των περιουσιακών στοιχείων της. 

 

2. Η κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της 

επιχείρησης, καθώς και ο διαχωρισμός των λειτουργικών διαδικασιών. 

3. Η άμεση έκδοση στοιχείων με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. 

4. Η λήψη μέτρων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

5. Η διενέργεια φυσικών επαληθεύσεων – καταμετρήσεων και σχετικών 

συμφωνιών λογαριασμών. 

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.) 

 

4.2. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει πάντοτε να δρουν σύμφωνα με τα επαγγελματικά 

πρότυπα συμπεριφοράς. Βρίσκονται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με τις επιχειρήσεις 

στις οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και επομένως αυτό τους καθιστά 

υπαλλήλους των ίδιων των επιχειρήσεων. Το έργο τους έχει κατά βάση προληπτικό 

χαρακτήρα και συνίσταται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαχειριστικών 
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πράξεων και λογιστικών καταχωρήσεων με σκοπό την άμεση επισήμανση 

εσκεμμένων ή μη σφαλμάτων και παράνομων ενεργειών. 

Βασική αποστολή των εσωτερικών ελεγκτών είναι η πρόληψη ακούσιων ή 

εκούσιων λαθών και γενικότερα επιζήμιων δραστηριοτήτων. Ασκούν τα καθήκοντά 

τους πριν ή κατά τη διάρκεια της πράξης της οικονομικής διαχείρισης και λογιστικής 

καταχώρισης χωρίς όμως να αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών θεμάτων 

μεταγενέστερα.  

Έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τον ρόλο του εσωτερικού 

ελεγκτή να μην αναλαμβάνει κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο αλλά οι προϊστάμενοι 

διαφόρων υπηρεσιών της επιχείρησης παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. 

Παράλληλα με τα όλα πλεονεκτήματα της δράσης του έχουν παρατηρηθεί και 

μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτός είναι υπάλληλος της 

οικονομικής μονάδας στην οποία ασκεί και τα καθήκοντά του. Απόρροια αυτού του 

γεγονότος είναι ο έλεγχος που ασκείται από τον εσωτερικό ελεγκτή να αποτελεί 

αντικείμενο αμφισβήτησης όσον αφορά την αξιοπιστία του. 

 

4.3. Η Έκταση της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών.  

 

Σύμφωνα με τον Λουμιώτη Β. η έκταση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών 

καθορίζεται σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 300, σύμφωνα με το οποίο ο 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης στην 

οποία δραστηριοποιείται, και της ποιότητας των εργασιακών επιδόσεων κατά την 

εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων. Στο έργο του αυτό παίζουν σημαντικό 

ρόλο και η ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο, καθώς είναι τα όργανα τα 

οποία παρέχουν στον εσωτερικό ελεγκτή τις γενικές κατευθύνσεις αναφορικά με την 

έκταση των εργασιών του και για τις δραστηριότητες που θα ελέγξει. 

Οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

σύμφωνα με το Πρότυπο 300 είναι οι ακόλουθοι: 
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 Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και αρτιότητας των πληροφοριών. 

 Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις 

διαδικασίες, τους νόμους και τις διατάξεις. 

 Η εξασφάλιση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. 

 Η εξασφάλιση της οικονομικής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. 

 Η εξασφάλιση της επίτευξης καθορισθέντων αντικειμενικών σκοπών και 

επιδιώξεων για λειτουργίες ή προγράμματα. 

Επίσης, αναφορικά με τους εσωτερικούς ελεγκτές γίνεται γνωστό ότι θα 

πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που είναι 

άκρως απαραίτητες για την διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων. Έτσι λοιπόν, κάθε 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να κατέχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες 

όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

1. Επάρκεια γνώσεων στην εφαρμογή προτύπων, διαδικασιών και τεχνικών 

εσωτερικού ελέγχου.  

2. Επάρκεια γνώσεων των λογιστικών προτύπων και τεχνικών από εκείνους τους 

ελεγκτές που εργάζονται ευρύτατα με οικονομικά στοιχεία και αντίστοιχες 

εκθέσεις. 

3. Απαιτείται γνώση και κατανόηση των αρχών της Διοίκησης Επιχειρήσεων για 

αναγνώριση και αξιολόγηση της σημαντικότητας και σοβαρότητας των 

αποκλίσεων από την καλή επιχειρησιακή πρακτική 

4. Απαραίτητη είναι και η κατανόηση των θεμελιωδών γνωστικών αντικειμένων, 

όπως για παράδειγμα η λογιστική, τα οικονομικά, οι ποσοτικές μέθοδοι, η 

εμπορική νομοθεσία, η φορολογία κλπ. 

Επιπρόσθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

επιδεξιότητα στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους και να μπορούν να επιτύχουν μια 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

1. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κατανοούν τις ανθρώπινες σχέσεις και να 

διατηρούν ικανοποιητικές σχέσεις με τους ελεγχόμενους. 

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες αναφορικά με την 

προφορική και γραπτή τους επικοινωνία ώστε να μπορούν να διαβιβάσουν 
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αποτελεσματικά θέματα όπως οι αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου, οι 

αξιολογήσει, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις του ελέγχου. 

Ακόμη, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επιδεικνύουν την προσήκουσα 

επαγγελματική επιμέλεια κατά τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων, να 

πραγματοποιούν καταμετρήσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

κατ’ έτος και να συμφωνεί το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων με τα 

πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με την τήρηση πλαισίου καταπολέμησης της απάτης και 

ειδικότερα: 

 Οργανωτική ηγεσία και κουλτούρα. 

 Αξιολόγηση του κινδύνου για τη διεύθυνση. 

 Πολιτικές καταπολέμησης της διάπραξης απάτης. 

 Επικοινωνία και κατάρτιση. 

 Επιβολή του νόμου και των κινήτρων. 

 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. 

 Ανταπόκριση και βελτίωση. 

(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

 

4.4. Εξωτερικός Έλεγχος και Εξωτερικός Ελεγκτής. 

 

Ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ορίζονται οι αναγνωρισμένοι από την Πολιτεία ή την 

λογιστική οργάνωση μιας χώρας ειδικοί επαγγελματίες που έχουν ως βασικό τους 

καθήκον τον υπεύθυνο, αντικειμενικό και ανεπηρέαστο έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων που δημοσιεύουνε οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οργανισμοί. 

(Καζαντζής) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3329/1955 ο ρόλος του εξωτερικού 

ελεγκτή είναι αυτός που ανάγει την εργασία του σε δημόσιο λειτούργημα.  

Ο Εξωτερικός – Ορκωτός ελεγκτής είναι αυτός ο οποίος ασκεί τον 

λογιστικοδιαχειριστικό έλεγχο μιας επιχείρησης και δεν έχει καμία υπαλληλική σχέση 

με αυτήν. (άρθρο 12 παράγραφος 1 και 14 Ν. 3329/1955) Ο Εξωτερικός έλεγχος 

περιλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια: 
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 Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης 

επιχείρησης προκειμένου να γίνει πλήρης εκτίμηση του λογιστικού της 

συστήματος. Ο ελεγκτής είναι αυτός που θα εξασφαλίσει το εάν οι 

λογαριασμοί που απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στα Αποτελέσματα 

Χρήσεως και στο Προσάρτημα αναφέρουν ορθά την οικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης. 

 Η εκτίμηση του επιπέδου του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να αποδειχθεί 

η ικανότητά του να παρέχει την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητά του να διαφυλάττει 

την περιουσία της ελεγχόμενης επιχείρησης.  

 Η σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Ο Εξωτερικός ελεγκτής είναι αυτός 

που θα πρέπει μετά την εκτίμηση των λογιστικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης να τις συγκρίνει με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

χρήσεως προκειμένου να εκτιμήσει ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί 

στο εσωτερικό της επιχείρησης και αν αυτές συμβαδίζουν με τη γενικότερη 

τάση που υπάρχει για το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.  

 

Όπως αναφέρεται και στην 8
η
 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κύρια 

προσόντα του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι η εντιμότητα (άρθρο 3), η 

επαγγελματική συνείδηση (άρθρο 23), η επαγγελματική ανεξαρτησία (άρθρο 24) και 

η κατοχή υψηλού επιπέδου τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (άρθρα 4-8). 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 2190/1920 οι βασικές αρμοδιότητες ενός 

εξωτερικού ελεγκτή είναι οι ακόλουθες: 

 Να αποφανθεί εάν η κλειόμενη οικονομική χρήση διεξήχθη ομαλά και 

σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις των λογιστικών αρχών και προτύπων, τις 

αρχές του καταστατικού της επιχείρησης, τη φορολογική νομοθεσία, τον 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων, το εμπορικό και εργατικό δίκαιο.  

 Να αποφανθεί εάν οι λογιστικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42
 
α – 45 του Ν. 2190/1920 

και εάν εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της 

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.  
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του Ν. 2190/1920 ο 

Ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να εκφράσει την γνώμη του επί των ελεγχόμενων 

οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε οικονομικής μονάδας που 

δραστηριοποιείται μέσα από το πιστοποιητικό ελέγχου που διαμορφώνει μετά το 

πέρας του ελέγχου και το οποίο υποβάλλει στην γενική συνέλευση των μετόχων. Οι 

ελάσσονος σημασίας παρατηρήσεις αναγράφονται στις εκθέσεις υποδείξεως τις 

οποίες απευθύνει ο ελεγκτής προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, και 

οτιδήποτε αφορά παραβάσεις νόμου ή καταστατικού είναι υποχρεωμένος να τις 

υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο έχει και τη γενικότερη εποπτεία.  

Ο Εξωτερικός ελεγκτής επομένως στο πιστοποιητικό ελέγχου εκφράζει την 

γνώμη του για τις λογιστικές καταστάσεις που έχει ελέγξει και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου είναι δυνατόν να έχουν τις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

Η έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη αναφέρει ότι: «Οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν με εύλογο τρόπο και από κάθε ουσιώδη άποψη 

την οικονομική κατάσταση της εταιρίας, την χρηματοοικονομική της επίδοση 

και τις ταμειακές της ροές για την χρήση που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». 

2. Διαφοροποιημένη έκθεση ελέγχου.  

Χωρίζεται σε δύο μέρη: α) τις εκθέσεις που περιέχουν θέματα που δεν 

επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή (θέματα έμφασης), και β) τις εκθέσεις με 

θέματα που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή (σύμφωνη γνώμη με 

εξαίρεση). Και στις δύο περιπτώσεις ο ελεγκτής δεν διατυπώνει κάποια 

επιφύλαξη αλλά εφιστά την προσοχή σε συγκεκριμένες σημειώσεις που 

αφορούν διάφορα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο.  

3. Έκθεση ελέγχου με αρνητική γνώμη. 

Στην συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου γίνεται η εξής αναφορά από τους 

ελεγκτές: «Οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης για την χρήση 

που έληξε σύμφωνα με τα ΔΕΠ. Η αιτιολόγηση της συγκεκριμένης γνώμης 

γίνεται με αναφορά όλων των σημειώσεων αναλυτικά που οδήγησαν στο 

παραπάνω συμπέρασμα.  

 



98  

4. Έκθεση ελέγχου με άρνηση γνώμης. 

Η συγκεκριμένη έκθεση διαμορφώνεται από τους Ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές στην περίπτωση κατά την οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση θέτει 

σοβαρούς περιορισμούς στην άσκηση του ελεγκτικού τους έργου. Λόγω 

αυτού του γεγονότος οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφέρουν και δεν εκφέρουν 

γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρίας.  

(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

 

4.5. Η Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού και Εξωτερικού 

Ελεγκτή. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ακολουθούν πιστά το έργο τους δίχως 

παρεκκλίσεις και σαφώς να μην επηρεάζονται από τυχόν διαπροσωπικές τους σχέσεις 

με την διοίκηση της εταιρίας. Θα πρέπει να παρακολουθούν καθεμία διαδικασία από 

το στάδιο της παραγωγής μέχρι και αυτό της τοποθέτησης του προϊόντος της εταιρίας 

αλλά και αυτό της διάθεσής του στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ώστε να μπορεί 

παράλληλα να ελέγχει και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτούς. Οφείλει 

να μπορεί να διακρίνει την ύπαρξη «κόκκινων σημαιών» (red flags), όπως επίσης και 

οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της εταιρίας , και παράλληλα 

να δίνει πλήρη αναφορά των πεπραγμένων στην διοίκηση ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

οι πιθανότητες εμφάνισης ή και επανεμφάνισής του. 

Από την άλλη μεριά οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διακρίνονται από τα 

χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της πλήρης γνώσης 

του αντικειμένου, της αμεροληψίας, του σκεπτικισμού και γενικότερα της τήρησης 

της επαγγελματικής δεοντολογίας. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που παρέχουν, θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί όπως επίσης και για 

τις αμοιβές που λαμβάνουν ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία υπόνοια παρεξήγησης 

από το επιχειρηματικό κοινό. Τέλος, θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να αξιολογούν 

τις σκοπιμότητες και τα κίνητρα της κάθε εταιρίας και να μην προσκολλώνται στις 

χρηματοοικονομικές αναφορές.  
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4.6. Κώδικας Δεοντολογίας Εξωτερικού και Εσωτερικού 

Ελεγκτή.   

4.6.1. Κώδικας Δεοντολογίας Εξωτερικού – Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Σύμφωνα με τον Καραμάνη θεμέλιο του Κώδικα της ΔΟΛ είναι οι πέντε βασικές 

αρχές της δεοντολογίας που αναφέρονται ακολούθως. 

 Ακεραιότητα (Integrity): Ο επαγγελματίας ελεγκτής – λογιστής οφείλει να 

είναι ευθύς, έντιμος και δίκαιος στην παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών 

και γενικότερα στις επαγγελματικές του σχέσεις. 

 Αντικειμενικότητα (Objectivity): Ο επαγγελματίας λογιστής – ελεγκτής 

οφείλει να μην επιτρέπει προκατάληψη ή μεροληψία, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επιρροή από άλλους, να επηρεάζουν την αντικειμενικότητα 

της κρίσης του. 

 Επαγγελματική Ικανότητα και Επιμέλεια (Professional Competence and 

Due Care): Ο επαγγελματίας λογιστής – ελεγκτής οφείλει να προσφέρει τις 

επαγγελματικές του υπηρεσίες με την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και 

επιμέλεια και οφείλει να συντηρεί τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του στο 

επίπεδο που απαιτείται ώστε ο πελάτης του (ή και ο εργοδότης του) να 

λαμβάνει άριστης ποιότητας υπηρεσίες, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην 

πράξη, στην νομοθεσία, στις τεχνικές και στα επαγγελματικά πρότυπα. Όταν 

παρατηρηθούν περιορισμοί στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο 

επαγγελματίας λογιστής – ελεγκτής οφείλει αυτό να το κάνει γνωστό στα 

πρόσωπα που λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. 

 Εχεμύθεια (Confidentiality): Ο επαγγελματίας λογιστής – ελεγκτής οφείλει 

να τηρεί εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει γνώση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας του και δεν πρέπει να αποκαλύπτει τις 

πληροφορίες αυτές εκτός και αν είναι νομικό ή επαγγελματικό του δικαίωμα ή 

υποχρέωση να το κάνει. Επιπρόσθετα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις 

γνώσεις που απόκτησε λόγω της επαγγελματικής του σχέσης για ίδιον όφελος 

ή και για όφελος τρίτων προσώπων.  

 Επαγγελματική Συμπεριφορά (Professional Behavior): Ο επαγγελματίας 

λογιστής – ελεγκτής οφείλει να ενεργεί με τρόπο που αρμόζει στην καλή 
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φήμη και την κοινωνική θέση του επαγγέλματος και να αποφεύγει κάθε 

συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να δυσφημήσει το επάγγελμα. Ακόμη, δεν 

πρέπει να διατυπώνει υπερβολές για τα προσόντα και την εμπειρία του ή για 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Τέλος, πρέπει να αποφεύγει 

υποτιμητικές αναφορές ή μη στοιχειοθετημένες συγκρίσεις για την εργασία 

άλλων.  

(Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποίησεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ) 

 

4.7. Απειλές κατά των Βασικών Αρχών του Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

 

Έχει παρατηρηθεί μια σειρά από απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο τη συμμόρφωση των ελεγκτών με τις ανωτέρω αρχές. Οι απειλές αυτές 

αναφέρονται κατωτέρω ως εξής: 

 Σύγκρουση Οικονομικών ή Άλλων Συμφερόντων. 

Η σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τον ίδιο τον λογιστή – ελεγκτή είναι 

δυνατόν να αφορά τόσο την άμεση όσο και τη στενή οικογένειά του. Ως 

άμεση οικογένεια θεωρείται ο/η σύζυγος ή πρόσωπο εξαρτώμενο από αυτόν. 

Ως στενή οικογένεια θεωρούνται οι γονείς, αδελφοί ή τέκνα του ελεγκτή, όταν 

τα πρόσωπα αυτά δεν είναι προστατευόμενα από τον επαγγελματία, 

περίπτωση κατά την οποία αποτελούνε μέλη της άμεσης οικογένειάς του. 

 Εξοικείωση και Φιλικές Σχέσεις.  

Όταν ο ελεγκτής αναπτύσσει στενές σχέσεις με άλλα πρόσωπα σε τέτοιο 

βαθμό που να τον οδηγούν να διάκειται ευνοϊκά για τα συμφέροντά τους.  

 Σύμπτωση Κρινόμενου και Κριτή.  

Όταν ο ελεγκτής καλείται να αξιολογήσει μια απόφαση που έχει λάβει στο 

παρελθόν.  

 Συνηγορία. 

Όταν ο ελεγκτής υποστηρίζει μια θέση σε τέτοιο βαθμό που η 

αντικειμενικότητα μιας μετέπειτα κρίσης του επί του θέματος περιορίζεται. 
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 Απειλές.  

Όταν ο ελεγκτής λόγω άμεσων ή έμμεσων προσωπικών απειλών αδυνατεί να 

κρίνει αντικειμενικά ένα ζήτημα. 

(Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποίησεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ) 

 

4.8. Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελεγκτή. 

 

Σύμφωνα με τους Κάντζο και Χονδράκη στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να 

προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Έτσι λοιπόν, 

οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ακολουθούν και να υπερασπίζουν τις αρχές που 

αναφέρονται ακολούθως: 

 Ακεραιότητα: Εδραιώνει την εμπιστοσύνη προς τους εσωτερικούς ελεγκτές 

και έτσι παρέχεται η βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους. 

 Αντικειμενικότητα: Κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση 

των πληροφοριών για την δραστηριότητα που εξετάζεται, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας.  

 Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την 

κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν 

πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση εκτός και αν υπάρχει 

νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

 Επάρκεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού 

ελέγχου. 

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.)  
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4.9. Τα Όρια Ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή. 

4.9.1. Η Ηθική Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Κάθε Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ως μέλος ενός επαγγελματικού συνόλου που έχει 

ως στόχο του να εξυπηρετήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου αναλαμβάνει εκτός των άλλων και ηθική ευθύνη 

απέναντι στην κοινωνία και συγκεκριμένα απέναντι στους πελάτες που εξυπηρετεί. 

Το συγκεκριμένο είδος ευθύνης επιβάλλεται από το Σώμα Ορκωτών ελεγκτών 

– λογιστών υπό τη μορφή ενός επαγγελματικού κώδικα συμπεριφοράς απέναντι 

στους πελάτες αλλά και προς τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος. Αυτός ο κώδικας δεν 

είναι τίποτα περισσότερο από την αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης, η οποία 

επιβάλλεται διαμέσου της κοινωνικής διάστασης του επαγγέλματος.  

Αποτελεί ένα είδος μηνύματος και υπόσχεσης ότι το επάγγελμα ακολουθεί 

συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους και προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία. Βασική ανάγκη του 

κοινού είναι ο ορκωτός ελεγκτής να είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης του οποίου 

πρόθεση θα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού, με ευθύνη και 

συνέπεια προσωπική και ηθική και όχι απλώς οικονομική.  

Παρ’ όλα αυτά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη συγκεκριμένος κώδικας 

κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης του ορκωτού ελεγκτή, αλλά οι 

σχετικοί κανόνες και πρότυπα είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας άσκησης του 

θεσμού αλλά και της πείρας των ορκωτών που συγκεντρώνεται και διοχετεύεται από 

γενιά σε γενιά.  

Όσον αφορά την επαγγελματική συμπεριφορά των ορκωτών ελεγκτών στην 

Ελλάδα, ο νόμος καθορίζει μια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις και οδηγίες 

όπως επίσης και κυρώσεις. Ωστόσο, για την ειδικότερη προσωπική ηθική 

συμπεριφορά των μελών του επαγγέλματος δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν 

κυρώσεις καθώς μια τέτοιου είδους ηθική επαφίεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

αποκλειστικά και μόνο στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του εκάστοτε 

επαγγελματία. (Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. 

Σταμούλης.)  
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4.9.2. Η Νομική και Αστική Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 άρθρο 37 παράγραφος 3 ορίζεται η αστική ευθύνη 

των ελεγκτών ως εξής: «Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους δια παν πταίσμα , υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρίας. Η εκ του 

παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας 

παραγράφεται μετά διετία».  

Έτσι λοιπόν προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει ατομική ευθύνη των 

ελεγκτών για οποιοδήποτε πταίσμα ή ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια άσκησης 

των καθηκόντων τους. Για να πραγματοποιηθεί κάποιο πταίσμα είναι αναγκαίο να 

υπάρχει δόλος, και η ζημία να προκύπτει μέσω της χρήσης του πιστοποιητικού 

ελέγχου, και αυτό διότι δεν είναι δυνατόν οι ορκωτοί ελεγκτές να παρουσιάσουν 

κάποια εγγύηση της ακριβείας των μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων αλλά 

ούτε και να εξασφαλίσουν την αλάθητη ολοκλήρωση του ελεγκτικού τους έργου. 

Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουν είναι η εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης όπως επίσης και 

την περιουσία της. 

Αναφορικά με την αστική ευθύνη που φέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές 

αναγράφονται στο Π.Δ. 226/1992 και ειδικότερα στο άρθρο 19 τα κάτωθι: «Κάθε 

ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή 

παραλείψεως του, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασκούντος 

τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού 

ελέγχου. Η ευθύνη προς αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλάσιου 

του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή 

του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι κάθε ορκωτός ελεγκτής 

φέρει την ευθύνη της αποζημίωσης των τρίτων, μετόχων, επενδυτών ή δανειστών που 

έβλαψε μέσω των πράξεων ή των παραλείψεών του. 

Όσον αφορά την ποινική ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 

αναφέρεται στο Νόμο 2190/1920 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 63β και 63γ ότι: 

«Οι ελεγκτές… εάν από αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα ισολογισμό που 
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καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τιμωρούνται με 

φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι 80.000 δραχμές ή με μία 

από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57». 

Ακολούθως, στο άρθρο 63γ αναφέρεται ότι: «Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι και 

τριών μηνών πας ελεγκτής όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθεια περί των 

παρ’ αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρίας». Σύμφωνα λοιπόν με το 

ποινικό και αστικό δίκαιο ο ελεγκτής φέρει ατομική ευθύνη ακόμα και αν ο έλεγχος 

πραγματοποιηθεί σε συλλογική βάση.  

(Ν. 2190/1920, Π.Δ. 226/1992, Διπλωματική εργασία Ευφροσύνη Γ. Γιαννοπούλου 

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3443/1/Giannopoulou.pdf) 

 

4.9.3. Η Ευθύνη του Ελεγκτή προς την Επιχείρηση. 

 

Όπως αναφέρουν και οι Κάντζος και Χονδράκη, κάθε ορκωτός ελεγκτής που έχει 

αναλάβει τον έλεγχο μιας οικονομικής μονάδας και στηριζόμενος στους νόμους της 

κοινωνίας μας, αναλαμβάνει την συμβατική υποχρέωση όπως επίσης και την 

αντίστοιχη ευθύνη απέναντι στην ελεγχόμενη επιχείρησης – πελάτη του ώστε να 

εκτελέσει το συμφωνηθέν συμβόλαιο σύμφωνα με τα σαφώς οριζόμενα από την 

επαγγελματική του ιδιότητα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 2190/1920 η αξίωση της ελεγχόμενης 

εταιρίας έναντι των ελεγκτών της παραγράφεται μετά το πέρας διετίας. Έτσι λοιπόν, 

κάθε ορκωτός ελεγκτής θεωρείται υπεύθυνος απέναντι στους πελάτες του για 

οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1) Αμέλεια. 

Κάθε ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να επιδεικνύει την απαιτούμενη επιμέλεια 

και προσοχή που αναμένεται από οποιονδήποτε μέσο επαγγελματία ορκωτό 

ελεγκτή. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση είναι εφικτή η κατηγορία του για 

αμέλεια ή και αδιαφορία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι απαραίτητη 

η συνεργασία σε απάτη ή λάθος, αλλά είναι αρκετή η αδιαφορία ή η αμέλεια 

από μέρους του ελεγκτή. 

 

 

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3443/1/Giannopoulou.pdf
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2) Απάτη. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται εκ προθέσεως συγκάλυψη απάτης 

η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου από μέρους του 

ορκωτού ελεγκτή, τότε ο ίδιος ο ορκωτός μπορεί να κατηγορηθεί για απάτη. 

Επιπρόσθετα, πιθανές περιπτώσεις κατηγορίας ελεγκτή για απάτη είναι όταν 

αυτός λανθάνει εν αγνοία του και όταν παρουσιάζει ψευδός ότι κατέχει την 

επαγγελματική ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή όπως και τις απαιτούμενες γι’ 

αυτόν γνώσεις και εξειδίκευση. 

3) Αθέτηση Συμφωνίας. 

Έχουνε παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής έχει 

εκτελέσει πλημμελώς τον έλεγχο μιας επιχείρησης, με συνέπεια για την 

αθέτηση της συμφωνίας του η επιχείρηση να διεκδικήσει αποζημίωση, καθώς 

υπέστη ζημία. 

Ως πλημμελής εκτέλεση ελέγχου ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία ο 

ορκωτός ελεγκτής περιορίζει την έκταση του ελέγχου σε πολύ μικρότερη από 

έναν κανονικό έλεγχο. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα συμφωνία εγκρίνει την 

ύπαρξη αυτού του περιορισμού, ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να κάνει 

σχετική αναφορά στην έκθεση ελέγχου του. 

4) Εχεμύθεια. 

Η περίπτωση διαρροής πληροφοριών σε τρίτα άτομα και επομένως η 

πρόκληση ζημίας στην ελεγχόμενη επιχείρηση εξαιτίας της λανθασμένης 

στάσης του ορκωτού ελεγκτή καλύπτεται στο άρθρο 19 του Ν.Δ. 226/1992 το 

οποίο κάνει αναφορά στην τήρηση εχεμύθειας από πλευράς ορκωτού αλλά και 

διατήρησης πληροφοριών. Τα λεγόμενα του συγκεκριμένου Ν.Δ. έρχονται να 

συμπληρωθούν και από  αυτά του 63γ παράγραφος 2 του Νόμου 2190/1920. 

(Κάντζος, Κ. & Χονδράκη, Α. (2006). Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.)  

 

4.10. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 

4.10.1. Γενικά 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ορίζεται ως η δημόσια 

αρχή που κατέχει εποπτικές αλλά και κανονιστικές αρμοδιότητες τόσο σε λογιστικά 
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όσο και σε ελεγκτικά θέματα. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία η ΕΛΤΕ λειτουργεί επίσης 

και ως συμβουλευτικό όργανο για την Πολιτεία αναφορικά με θέματα της 

αρμοδιότητάς της. 

Η ίδρυση της ΕΛΤΕ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο 3148/2003, 

είχε τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και η εποπτεία της 

πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της 

ιδρύσεως της ΕΛΤΕ ήταν μέσω της εφαρμογής της λογιστικής τυποποίησης και της 

διασφάλισης της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων να επιτύχει την ενίσχυση της 

διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρει και ο Καραμάνης ένα αρκετά μεγάλο μέρος του αντικειμένου 

της ΕΛΤΕ προκύπτει λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και πιο συγκεκριμένα, στην κύρια αρμοδιότητά της 

περιλαμβάνονται τα κατωτέρω: 

1) Εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για θέματα 

λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων (π.χ. ελεγκτικά πρότυπα, λογιστικά 

πρότυπα και λογιστικά σχέδια). 

2) Γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για θέματα 

λογιστικής τυποποίησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

3) Άσκηση εποπτείας επί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

αναφορικά με την τήρηση των κανόνων άσκησης του ελέγχου αλλά και 

μέριμνας για τον ποιοτικό έλεγχο επί των διενεργούμενων από τους ελεγκτές 

υποχρεωτικών ελέγχων. 

4) Έπειτα από εισήγηση του ΣΟΕΛ , θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας 

αναφορικά με την άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και 

των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς επίσης και έλεγχος της τήρησης των 

κανόνων αυτών. 

(Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ) 
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4.10.2. Οργανωτική Δομή της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που διοικεί την ΕΛΤΕ και ασκεί τις 

αρμοδιότητές της μέσω της Εκτελεστική Επιτροπής αλλά και των επιμέρους 

εποπτικών συμβουλίων. Αυτά τα εποπτικά συμβούλια ορίζονται ως κάτωθι: 

Α) Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), 

Β) Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), 

Γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ),  

Δ) Η Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων. 

Στο οργανόγραμμα της ΕΛΤΕ απεικονίζονται οι σχέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΤΕ με τα επιμέρους εποπτικά συμβούλια και τα εκτελεστικά της 

όργανα. Οι αρμοδιότητες και τα βασικά τους χαρακτηριστικά ορίζονται ως 

κατωτέρω: 

 

  Διοικητικό Συμβούλιο 

 Χαράζει τη γενική πολιτική, στρατηγική και προτεραιότητες. 

 Εκδίδει Κανονιστικές Πράξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και παρακολουθεί την υλοποίησή του. 

 Επιβλέπει το έργο των επιμέρους συμβουλίων και υπηρεσιών. 

 Εισηγείται μεταβολές στην οργανωτική δομή της ΕΛΤΕ. 

 Επιβλέπει την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια λειτουργίας της ΕΛΤΕ και 

των επιμέρους εποπτικών συμβουλίων της. 

 Αξιολογεί σε ετήσια βάση την αποδοτικότητα και πρόοδο του έργου της 

ΕΛΤΕ και συντάσσει σχετική απολογιστική έκθεση επί των ετήσιων 

δραστηριοτήτων της. 
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  Εκτελεστική Επιτροπή 

 Εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΛΤΕ. 

 Αναθέτει για μελέτη στο ΣΛΟΤ, στο ΣΠΕ και στο ΠΣ θέματα της 

αρμοδιότητάς τους. 

 Ασκεί διοικητική εποπτεία στο ΣΟΕΛ και τους λοιπούς επαγγελματικούς 

φορείς ελεγκτών και λογιστών. 

 Αξιολογεί τα πορίσματα της διαχείρισης του ΣΟΕΛ και των λοιπών 

επαγγελματικών φορέων των ελεγκτών και λογιστών. 

 Εκπροσωπεί την ΕΛΤΕ στη συνεργασία της με τα αρμόδια όργανα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό για την πρόληψη και την καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

(http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=580&lang=el) 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36) κάθε ελεγκτική 

εταιρία πρέπει να συντάσσει Έκθεση Διαφάνειας την οποία και να υποβάλλει στην 

ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιεί στην επίσημη ιστοσελίδα της. Ως στόχος της Έκθεσης 

Διαφάνειας αναφέρεται το εξής: «να μεταδώσει στα ενδιαφερόμενα μέρη 

πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ελεγκτικής εταιρίας, κυρίως δε για 

την προσέγγιση που αυτές ακολουθούν σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των 

ελέγχων».  

Ο Νόμος αυτός παραχωρεί στην ΕΛΤΕ το δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας 

αλλά και ακρίβειας του περιεχομένου της Έκθεσης Διαφάνειας. Η ανακριβής 

υποβολή ή μη υποβολή της πλήρους Έκθεσης Διαφάνειας αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα και συνεπάγεται εκτός των λοιπών κυρώσεων αποβολή του νόμιμου 

ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από το σύστημα δημόσιας εποπτείας. 

Ορισμένα από τα θέματα που πραγματεύεται η Έκθεση Διαφάνειας είναι τα 

ακόλουθα: η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου, η πλήρης 

και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας που 

ακολουθεί ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, η ημερομηνία που έγινε ο 

τελευταίος ποιοτικός έλεγχος κλπ. 

(Ν. 3693/2008 για την Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί 

υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.) 

http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=580&lang=el
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4.11. Ανίχνευση και Διερεύνηση της Απάτης από τον Εσωτερικό 

και Εξωτερικό Ελεγκτή. 

 

Κάθε ελεγκτής προκειμένου να προβεί σε ανίχνευση απάτης θα πρέπει πρώτα να 

πληροφορήσει πλήρως όλα τα μέλη της ελεγκτικής του ομάδας για το εύρος των 

πιθανοτήτων ύπαρξης πραγματικής παραποίησης η οποία οφείλεται σε απάτη. Κατά 

την ενημέρωση αυτή ο ελεγκτής είναι υπόχρεος να τονίσει την αναγκαιότητα της 

ύπαρξης πνεύματος επαγγελματικού σκεπτικισμού τόσο από τον ίδιο όσο και από την 

ομάδα του κατά την διάρκεια του ελέγχου. Επίσης, ο ελεγκτής θα πρέπει συνεχώς να 

ενισχύει την προσπάθεια μετάδοσης της γνώσης και εμπειρίας από τα περισσότερο 

έμπειρα μέλη σε αυτά με την λιγότερη προϋπηρεσία και παράλληλα να συζητούν όλοι 

μαζί ως ομάδα τις περιοχές ενδεχόμενης ύπαρξης απάτης. 

Όπως αναφέρει και ο Καζαντζής (2006) ένα από τα σημαντικότερα βήματα 

για έναν ελεγκτή κατά την προσπάθειά του να ανιχνεύσει σημάδια απάτης είναι ο 

έλεγχος των μελών της διοίκησης της ελεγχόμενης επιχείρησης. Ρόλος του ελεγκτή 

κατά την εξέταση αυτή είναι να διαπιστώσει την αντίληψη και γνώση της διοίκησης 

της ελεγχόμενης εταιρίας αναφορικά με την ύπαρξη κινδύνων διάπραξης απάτης στο 

εσωτερικό της, αλλά και να σημειώσει τις πολιτικές που ακολουθεί η εταιρία, τα 

προγράμματα ελέγχου της όπως και τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς κατά την 

προσπάθειά της να αποτρέψει την διάπραξη απάτης. 

Μέσω της ανασκόπησης των συμβάσεων έργων ή προμηθειών είναι δυνατόν 

οι ελεγκτές να εντοπίσουν διάφορα στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στην 

ύπαρξη απάτης. Τα δεδομένα που μπορούν να συλλέξουν οι ελεγκτές από αυτή τους 

την ενέργεια μπορεί και να αποκαλύψουν την διάπραξη απάτης από μέρους της 

διοίκησης ή και των υπαλλήλων της ελεγχόμενης εταιρίας. 

Τελικά, ο ελεγκτής αφού έχει συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα 

τεκμήρια εκτιμά εάν υφίστανται οι τρεις συνθήκες διάπραξης απάτης: τα Κίνητρα – 

Πιέσεις, οι Ευκαιρίες και η Εκλογίκευση. Επίσης, αξιολογεί τους κινδύνους 

ουσιαστικής παραποίησης λόγω απάτης και λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση 

Εννοιών, Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 



110  

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί και όπως αναφέρει ο Flesher (1996) 

η ανίχνευση της απάτης αποτελεί ευθύνη της διοίκησης της εταιρίας, αλλά είναι 

παράλληλα σαφώς καθορισμένο πως οι εσωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας είναι οι 

αρμοδίως υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της επάρκειας και αποτελεσματικότητας 

των δράσεων της διοίκησης. Θεμελιώδους σημασίας για αυτή την ευθύνη είναι η 

εξέταση και η αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων της οντότητας. Οι στόχοι του 

εσωτερικού ελέγχου είναι πιο ευρύτεροι απ’ ότι συνήθως ώστε να προληφθεί η 

απάτη.  

Όσον αφορά την απάτη, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να: 

 Αξιολογήσει το ελεγκτικό περιβάλλον, 

 Αναγνωρίσει τους δείκτες απάτης, 

 Αναγνωρίσει τις αδυναμίες οι οποίες μπορεί και να επιτρέψουν την 

πραγματοποίηση της απάτης, 

 Πραγματοποιεί συστάσεις για την πραγματοποίηση ερευνών όπου υπάρχει 

ανάγκη, 

 Επικοινωνεί με τη διοίκηση της εταιρίας αναφορικά με περιστατικά απάτης, 

 Βοηθά στην δίωξη των δραστών της απάτης. 

Οι ποικίλες αυτές υπευθυνότητες υπαγορεύουν ότι ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να αξιολογεί τους υπαλλήλους ενός οργανισμού. Όσο περισσότερα στοιχεία 

μπορούνε να γίνουν γνωστά αναφορικά με τη φύση των δραστών της απάτης, τόσο 

καλύτερα ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να ολοκληρώσει τον ρόλο του ως «κυνηγός» 

αυτής. 

Η αυξημένη εστίαση που τοποθετείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

αναφορικά με την πρόληψη της απάτης μπορεί να χρησιμεύσει για την αποτροπή 

διαπλοκής  ορισμένων υπαλλήλων με απατηλές δραστηριότητες. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές που έρχονται σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρίας θα πρέπει να 

επιδιώξουν την αποκάλυψη πιθανών δόλιων συμπεριφορών αντί να περιμένουν τις 

διάφορες απατηλές καταστάσεις να έρθουν στο φως. Η προληπτική στάση απέναντι 

στην ανίχνευση και διερεύνηση της απάτης αυξάνει το ποσοστό της πιθανότητας 

αναγνώρισης της απάτης. Επιπρόσθετα, εκτός από την ενημέρωση των ελεγκτών για 

τους τύπους και τα σημάδια της απάτης, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα που 
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ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να λάβει προκειμένου να καταπολεμήσει την απάτη. 

Τα βήματα αυτά αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

(The Internal Auditor as fraud-buster, William Hillison, Carl Pacini, David Sinason, 1999) 

 

Πίνακας 4 - Η Λίστα Ελέγχου ενός Εσωτερικού Ελεγκτή για την Πρόληψη της 

Απάτης. 

Α/Α Στοιχεία Ελέγχου. 

1 Αυξανόμενη χρήση αναλυτικής εξέτασης. 

2 Εξέταση των συμβάσεων εργασίας που συνάπτει η ελεγχόμενη 

επιχείρηση. 

3 Διεξαγωγή ανάλυσης των απειλών προς την επιχείρηση. 

4 Λήψη συμβουλών από πιστοποιημένους ελεγκτές απάτης. 

5 Δημιουργία και υποστήριξη συγκεκριμένης πολιτικής κατά των 

απειλών που εκφράζονται. 

6 Εφαρμογή διπλού ελέγχου επί των αναφορών των εργαζομένων. 

7 Ανίχνευση όλων των μη επιτυχημένων προσπαθειών για πρόσβαση σε 

υπολογιστή που ανήκει στην επιχείρηση. 

8 Διατήρηση σωστών αντιγράφων ασφαλείας  

9 Εφαρμογή της καλύτερης προστασίας απέναντι στους ιούς. 

10 Έλεγχος των αρχείων και δισκετών για περίπτωση ύπαρξης ιών. 

11 Ζήτηση για επανεξέταση της ασφάλειας του συστήματος 

πληροφορικής. 

12 Εκτέλεση αιφνίδιων ελέγχων απάτης. 
Πηγή: Association of Certified Fraud Examiners (1995)  

 

4.11.1. Η Ανίχνευση της Λογιστικής Απάτης. 

 

Ο ελεγκτής ξεκινά την διαδικασία ανίχνευσης της απάτης εάν και εφόσον υπάρχουν 

ικανές ενδείξεις απάτης, ικανές να στηρίξουν μια πρόταση για περεταίρω διερεύνηση. 

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις αποτελούν έκβαση των καθιερωμένων ελέγχων που 

πραγματοποιεί η διοίκηση της εταιρίας καθώς και των ελέγχων που πραγματοποιούν 

οι εσωτερικοί ελεγκτές αυτής. 

Κατά την διεξαγωγή των ελεγκτικών εργασιών ο ελεγκτής προκειμένου να 

είναι σε θέση για ανίχνευση της απάτης θα πρέπει να: 

1) Έχει τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να 

αναγνωρίσει πιθανές ενδείξεις απάτης. Θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των 

χαρακτηριστικών της πιθανής απάτης, των τεχνικών που πιθανότατα θα 
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εφαρμόσει ο δράστης καθώς και των διάφορων τύπων απάτης που έχουν 

άμεση σχέση με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες. 

2) Βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίζει σε άμεσο χρονικό 

διάστημα την απατηλή συμπεριφορά. Επίσης, θα πρέπει να είναι γνώστης της 

γενικής παραδοχής ότι η παράλληλη ύπαρξη περισσότερων της μιας 

ενδείξεων απάτης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα πραγματοποίησής της. 

3) Αξιολογεί τις ενδείξεις πιθανής απάτης ούτως ώστε να βρίσκεται συνεχώς σε 

θέση να αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη η σε βάθος έρευνα. 

4) Ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τους αρμοδίως υπεύθυνους της επιχείρησης 

για τυχόν ύπαρξη μεγάλου αριθμού ενδείξεων διάπραξης απάτης ώστε να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 

 

4.11.2. Η Διερεύνηση της Απάτης. 

 

Η διαδικασία διερεύνησης της απάτης είναι ικανή να εξακριβώσει μέσω των 

εκτεταμένων διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζει εάν η διαφαινόμενη απάτη έχει 

διαπραχθεί. Για την πραγματοποίησή της είναι αναγκαία και απαραίτητη η 

συγκέντρωση επαρκούς και κατάλληλου αποδεικτικού υλικού αναφορικά με τις 

διαστάσεις της απάτης που απεκαλύφθησαν. Τα άτομα που συμμετέχουν κατά τη 

διενέργεια της διερεύνησης και στοιχειοθέτησης της απάτης είναι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές της εταιρίας, οι δικηγόροι της αλλά και το μέρος του προσωπικού που είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλειά της. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών διερεύνησης της 

απάτης ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ο αρμόδιος για να: 

1) Εκτιμήσει το επίπεδο και την έκταση της πολυπλοκότητας της απάτης μέσα 

στην εταιρία. 

2) Καθορίσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να διενεργηθεί μια 

αποτελεσματική έρευνα και παράλληλα να εκτιμήσει την λήψη όλων των 

προτεινόμενων μέτρων για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ατόμων που 

διενεργούν την έρευνα από τυχόν περιπτώσεις παρεμβάσεων. 
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3) Σχεδιάσει τις κατάλληλα εκτελεστέες διαδικασίες στοχεύοντας στην 

αποκάλυψη των αυτουργών της απάτης, της έκτασής της αλλά και των 

τεχνικών που εφαρμόστηκαν για την πραγματοποίησή της. 

4) Συντονίσει τις δραστηριότητες της διοίκησης, των νομικών συμβούλων και 

λοιπών ειδικών που είναι άκρως απαραίτητοι για την διεξαγωγή της έρευνας 

απάτης. 

(Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων. Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.) 

 

4.11.3. Το Επαγγελματικό Πρότυπο 280: «Περί Προσήκουσας 

Επαγγελματικής Επιμέλειας Εσωτερικών Ελεγκτών σε 

Θέματα Απάτης». 

 

Το Επαγγελματικό Πρότυπο 280 (ΙΙΑ) περί προσήκουσας επαγγελματικής επιμέλειας 

των εσωτερικών ελεγκτών καλύπτει πλήρως το θέμα της απάτης και των 

υποχρεώσεων που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές για την ανίχνευση και αντιμετώπισή 

της. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο η διάπραξη απάτης περιλαμβάνει και μια 

σειρά παρατυπιών που χαρακτηρίζονται από σκόπιμη εξαπάτηση. 

(Coram P., Ferguson C., “The value of internal auditing in fraud detection”, Moroney R. 2006) 

 

Για την ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών και την αποτροπή της απάτης το 

Πρότυπο αναφέρει τα εξής: 

 Εάν πράγματι λαμβάνει χώρα απάτη, η αποτροπή αυτής αποτελείται από τις 

πράξεις εκείνες που εκτελούνται με σκοπό την παρεμπόδιση διάπραξής της 

και τον περιορισμό της έκθεσης σε κίνδυνο. Ο βασικότερος μηχανισμός 

αποτροπής είναι αυτός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την 

διατήρηση του οποίου ευθύνεται αποκλειστικώς η διοίκηση. 

 Διαμέσου της εξέτασης και αξιολόγησης που πραγματοποιούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές επί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μπορεί να επιτευχθεί η 

αποτροπή της απάτης. Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου καθήκοντος 

θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν: α) Το οργανωτικό περιβάλλον είναι αυτό 
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που ενθαρρύνει την σκοπιμότητα των συστημάτων ελέγχου, β) Έχουν τεθεί 

ρεαλιστικοί οργανωτικοί στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί, γ) Υπάρχουν 

γραπτές πολιτικές αναφορικά με την απαγόρευση δραστηριοτήτων και 

ενεργειών που ορίζονται ως παραβάσεις και δ) Έχουν καθιερωθεί οι 

κατάλληλες πολιτικές εξουσιοδότησης για τις συναλλαγές. 

 

Όσον αφορά την αποκάλυψη της απάτης από τον εσωτερικό ελεγκτή το 

Πρότυπο αναφέρει ως εξής: 

 Η ανακάλυψη της απάτης είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί μέσω δεικτών 

απάτης κατάλληλων για να δικαιολογήσουν την εισήγηση μιας διερεύνησης. 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι δυνατόν να προκύπτουν από διάφορες 

εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές ως προς την εταιρία αλλά και από τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

(Chaney C., Kim G., 2007, “The Integrated Auditor”, Vol 64, Iss 4 pp 46-52) 

 

Κατά την διεξαγωγή των διερευνήσεων απάτης οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει: 

 Να καθορίζουν το πιθανό επίπεδο απάτης αλλά και την έκταση της 

συνυπαιτιότητας στα πλαίσια της ελεγχόμενης εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να 

είναι προσεκτικός με τις τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες που μπορεί να 

έχουν λάβει. 

 Να καθορίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την προσπάθεια 

εξακρίβωσης των στοιχείων των δραστών, της έκτασης της απάτης αλλά και 

των τεχνικών που εφαρμόστηκαν. 

 Να συντονίζουν τις δραστηριότητες τους με αυτές των διοικητικών στελεχών, 

του νομικού συμβούλου αλλά και των λοιπών ειδικών κατά την πορεία της 

διερεύνησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης απάτης οι εσωτερικοί ελεγκτές θα 

πρέπει να αξιολογούν τα γεγονότα που γνωρίζουν ούτως ώστε: 
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 Να καθορίσουν εάν υπάρχει ανάγκη ισχυροποίησης των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου για να μειωθεί η μελλοντική τους τρωτότητα. 

 Να καθορίσουν δοκιμασίες ελέγχου οι οποίες θα συμβάλουν στην αποκάλυψη 

παρόμοιων ειδών απάτης στο μέλλον. 

 Να συμβάλουν στην εκπλήρωση του καθήκοντος του εσωτερικού ελεγκτή για 

διατήρηση επαρκούς γνώσης της απάτης και έτσι λοιπόν, δυνατότητα 

προσδιορισμού μελλοντικών ενδείξεων απάτης. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

5.1. Εισαγωγικά 

 

Ως εταιρικά λογιστικά σκάνδαλα ορίζονται τα πολιτικά και επιχειρηματικά σκάνδαλα 

τα οποία και αποτελούν έκβαση της δημοσιοποίησης των παραπτωμάτων που 

διέπραξαν τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους παραπτώματα είναι 

για παράδειγμα η διόγκωση των εσόδων, η υποτίμηση των εξόδων και η απρόσμενη 

εκτίναξη της αξίας των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τα εταιρικά σκάνδαλα υποστηρίζονται από πολλούς ως «Η Κορυφή του 

Παγόβουνου» καθώς εκφράζουν τις ορατές αποτυχίες μιας επιχείρησης. Τις 

περισσότερες φορές η διάπραξη παραποίησης απεικονίζεται ως η απολύτως ή και 

σχεδόν νόμιμη. 

Δεν προκαλούνται όλα τα εταιρικά σκάνδαλα από τα υψηλόβαθμα στελέχη 

των επιχειρήσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τόσο τα διευθύνοντα μέρη όσο και 

το υπαλληλικό προσωπικό λόγω πιέσεων που τους ασκήθηκαν ή ακόμα και 

οικειοθελώς παραποίησαν οικονομικές καταστάσεις για το προσωπικό τους όφελος. 

Η συγκεκριμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως διευθυντικός οπορτουνισμός και 

κυριαρχεί σε αυτά τα σκάνδαλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 

κατά την οποία στελέχη τα οποία πρόκειται να λάβουν υψηλότερη αποζημίωση για 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα θα φέρουν στο φως ανακριβή δεδομένα στηριζόμενοι 

στο ότι τα βραχυπρόθεσμα οφέλη υπερτερούν των μακροπρόθεσμων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι βασικοί ισχυρισμοί 

παραποίησης στις περιπτώσεις εταιρικών – λογιστικών σκανδάλων. Από τον πίνακα 

γίνεται κατανοητό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις εστία των παραποιήσεων 
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αποτελεί η απόκρυψη των χρεών και η πλασματική εμφάνιση εσόδων ούτως ώστε να 

παραπλανηθεί το επενδυτικό κοινό.  

 

Πίνακας 5 – Εταιρικά Σκάνδαλα και Ισχυρισμοί Παραποίησης. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ 

ΕΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙ

ΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Polly Peck 
Μεγάλη 

Βρετανία 
1980 Κλωστοϋφαντουργία 

Δομή διαχείρισης των χρεών της. 

Τα χρέη της ήταν μακροχρόνια 

δάνεια με ενέχυρο τις μετοχές της 

εταιρείας. 

BDO Stoy 

Hayward 

MiniScrib

e 
Η.Π.Α. 1989 

Παροχή 

Περιφερειακών 

Προϊόντων 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

Μέτρηση ελαττωματικών 

προϊόντων στα αποθέματα προς 

πώληση. Προσφορά επιπλέον 

προϊόντων σε πελάτες και 

μετέπειτα καταγραφή αυτών ως 

πωλήσεις. 

Cooper & 

Lybrand 

Cendant Η.Π.Α. 1998 

Παροχή υπηρεσιών 

σε επιχειρήσεις όπως 

μεσιτικά και 

ταξιδιωτικά γραφεία. 

Παραπλανητική διόγκωση των 

εσόδων της επιχείρησης από 

παρατυπίες κατά τις συγχωνεύσεις 

αυτής με άλλες εταιρίες. 

Ernst & 

Young 

Xerox Η.Π.Α. 2000 

Παροχή 

περιφερειακών 

προϊόντων 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Διόγκωση εσόδων κατά 1.5 δις 

δολάρια (Παρατυπίες στη χρονική 

περίοδο που αναγνωρίζονταν τα 

έσοδα από τα συμβόλαια των 

μισθώσεων.) 

KPMG 

Enron Η.Π.Α. 2001 Ενεργειακός 

Απόκρυψη χρεών και ζημιών από 

ενδιαφερόμενους επενδυτές και 

αύξηση κερδών από 

παραπλανητικές και ψευδείς 

συναλλαγές όπως η καταγραφή ως 

τρέχοντα έσοδα αμοιβών που θα 

δεχόταν για τις υπηρεσίες της τα 

επόμενα χρόνια. Δωροδοκία ξένων 

κυβερνήσεων για την εξασφάλιση 

συμφωνιών με σκοπό τον έλεγχο 

της αγοράς ενέργειας. 

Arthur 

Andersen 

AOL Η.Π.Α. 2002 Τηλεπικοινωνίες 

Καθώς η αγορά διαφήμισης 

παρέπαιε η AOL διόγκωνε 

φαινομενικά τα έσοδά της με το 

κλείσιμο συμφωνιών με 

διαφημιστές και εφοδιαστές όχι με 

χρηματικά ποσά αλλά με 

ανταλλάγματα. 

Ernst & 

Young 

Adelphia Η.Π.Α. 2002 Τηλεπικοινωνίες 
Αύξηση αποτελεσμάτων με τη 

διόγκωση κεφαλαιοποιημένων 

Deloitte & 

Touche 



118  

δαπανών και την απόκρυψη χρεών. 

Bristol-

Mayers 

Squibb 

Η.Π.Α. 2002 Φαρμακοβιομηχανία 

Ανάγκαζαν τους χονδρέμπορους 

να δεχτούν περισσότερα 

αποθέματα από ότι μπορούσαν να 

πουλήσουν έτσι ώστε να φαίνεται 

στις καταστάσεις του 

κατασκευαστή ότι “φεύγει” πολύ 

εμπόρευμα. 

Pricewater

house 

Coopers 

WorldCo

m 
Η.Π.Α. 2002 Τηλεπικοινωνίες 

Αύξηση ταμειακών ροών με την 

καταγραφή 3.8 δις δολαρίων σε 

λειτουργικά έξοδα ως έξοδα 

κεφαλαιοποίησης. Ο ιδρυτής 

έλαβε 400 εκατομ. δολάρια από 

δάνεια μέσω της επιχείρησης 

χωρίς να καταγραφούν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Arthur 

Andersen 

AIG Η.Π.Α. 2002 Ασφάλειες 

Διόγκωση της καθαρής αξίας της 

επιχείρησης ως αποτέλεσμα 

αμφισβητούμενων συναλλαγών 

που αφορούσαν δανεισμούς οι 

οποίοι στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις καταγράφονταν ως 

ασφάλιστρα. 

Pricewater

house 

Coopers 

Parmalat Ιταλία 2003 Τρόφιμα 

Πολλές από τις εταιρίες που 

στήθηκαν από αυτήν αποτελούσαν 

“εταιρίες κάλυψης” για τη 

δημιουργία ψεύτικων κερδών με 

σκοπό την παραπλάνηση των 

ενδιαφερομένων επενδυτών. 

Επίσης κατηγορείται για 

πλαστογράφηση εγγράφου όπου 

φαίνεται να υπάρχει στην τράπεζα 

Bank of America προθεσμιακός 

τραπεζικός λογαριασμός με πάνω 

από 4.98 δις δολάρια. 

Grant 

Thorton 

Πηγή: Αναγνώριση Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων, Γαγάνης – Ζοπουνίδης, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος 2008 

 

Στο ακόλουθο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί πλήρης περιγραφή των 

μεγαλύτερων παγκόσμιων εταιρικών σκανδάλων τα οποία και επηρέασαν την 

παγκόσμια οικονομία, καθώς επίσης ήταν αυτά που συντέλεσαν στην δημιουργία και 

υιοθέτηση νέων κανόνων διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ελεγκτών όπως επίσης 

οδήγησαν και στην αναμόρφωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

(www.wikipedia/accounting scandals) 
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Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά επί των σκανδάλων της Enron και της 

WorldCom. Θα παρουσιαστούν συνολικά οι λογιστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν από τις διοικήσεις των εταιρειών στην προσπάθειά τους να 

“ωραιοποιήσουν” τα οικονομικά τους αποτελέσματα, θα αναλυθεί το χρονικό της 

πτώσης και των δύο εταιρειών, θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση επί 

των σημαντικότερων λογαριασμών που οι επιχειρήσεις παραποίησαν και τέλος θα 

αναλυθούν οι επιπτώσεις των σκανδάλων αυτών.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα οικονομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την χρηματοοικονομική ανάλυση ελήφθησαν από τις ετήσιες 

εκθέσεις ελέγχου των εταιρειών και μέσω της βάσης δεδομένων της Compustat και 

αντιπροσωπεύουν τα αρχικά δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, 

δηλαδή αυτά πριν την αναθεώρηση. Με αυτό τον τρόπο θα απεικονίζονται 

ευκολότερα οι παραβιάσεις που ασκήθηκαν από τις δύο εταιρείες πάνω στους 

συγκεκριμένους λογαριασμούς που είχαν επιλέξει να ασκήσουν την πολιτική τους, τα 

πιθανά red flags που επεσήμαναν ή θα έπρεπε να επισημάνουν οι ορκωτοί ελεγκτές 

και η διαχρονική μεταβολή τους σε ένα εύρος πέντε ετών.   

Τέλος, η επιλογή των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών και στις δύο περιπτώσεις 

σκανδάλων στηρίζεται στους λογαριασμούς που παρουσίασαν διαχρονικά τις 

περισσότερες υποψίες για εφαρμογή λογιστικής ωραιοποίησης και οι οποίοι 

αριθμητικώς παρουσίασαν τις περισσότερες διακυμάνσεις ή μεταβολές σε σχέση με 

τις ήδη γνωστές και αποδεκτές τιμές του κλάδου που ανήκει η κάθε μία εταιρεία.  

 

5.2. Το Σκάνδαλο της Enron. 

5.2.1. Εισαγωγικά. 

Το σκάνδαλο της Enron  είναι το παγκοσμίως γνωστό οικονομικό σκάνδαλο το οποίο 

έκανε την εμφάνισή του το 2001 και είχε δύο πλευρές αναφοράς. Από τη μία την 

ενεργειακή εταιρία Enron και από την άλλη την ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen. 

Η Enron ήταν η εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση της Houston Natural Gas 

με την InterNorth to 1985. Εκμεταλλευόμενη την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας πέτυχε μέσα σε δεκαπέντε χρόνια να αναγνωριστεί ως μία από τις 
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ισχυρότερες ενεργειακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο με 21.000 εργαζόμενους και 

έσοδα που ξεπερνούσαν τα 100 δις δολάρια. Η εταιρεία κέρδιζε συνεχώς βραβεία και 

ήταν η αγαπημένη όλων των αναλυτών των χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς 

αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας. Επιπρόσθετα, ασκούσε ιδιαίτερη 

γοητεία στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα από την οποία θα μπορούσαν όλοι να 

αποκομίσουν οφέλη. Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά αλλά ούτε και τόσο 

εύκολα. Μετά το τέλος μιας μεγάλης σειράς αποκαλύψεων οι οποίες αναφέρονταν 

στις αμφιλεγόμενες λογιστικές εφαρμογές της εταιρίας κατά το 1990 επήλθε και η 

κατάρρευση της Enron τον Νοέμβριο του 2001. Παρά την προσπάθεια διάσωσής της 

από την Dynergy, μία παρόμοια αλλά μικρότερη ενεργειακή εταιρία, η Enron 

συνέχισε την πτωτική της πορεία ώσπου και κήρυξε πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου 

2001. 

(www.in.gr),  

 (www.wikipedia/enron.com) 

 

Κατά τη διάρκεια αποκάλυψης του σκανδάλου παρουσιάστηκε συντριπτική 

πτώση της τιμής των μετοχών από τα 90.00 $ ανά μετοχή σε λιγότερο από 50 $ ανά 

μετοχή. Η κατακόρυφη βουτιά που σημείωσε η Enron ήταν αποτέλεσμα της 

αποκάλυψης ότι πολλά από τα κέρδη και τα έσοδά της προέκυπταν από συμφωνίες 

που είχε συνάψει με οντότητες ειδικού σκοπού αλλά και εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης. Απόρροια αυτών ήταν ένα μεγάλο μέρος των χρεών της εταιρείας να μην 

εμφανίζονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα και σύμφωνα με 

τον Gudikunst (2003) επιπρόσθετος λόγος που οδήγησε στην πτώχευση της εταιρείας 

ήταν η ακόρεστη επιθυμία των στελεχών της για επίτευξη κέρδους και επιθυμητών 

τιμών μετοχής. Ήθελαν να επιτύχουν την εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας , 

δηλαδή να μεγιστοποιήσουν την αξία τους.  

(Arthur Gudikunst, (April 2003), Enron- A study of failures Who, How, Why) 

 

Η πτώση που υπέστη η Enron, η οποία και θεωρείται ως η μεγαλύτερη 

χρεοκοπία στην ιστορία των Η.Π.Α. είχε επίσης ως αποτέλεσμα την οικονομική 

εξαθλίωση των εργαζομένων της αφού αυτοί ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με το 

μετοχικό της κεφάλαιο. Η εξαπάτηση που διέπραξε η Enron στηριζόταν σε off-the-

http://www.in.gr/
http://www.wikipedia/enron.com
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book συναλλαγές ενώ οι συνεργασίες που έκανε παρουσιάζονταν ως υπερβολικά 

κερδοφόρες. 

(Bratton, 2002, McLean και Elkind, 2003, Swartz και Watkins 2003, Deakin και Konzelmann 2004) 

Παράλληλα, το συγκεκριμένο σκάνδαλο οδήγησε και στην κατάρρευση της 

ελεγκτικής Arthur Andersen, η οποία αποτελούσε μέχρι και τότε μία από τις πέντε 

κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες. 

 

5.2.2.  Το Ιστορικό Πλαίσιο της Εταιρείας. 

 

Στις αρχές του 1990 το Κογκρέσο των Η.Π.Α. πέρασε νομοθετική ρύθμιση η οποία 

απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το άνοιγμα βοήθησε για την 

ανάπτυξη εταιρειών όπως η Enron, ενώ η μεταβλητότητα των τιμών εξαιτίας του 

ανταγωνισμού που υπήρχε προκαλούσε την αντίδραση παραγωγών και τοπικών 

διοικήσεων. 

(Gerth, Jeff, Marko, and Richard A. Oppel Jr. "Regulators struggle with a marketplace created by 

Enron.(Statistical Data Included)." The New York Times (Nov 10, 2001 pC1(N) pC1(L) col 2 (40 col): 

C1(L).) 

 

Η Enron, έχοντας ως σκοπό την οικονομική άνθιση της επιχείρησης προέβει 

στην δημιουργία offshore εταιριών με τις οποίες παράλληλα πετύχαινε και 

φορολογική απαλλαγή. Οι ονομασίες αυτών των εταιριών ήταν: Bob West Treasure, 

Jedi και Hawaii. Οι offshore παρουσίασαν την Enron πιο κερδοφόρα απ’ ότι ήταν 

στην πραγματικότητα, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και ένας τεχνητός κύκλος 

μεταφοράς των απωλειών από τα στελέχη. Με αυτή την τεχνική εκτοξεύθηκε η τιμή 

των μετοχών της και τα στελέχη της αξιοποιώντας την εσωτερική πληροφόρηση 

κερδοσκοπούσαν σε ατομικό επίπεδο. Παρόλο που οι άνθρωποι της  Enron γνώριζαν 

τα πάντα για την ύπαρξη των offshore, οι επενδυτές της δεν γνώριζαν τίποτα. 

(William C. Powers, Jr., Chair, Raymond S. Troubh, Herbert S. Winokur Jr., “Report of Investigation 

by the Special Investigative Committee of the Board of Directors of Enron Corporation”, Counsel 

Wilmer Cutler &Pickering, (1 February, 2002)ανάκτηση 30/09/2008) 
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Το 1999 και μετά την δημιουργία της EnronOnline, παρουσιάζεται από τον 

Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Παραγωγής Jeffrey Skilling η ιδέα ότι η εταιρεία δεν 

χρειαζόταν πραγματικά στοιχεία υπό την κατοχή της. Η Enron κατέληξε να γίνει το 

μεγαλύτερο χονδρεμπόριο αερίου και ενέργειας της εποχής εκείνης. Η απεικόνιση 

των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών απευθείας στα λογιστικά της βιβλία και ο 

παράλληλος κίνδυνος για απώλεια οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μια πιθανή πτώση 

της εταιρείας θα αποτελούσε ένα φαινόμενο ντόμινο. 

(http://money.cnn.com/2006/04/10/news/newsmakers/enron_trial/index.htm) 

Στα μέσα του Ιουλίου 2001 η Enron ανακοίνωσε κέρδη 50.1 δις δολάρια, 

δηλαδή τριπλάσια από αυτά που σημειώθηκαν στις αρχές του Ιανουαρίου του ίδιου 

έτους , καταρρίπτοντας με αυτό τον τρόπο τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 3 σεντς 

ανά μετοχή.  

 ("Enron net rose 40% in quarter." The New York Times (July 13, 2001 pC12(L) col 4 (6 col): C12(L).) 

 

Οι προβληματισμοί γίνονταν ολοένα και πιο έντονοι. Η Enron είχε 

αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, όπως προβλήματα 

τροφοδοσίας κατά το χειρισμό μιας μονάδας συναλλαγών ευρείας ζώνης, την 

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

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

Καλιφόρνια του 2000-2001. 

 

5.2.3. Η Πορεία προς την Πτώχευση. 

 

Στις 14 Αυγούστου 2001 ο Skilling αναχώρησε την αποχώρησή του από την θέση του 

Προέδρου και Γενικού Διευθυντή Παραγωγής της εταιρείας στους επόμενους έξι 

μήνες. Παράλληλα με την πώληση μετοχών από τον Skilling ο Kenneth Ley, 

Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβεβαίωνε τους αναλυτές για την ανυπαρξία λογιστικών, 

συναλλακτικών, αποθεματικών και άλλων ζητημάτων σε εκκρεμότητα, στηριζόμενος 

στην αποχώρηση Skilling.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Dabhol_Power&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_2000-2001&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_2000-2001&action=edit&redlink=1
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Την επόμενη μέρα έρχεται στο φως της δημοσιότητας η παραδοχή του 

Skilling για την πτωτική πορεία της εταιρείας στην αγορά. Ο αρθρογράφος Paul 

Crugman, σε σχετική στήλη της NY Times, ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση της Enron 

αντικατόπτριζε τις συνέπειες στην απελευθέρωση της αγοράς και τον παραγκωνισμό των 

εμποδίων σε αγορές όπως αυτή της ενέργειας. 

 

5.2.4. Το Ξετύλιγμα της Υπόθεσης. 

 

Στις 17 Οκτωβρίου 2001 ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου της ήταν 

αρνητικά εξαιτίας απρόσμενης χρέωσης που υπέστη, ποσού μεγαλύτερου του 1 δις 

δολαρίων. Παρά την σύγχυση των επενδυτών η Enron διαβεβαίωνε ότι η διευρυμένη 

μονάδα από μόνη της άξιζε 34 δις δολάρια κάτι το οποίο επίσης αντιμετωπιζόταν με 

αμφιβολία. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2001 παρατηρείται πτώση της τιμής της μετοχής και η 

εταιρεία ξεκίνησε την επαναγορά όλων των εμπορικών χρεογράφων που αποτιμώνταν 

σε περίπου $3,3 δισεκατομμύρια, σε μια προσπάθεια να κρατήσει τους επενδυτές 

μακριά από ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα ρευστών της εταιρείας. Η Enron 

χρηματοδότησε την επαναγορά εξαντλώντας όλα τα περιθώρια πίστωσης που διέθετε 

σε ποικίλες τράπεζες. Κι ενώ η πιστοληπτική της ικανότητα χαρακτηριζόταν ακόμη 

BBB, οι ομολογίες της συναλλάσσονταν σε επίπεδα σχετικά πιο χαμηλά, 

καθιστώντας μια μελλοντική τους πώληση προβληματική. 

(Norris, Floyd. "Enron taps all its credit lines to buy back $3.3 billion of debt." The New York Times 

(Oct 27, 2001 pC2(N) pC2(L) col 5 (7 col): C2(L).) 

Καθώς ο Οκτώβριος τελείωνε, σοβαρές ανησυχίες αναδεικνύονταν από 

αναλυτές σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών. Παρά ταύτα, ορισμένοι ισχυρίζονταν πως ολοκληρωμένη ανάλυση ήταν 

αδύνατη βάσει των ατελών πληροφοριών που παρείχε η εταιρεία. 

(Norris, Floyd. "Plumbing mystery of deals by Enron. (questions and answers).(Interview)." The New 

York Times (Oct 28, 2001 pBU13(N) pBU13(L) col 6 (18 col): BU13(L).) 

Αρκετοί πλέον φοβούνταν ανοιχτά πως η Enron ήταν η νέα Long-Term 

Management Capital, τα κεφάλαια της οποίας κατέρρευσαν το 1998, απειλώντας να 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Long-Term_Management_Capital&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Long-Term_Management_Capital&action=edit&redlink=1
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δημιουργήσουν μια συστημική αποτυχία στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η 

τεράστια παρουσία της Enron ανησυχούσε πολλούς σχετικά με τις επιπτώσεις μιας 

πιθανής κατάρρευσης. Τα στελέχη της Enron παρέμεναν σιωπηλά, δεχόμενα 

ερωτήσεις μόνο σε γραπτή μορφή. 

 (Berenson, Alex, and Richard A. Oppel Jr. "Once-mighty Enron strains under scrutiny." The New York 

Times (Oct 28, 2001 pBU1(N) pBU1(L) col 2 (25 col): BU1(L).) 

 

5.2.5. Αναζήτηση Βοήθειας. 

“Για χρόνια, η Enron χρησιμοποιούσε την πολιτική της δύναμη για να εδραιώσει τις 

αγορές στις οποίες άνθισε, πιέζοντας επίμονα το Νομοθετικό Σώμα των ΗΠΑ και 

τους γραφειοκράτες του να απελευθερώσουν την αγορά φυσικού αερίου και 

ηλεκτρισμού. Το κατόρθωμα αυτό, όπως είπε ένα στέλεχος της εταιρείας σήμερα, για 

τη δημιουργία μιας νομοθετικής "μαύρης τρύπας" συνήδε απόλυτα με τη "βασική 

διοικητική φιλοσοφία" της Enron, η οποία έμελλε να γίνει ο πρώτος παίχτης της 

αγοράς και να βγάλει χρήματα μέσα στο αρχικό χάος και την έλλειψη διαφάνειας.” 

(Jeff Gerth and Richard A. Oppel Jr. "Regulators struggle with a marketplace created by Enron.", The 

New York Times) ανάκτηση από: 

(http://www.nytimes.com/2001/11/10/business/regulators-struggle-with-a-marketplace-created-by-

enron.html) 

 

Τον Νοέμβριο γίνεται γνωστό πως η διοίκηση της Enron είχε άμεση ανάγκη 

για νέες επενδύσεις ή ακόμη και μία επί τόπου εξαγορά. Οι προσπάθειές της όμως δεν 

είχαν αντίκτυπο με αποτέλεσμα οι μετοχές της να συναλλάσσονται πλέον στα 7 $. 

Μετά από πολλές απορρίψεις εμφανίστηκε η λύση της εταιρείας Dynegy η οποία 

υπερψήφισε την αγορά της Enron σε «τιμή ευκαιρίας” . Επιπλέον η Dynegy θα 

συμφωνούσε να αναλάβει ένα χρέος ύψους 13 δις δολαρίων όπως επίσης και 

οποιοδήποτε άλλο χρέος θα προέκυπτε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η συμφωνία τελικά 

επιβεβαιώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001. 

(Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron looks for investors, but finds them skittish; 

concern grows on energy trader's future." The New York Times (Nov 7, 2001 pC2(N) pC2(L) col 5 (20 

col): C2(L).) 

Στις 9 Νοεμβρίου 2001 ανακαλύφθηκε μια μεγάλη διόρθωση επί των κερδών 

της Enron με μία μείωση περίπου 591 εκατ. Δολάρια στα δηλωθέντα έσοδα των ετών 

http://www.nytimes.com/2001/11/10/business/regulators-struggle-with-a-marketplace-created-by-enron.html
http://www.nytimes.com/2001/11/10/business/regulators-struggle-with-a-marketplace-created-by-enron.html
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1997 – 2000. Οι διορθώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό των κερδών της 

χρήσης 1997 και πολύ σημαντικές απώλειες στα επόμενα χρόνια. Παρά ταύτα το 

ενδιαφέρον της Dynegy για την Enron παρέμεινε ακλόνητο.  

(Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Dynegy is said to be near to acquiring Enron for $8 

billion." The New York Times (Nov 8, 2001 s0 pC1(N) pC1(L) col 2 (25 col): C1(L).) 

(Berenson, Alex, and Andrew Ross Sorkin. "Rival to buy enron, top energy trader, after financial 

fall.(Dynegy)(Statistical Data Included)." The New York Times (Nov 10, 2001 pA1(N) pA1(L) col 2 (50 

col): A1(L).) 

(Oppel, Richard A., Jr, and Andrew Ross Sorkin. "Enron admits to overstating profits by about $600 

million.(over last 5 years)." The New York Times (Nov 9, 2001 pC1(N) pC1(L) col 2 (35 col): C1(L).) 

 

Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη όταν γνωστοποιήθηκε πως ο Lay, με την 

"κουρελιασμένη φήμη" περίμενε να λάβει $60 εκατομμύρια ως αποζημίωση για την 

απώλεια της διοίκησης της Enron που συνεπαγόταν η συγχώνευσή της με την Dynagy 

και μάλιστα τη στιγμή που πολλοί υπάλληλοι της Enron είχαν δει τους 

συνταξιοδοτικούς τους λογαριασμούς , οι οποίοι βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο 

μετοχικό κεφάλαιο που αποδεκατίστηκε όταν η τιμή της μετοχής υποχώρησε κατά 

90% μέσα στο έτος. "Είχαμε πολλά παντρεμένα ζευγάρια που δούλευαν αμφότερα 

και τα οποία έχασαν $800.000 ή $900.000" δήλωσε ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας 

που κατείχε η Enron. "Σχεδόν γκρέμισε κάθε αποταμιευτικό πλάνο των 

εργαζομένων"." 

(Oppel, Richard A., Jr, and Floyd Norris. "Enron chief will give up severance.(Kenneth L. Lay to give 

up $60.6 million in severance to show he will not profit from merger with Dynegy Inc.)." The New York 

Times (Nov 14, 2001 pC1(N) pC1(L) col 5 (35 col): C1(L).) 

(Oppel, Richard A., Jr. "Employees' retirement plan is a victim as Enron tumbles." The New York 

Times (Nov 22, 2001 s0 pA1(N) pA1(L) col 2 (35 col): A1(L).) 

Ο Watson δήλωσε στους επενδυτές πως η πραγματική φύση της διοίκησης της 

Enron είχε καταστεί σαφής σε αυτόν, λέγοντας πως "Έχει ξεκαθαριστεί πλέον πως 

δεν υπάρχει άλλος σκελετός στην ντουλάπα. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, 

πρόκειται για μια φαινομενικά καλή συμφωνία". Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε πως ο 

ενεργειακός κλάδος της Enron από μόνος του άξιζε το τίμημα που προσέφερε η 

Dynagy για ολόκληρη την εταιρεία. 

 (Norris, Floyd. "Gas pipeline is prominent as Dynegy seeks Enron." The New York Times (Nov 13, 

2001 s0 pC1(N) pC1(L) col 5 (25 col): C1(L).) 
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(Norris, Floyd. "Did Ken Lay understand what was happening at Enron?." The New York Times (Nov 

16, 2001 pC1(N) pC1(L) col 2 (15 col): C1(L). New York Times and New York Post (2000-present).) 

 

5.2.6. Λογιστικά Θέματα. 

 

Κατωτέρω θα αναλυθούν ορισμένα από τα βασικά λογιστικά θέματα τα οποία και δεν 

χειρίστηκε σωστά η εταιρεία Enron. 

 

5.2.6.1. Χρηματοδοτική Μίσθωση. 

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 παρατηρήθηκε ότι στο πεδίο της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι λογιστικοί 

χειρισμοί και αυτό αποδεικνύεται ως εξής:  

Το Πρότυπο ορίζει ότι κατά την εφαρμογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

γίνεται χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τον μισθωτή ο οποίος και έχει 

στην κυριότητά του όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη 

σύμβαση. Ωστόσο, ο μισθωτής δεν κατέχει την κυριότητα του παγίου όπως καθορίζει 

ο νόμος και συνεπώς δεν υποχρεούται να το εμφανίζει στις λογιστικές του 

καταστάσεις.  

(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

Στην Λογιστική επιστήμη όμως επικρατεί η αρχή της ουσίας επί του τύπου, η 

οποία και καθορίζει ότι εφόσον κάποιος χρησιμοποιεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο 

θα πρέπει και να λογίσει αποσβέσεις επί αυτού, όπως επίσης οι συμμέτοχοι θα πρέπει 

να έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση. Αντίθετα με τα δεδομένα λοιπόν, η Enron όχι 

μόνο δεν ενημέρωνε ορθά τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τα πάγια που 

χρησιμοποιούσε αλλά δεν τους παρείχε πληροφόρηση ούτε για την πηγή των 

αποσβέσεων με αποτέλεσμα να χειραγωγεί τα κέρδη. 
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5.2.6.2. Συμμετοχές. 

 

H Enron εξαιτίας των επενδύσεών της σε πολλές θυγατρικές εταιρείες εμφάνιζε 

κέρδη από εξορύξεις, από αξιοποίηση ενεργειακών πόρων αλλά και κοιτασμάτων 

πετρελαίου. Σύμφωνα με τα Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα ήταν υποχρεωμένη να 

εμφανίζει την εύλογη αξία των συμμετοχών σε ποσοστό 10% και να την προσαυξάνει 

με τα κέρδη. Ωστόσο, η εταιρεία ακολουθούσε δημιουργικούς χειρισμούς τους 

οποίους δεν υπογράμμισαν οι ελεγκτές από την Arthur Andersen που ήταν η αρμόδια 

ελεγκτική εταιρεία. Οι ελεγκτές αυτοί παράλληλα δεν έλεγχαν τις θυγατρικές για να 

επιβεβαιώσουν τα νούμερα που εμφάνιζε η Enron, η οποία δεδομένου ότι εμφάνιζε 

στα λογιστικά της βιβλία μεγάλα κέρδη προέβαινε και σε διανομή κερδών 

διακυβεύοντας έτσι και την θέση των πιστωτών της. 

(www.wikipedia.org) 

 

5.2.6.3. Συνταξιοδοτικό Ταμείο. 

 

Αποτέλεσμα των λανθασμένων χειρισμών της εταιρείας ήταν και η κατάρρευση του 

ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού προγράμματος, καθώς οι εισφορές των 

εργαζομένων για ασφαλιστική κάλυψη πήγαιναν στο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο και 

χάθηκε. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επενδυτές της Enron με την κατάρρευση της 

εταιρείας έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών 

τους αλλά και τις συντάξεις τους.  

 

5.2.7. Οι Επιπτώσεις του Σκανδάλου της Enron. 

 

Η αποκάλυψη για την χρόνια παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων της Enron 

είχε πολλές επιπτώσεις οι οποίες και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ολέθριες. 

http://www.wikipedia.org/
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5.2.7.1. Διοίκηση. 

 

Οι δημιουργοί καθώς και υπεύθυνοι της δημιουργίας του σκανδάλου αυτού ήταν ο 

Kenneth Lay, ως ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, ο Jeffrey Skilling ως γενικός 

διευθυντής αυτής και τέλος ο Andrew Fastow ως οικονομικός διευθυντής. Οι τρεις 

αυτοί ισχυροί άντρες παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη σε μία δίκη που διήρκησε 

συνολικά πενήντα τέσσερις ημέρες. 

Ο Kenneth Lay παρότι δήλωνε αθώος το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο σε όλες 

τις κατηγορίες που τον βάρυναν μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή της σύστασης 

συνωμοσίας και απάτης. Τον Οκτώβριο του 2006 και καθώς αναμενόταν η απόφαση 

για την εικοσαετή τουλάχιστον κάθειρξη του Lay αυτός υπέστη καρδιακή προσβολή 

στο σπίτι του στο Άσπεν. 

(Barrionuevo Alexei, (May 2006) Enron Chiefs guilty of fraud and conspiracy, New York Times) 

ανάκτηση από: 

(http://www.nytimes.com/2006/05/25/business/25cnd-enron.html?pagewanted=all&_r=0) 

 

Παράλληλα με την περίπτωση του Lay παρουσιάζονται και οι κατηγορίες 

έναντι του Jeffrey Skilling ο οποίος παρά την επιμονή του για αθώωση κρίθηκε 

ένοχος και καταδικάστηκε σε είκοσι τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Μεταξύ των 

κατηγοριών που τον βάρυναν αναφέρονται και αυτές της συνωμοσίας, απάτης και 

inside trading επί της μετοχής της Enron.   

(Johnson Carrie (24 Oct. 2006) Skilling gets 24 years for fraud at Enron, Washington Post) ανάκτηση 

από:  

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/23/AR2006102300287.html) 

Οι μόνοι που παραδέχτηκαν την ενοχή τους επί του δικαστηρίου ήταν ο 

Andrew Fastow μαζί με τη σύζυγό του –πρώην στέλεχος της Enron- . Μετά από 

συμβιβασμό του με τις εισαγγελικές αρχές στον Fastow επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 

μικρότερη της δεκαετίας. Επίσης ο ίδιος δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί τους αλλά και 

προσφέρθηκε να καταβάλει μέρος από την περιουσία του για αποζημίωση των 

επενδυτών. Μετά και από αυτή του την κίνηση η ποινή του ορίστηκε σε εξαετή 

κάθειρξη. (Hays Kristen (May 2004) Fastow’s wife pleads guilty in Enron case) ανάκτηση 

από:(http://usatoday30.usatoday.com/money/industries/energy/2004-05-06-lea-fastow-plea_x.htm) 

http://www.nytimes.com/2006/05/25/business/25cnd-enron.html?pagewanted=all&_r=0
http://usatoday30.usatoday.com/money/industries/energy/2004-05-06-lea-fastow-plea_x.htm
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5.2.7.2. Εργαζόμενοι. 

 

Παρά την επίγνωση της κατάστασης προς κατάρρευση, τα κορυφαία κυβερνητικά 

στελέχη της εταιρείας ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο καθησύχαζαν τους 

εργαζόμενους λέγοντας τους ότι όλα βαίνουν καλώς ενώ οι ίδιοι έσπευσαν να 

ρευστοποιήσουν εγκαίρως τις μετοχές τους και να αποκομίσουν κέρδη που έφταναν 

το 1 δις δολάρια.  

Η Enron εφαρμόζοντας τους νόμους περί ιδιωτικής ασφάλισης των 

εργαζομένων χρησιμοποίησε τις εισφορές που αυτοί πλήρωναν στο πρόγραμμα 

γνωστό ως “ πρόγραμμα 401 (k)” και έτσι αγόρασε δικές της μετοχές με αποτέλεσμα 

μετά την πτώχευση να χαθεί ολόκληρο το αποθεματικό και οι υπάλληλοι να χάσουν 

συνολικά 2 δις δολάρια. Μετά από αγωγές που κατέθεσαν διεκδίκησαν και έλαβαν 85 

εκατομ. δολάρια. 

 (Doran James (14 May 2004) Enron staff win $85m, The Times) 

 

5.2.7.3. Η Ελεγκτική Εταιρεία 

 

Ως εξωτερικός ελεγκτής της Enron είχε τεθεί για δώδεκα συναπτά έτη η εταιρεία 

Arthur Andersen η οποία και ενέκρινε κατά τα έτη 1997 – 2001 τα παραποιημένα 

αποτελέσματα αυτής. Η ελεγκτική εταιρεία δέχθηκε ένα μεγάλο μέρος αγωγών από 

τους πληγέντες του αναποτελεσματικού της ελέγχου αλλά και παράλληλα της 

επιβλήθηκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο πρόστιμο 500.000 δολαρίων μαζί με 

πενταετή επιτήρηση καθώς παρεμπόδισε την δικαιοσύνη καταστρέφοντας χιλιάδες 

έγγραφα που είχαν άμεση σχέση με τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφάρμοσε στην 

Enron.  

Παρά την απόσυρση των κατηγοριών κατά την εκδίκαση της εφέσεως η 

κατάρρευση της Andersen ήταν πλέον δεδομένη. Εκτός από την απώλεια πελατών και 

τεράστιου τζίρου η Andersen είχε να αντιμετωπίσει και την ακύρωση του σχεδίου 

εξαγοράς της από την Delloitte & Touche. Το έως άλλοτε υψηλό κύρος της 
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ελεγκτικής που αποτελούσε μέχρι τότε μία εκ των πέντε μεγάλων ελεγκτικών 

εταιρειών πλήγηκε ανεπανόρθωτα με αποτέλεσμα να πέσει η αυλαία γι’ αυτήν λίγους 

μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.    

Ο Ρόλος της Ελεγκτικής Εταιρείας. 

Παρά την πτώση της Arthur Andersen ο διευθύνων σύμβουλός της είχε ομολογήσει 

ενώπιον του Κογκρέσου ότι η εταιρεία του παρέδωσε εσφαλμένη κρίση για το εκτός 

Ισολογισμού νομικό πρόσωπο Chewco (οντότητα ειδικού σκοπού) γιατί η Enron της 

είχε αποκρύψει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες καθιστούσαν δεδομένη την ένταξή 

της στον Ισολογισμό. Επίσης, αποποιήθηκε των ευθυνών που του καταλογίζονταν για 

ανάμειξη με τις συναλλαγές που οδήγησαν στη μείωση του κεφαλαίου της Enron.  

(Cathy Booth (18 June 2002) Called to Account.) 

(www.time.com/time/business/article/0,8599,263006,00.html) 

 

Παρόλα αυτά η κατάθεσή του δεν μπόρεσε να κατευνάσει τα εξαγριωμένα 

πνεύματα καθώς υποστηριζόταν ότι εάν οι ελεγκτές διενεργούσαν τον έλεγχο τους με 

περισσότερη επιμέλεια και επαγγελματισμό θα είχαν εντάξει στις ελεγκτικές τους 

διαδικασίες και τα κομμάτια των θυγατρικών και offshore εταιρειών με πιθανότερο 

αποτέλεσμα να είχαν εντοπίσει τις παρανομίες και παρατυπίες αντί να στηρίζονται 

στους ισχυρισμούς της διοίκησης. 

Παράλληλα, η πτώση της Arthur Andersen έφερε στο φως τις συνέπειες της 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ρόλων του ελεγκτή και του συμβούλου αφού η 

Andersen εκτός από τις ελεγκτικές υπηρεσίες που πρόσφερε στην Enron προσέφερε 

επιπρόσθετα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η ίδια 

εταιρεία που έλεγχε την αξιοπιστία των βιβλίων της ελεγχόμενης εταιρείας , την 

συμβούλευε και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να παρουσιαστεί πιο 

ελκυστική απέναντι στους επενδυτές εφαρμόζονταν όπως αποκαλύφθηκε όχι και τόσο 

θεμιτά μέσα. 

(Healy P. & Palepu K. (Spring 2003), The fall of Enron , Journal of Economic Perspectives , Volume 

17 Number 2) 

Επιπρόσθετα, ο διευθύνων σύμβουλος της Andersen υποστήριξε πως μεγάλο 

μέρος ευθύνης για την πτώση της Enron οφείλεται στα λογιστικά πρότυπα και στην 

νομικίστικη νοοτροπία τους. Όμως τα πρότυπα δεν αποτελούν πανάκεια για τα 

http://www.time.com/time/business/article/0,8599,263006,00.html
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λογιστικά εγκλήματα και αυτό διότι ρόλος των ελεγκτών είναι να εξετάζουν την 

εφαρμογή τους και να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους που θα εξασφαλίζουν 

την ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της ελεγχόμενης εταιρείας. 

(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

 

5.2.8. Χρηματοοικονομική Ανάλυση. 

 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών αποτελούν αντικείμενο μελέτης 

για ποικίλους λόγους ανάλογα με το ποιος πραγματοποιεί τη μελέτη. Πριν την 

αποκάλυψη του σκανδάλου της Enron οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας είχαν ερευνηθεί από διάφορα μέρη μεταξύ των οποίων οι εξωτερικοί – 

ορκωτοί ελεγκτές, η Επιτροπή Ελέγχου, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Μετά από επιλογή των ουσιωδών μεγεθών του Ισολογισμού και της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως όπως αυτές δημοσιεύτηκαν για τις χρήσεις 

1996 έως και 2000 παρουσιάζονται κατωτέρω τα συμπεράσματα για τις ενδείξεις 

απάτης που είχαν στα χέρια τους οι ελεγκτές της Arthur Andersen. Τα στοιχεία που 

εμφανίζονται είναι αποτέλεσμα της παραποίησης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων καθώς το ενδιαφέρον του μελετητή εστιάζεται στην εντύπωση που 

σχηματίζεται για την ποιότητα των δημοσιευμένων καταστάσεων στην περίοδο πριν 

την αποκάλυψη του σκανδάλου.  

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί εμφανίζονται οι λογαριασμοί των Εσόδων, 

Λειτουργικών Εξόδων, Καθαρών Κερδών, Κέρδους, Μερίσματος ανά μετοχή, 

Συνόλου Ενεργητικού, Υποχρεώσεων, και Ιδίων Κεφαλαίων όπως παρουσιάζονται 

στις δημοσιευμένες καταστάσεις της εταιρίας. 
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Πίνακας 6 – Κρίσιμοι Λογαριασμοί Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως. 

Λογαριασμοί (σε εκατομ. 

$ εκτός των στοιχείων της 

μετοχής) 

2000 1999 1998 1997 1996 

Έσοδα 100.789 40.112 31.260 20.273 13.289 

Λειτουργικά Κόστη & 

Έξοδα 98.836 39.310 29.882 20.258 12.599 

Καθαρά Κέρδη 979 893 703 105 584 

Κέρδη ανά μετοχή 1,12 1,10 1,01 0,16 1,08 

Μέρισμα κοινής μετοχής 0,50 0,50 0,48 0,46 0,43 

Σύνολο Ενεργητικού 65.503 33.381 29.350 22.522 16.137 

Σύνολο Υποχρεώσεων 54.033 23.811 22.302 16.904   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.470 9.570 7.048 5.618   

*Τα στοιχεία για το Σύνολο των Υποχρεώσεων και το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος 1996 

δεν βρέθηκαν. 

 

Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα συμπεραίνουμε ότι τα μεγέθη κατά κύριο 

λόγο ακολούθησαν μια αυξητική πορεία κατά τα έτη 1996 – 2000 με μόνη 

διαφοροποίηση την περίπτωση των Καθαρών Κερδών τα οποία κατά την διετία 1996 

– 1997 μειώθηκαν όπως επίσης και τα Κέρδη ανά μετοχή. Παράλληλα, παρατηρείται 

και μία σταθερότητα του Μερίσματος της κοινής μετοχής κατά τη διετία 1999 – 

2000. Οι παρατηρήσεις αυτές όμως μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές από 

τον επόμενο πίνακα που παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές των μεγεθών ανά 

διετία. 

Πίνακας 7 -  Ποσοστιαίες Μεταβολές Κρίσιμων Λογαριασμών. 

Ποσοστιαίες 

Μεταβολές 

Λογαριασμών 

2000 - 1999 1999 - 1998 1998 - 1997 1997 - 1996 

Έσοδα 151,27 % 28,32 % 54,20 % 52,55 % 

Λειτουργικά Κόστη & 

Έξοδα 151,43 % 31,55 % 47,51 % 60,79 % 

Καθαρά Κέρδη 9,63 % 27,03 % 569,52 % -82,02 % 

Κέρδη ανά μετοχή 1,82 % 8,91 % 531,25 % -85,19 % 

Μέρισμα κοινής 

μετοχής 0,00% 4,17 % 4,35 % 6,98 % 

Σύνολο Ενεργητικού 96,23 % 13,73 % 30,32 % 39,57 % 

Σύνολο Υποχρεώσεων 126,92 % 6,77 % 31,93 %   

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 19,85 % 35,78 % 25,45 %   
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Μελετώντας τόσο τον Πίνακα 7 όσο και το Διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι 

όσον αφορά το λογαριασμό των Εσόδων κατά τις διετίες 1996 -1997 και 1997 – 1998 

παρατηρείται μια αύξηση αυτών ενώ την διετία 1998 – 1999 η αύξηση ήταν πολύ 

μικρότερη και έφτασε στο ποσοστό του 28,32%. Αυτό όμως που προκαλεί 

ερωτηματικά είναι η ραγδαία αύξηση που παρουσιάζεται κατά τη διετία 1999 – 2000 

και η οποία φτάνει το 151,27%. Γεγονός που ταυτίζεται και με την ανάλογη αύξηση 

των Λειτουργικών Εξόδων, τα οποία συναντούν το ποσοστό του 151,43%. Αυτά τα 

γεγονότα αποτελούν «καμπανάκι» για τους μελετητές των καταστάσεων καθώς 

παρουσιάζεται η υποψία πως κάτι δεν πάει καλά αναφορικά με την αντικειμενικότητα 

των αξιών ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει επαρκή δικαιολογία 

των αυξήσεων αυτών. Όπως αναφέρει και η Cynthia Harrington (2005), εταιρίες που 

εμφανίζουν συνεχή ανοδική τάση των εσόδων τους παρουσιάζουν υψηλό κίνητρο για 

παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων όταν η κατάσταση αυτή αρχίσει να 

αντιστρέφεται αφού ασκείται πίεση στην διοίκηση της εταιρίας για συνέχιση της 

αυξητικής πορείας του κύκλου εργασιών της.(Cynthia Harrington (2005) , “Analysis ratios 

for detecting financial statement fraud”, Fraud Magazine) 
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Όπως παρατηρείται και από το Διάγραμμα 1 τα Καθαρά Κέρδη της εταιρίας 

Enron παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Παρά τη μείωσή τους που την διετία 

1996 – 1997 φτάνει το ποσοστό του -82,02 % ακολουθεί την επόμενη διετία μια 

ραγδαία αύξησή τους η οποία αγγίζει το ποσοστό του 570% ενώ στην ίδια χρήση 

τόσο τα Έσοδα όσο και τα Λειτουργικά Έξοδα αυξάνονται με πολύ χαμηλότερους 

ρυθμούς. Τα γεγονότα όμως αυτά είναι δυνατόν να αποτελέσουν πιθανά red flags, 

καθώς όπως παρατηρούμε την διετία 1997 – 1998 υπάρχει μια ασυνήθιστα υψηλή 

μεταβολή των κερδών η οποία ακολουθείται από παράλληλη έλλειψη μετρητών για 

το συγκεκριμένο διάστημα, όπως επίσης παρατηρείται και μια προοδευτική 

επιδείνωση της ποιότητας των κερδών. 

Ακολούθως, ιδιαιτέρως αυξημένη φαίνεται και η εικόνα των Κερδών ανά 

μετοχή για την ίδια διετία (531 %) παρά την απότομη μείωσή τους τα επόμενα 

τέσσερα έτη. Το Μέρισμα ανά μετοχή κινείται στα ίδια επίπεδα δίχως την παρουσία 

έντονων διακυμάνσεων, ενώ σημαντική είναι και η σταθερότητα που παρουσιάζει 

κατά την τελευταία διετία του 2000 – 1999 καθώς αυτό μηδενίζεται. 

(Riahi-Belkaoui, A. (2003). Accounting-By Principle or Design?. Westport, Connecticut London) 

(http://picker.uchicago.edu/Enron/EnronAnnualReport2000.pdf) 

Συμπέρασμα των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το ότι παρουσιάζεται εντόνως 

η επιθυμία της εταιρίας Enron να διανέμει συνεχώς ένα σταθερά αυξανόμενο ποσό 

στους μετόχους της άσχετα με τα κέρδη που παρουσίαζε. Γι’ αυτό και παρά την 

πτώση των Καθαρών της Κερδών το 1997 μοίρασε Μέρισμα μεγαλύτερο από τα 

Κέρδη ανά μετοχή κατά 4.35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Όσον αφορά το Σύνολο του Ενεργητικού παρατηρούμε μια γενικά αυξητική 

τάση η οποία την τελευταία διετία φτάνει το 96%. Αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης αυξάνονται όπως αντίστοιχα πρέπει να αυξάνονται και οι 

υποχρεώσεις της. Την τελευταία διετία όμως οι Υποχρεώσεις φτάνουν το 127%. Η 

αύξηση αυτή του Ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τεράστια αύξηση του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο και εξαπλασιάστηκε την τελευταία χρήση, 

όπως επίσης και στην αυξητική πορεία των Μετρητών και Ταμειακών Ισοδυνάμων 

(377%), και των Τραπεζικών Καταθέσεων (2.903%). Παράλληλα, η αύξηση των 

Υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
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(320%) αλλά και στις Προκαταβολές των Πελατών που παρατηρείται η αξιοσημείωτη 

μεταβολή του 9.620%. Τέλος, το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παρουσιάζει καθ ‘ 

όλα τα έτη μελέτης μια σταθερά αυξητική πορεία. 

(http://picker.uchicago.edu/Enron/EnronAnnualReport2000.pdf) 

Στον Πίνακα 8 που θα ακολουθήσει κατωτέρω θα γίνει λόγος για τις τιμές 

πέντε βασικών αριθμοδεικτών χαρακτηριζόμενων ως “red flags” για τους ελεγκτές 

και οι οποίοι θα μας αποκαλύψουν με τη σειρά τους την παραποίηση που 

πραγματοποιήθηκε. Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη παράγραφο επιλέχθηκαν από τους ερευνητές εξαιτίας της δυνατότητας 

που παραχωρούν στους ελεγκτές να διαπιστώσουν την οποιαδήποτε παραβίαση 

υπέστησαν οι λογαριασμοί από τους οποίους διαμορφώνονται. Αυτοί οι 

αριθμοδείκτες είναι οι εξής: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους, Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων, Αποδοτικότητα Συνολικού Κεφαλαίου, Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού, Δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων δεικτών έγινε με βάση τα ακόλουθα άρθρα: 

(Ζοπουνίδης Κων/νος, Σπαθής Χαράλαμπος, Δούμπος Μιχάλης (2002) «Οι λαθροχειρίες των 

Ισολογισμών και οι αδυναμίες των ελεγκτών», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τεύχος 38, 21/09/2002 σελ. 58-

59) 

(Harrington Cynthia, (March/April 2005), “Analysis ratios for detecting financial statement fraud”, 

Fraud Magazine) 

(http://www.acfe.com/resources/view.asp?ArticleID=416) 

 

Πίνακας 8 – Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Βασικοί 

Χρηματοοικονομικοί 

Δείκτες 

2000 1999 1998 1997 1996 

Περιθώριο Καθαρού 

Κέρδους  0,97 % 2,22 % 2,25 % 0,52 % 4,39 % 

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 8,54% 9,33% 9,97% 1,87% 

 Αποδοτικότητα Συνολικού 

Κεφαλαίου 1,49% 2,68% 2,40% 0,47% 3,62% 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 1,54 1,20 1,07 0,90 0,82 

Δείκτης Δανειακών 

Κεφαλαίων 82,49% 71,33% 75,99% 75,06% 

  

http://www.acfe.com/resources/view.asp?ArticleID=416


136  

Ξεκινώντας από τον αριθμοδείκτη του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

αναφέρουμε ότι αυτός ορίζεται από το πηλίκο των Καθαρών Κερδών της εταιρίας 

προς τις Συνολικές της Πωλήσεις. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την 

λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρίας και επιζητά όσο το δυνατόν υψηλότερες 

τιμές καθώς έτσι θα είναι και η εταιρία πιο επικερδής. Από τα στοιχεία του Πίνακα 8 

βλέπουμε ότι για το 2000 η εταιρία Enron στα 100$ Πωλήσεών της είχε Κέρδος 

0,97$. Επίσης παρατηρούμε ότι μετά την κατακόρυφη πτώση του το 1997 από το 

4,39% στο 0,52% έγινε μια προσπάθεια ανόδου η οποία διατηρήθηκε στα ίδια 

επίπεδα για τα έτη 1998 και 1999, ενώ και πάλι ακολουθεί η κατακόρυφη πτώση του 

2000. Το γεγονός αυτό παρά την αύξηση του μεγέθους των πωλήσεων ειδικά κατά 

την τελευταία χρήση προκαλεί ερωτήματα στους ελεγκτές για την ποιότητα των 

καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, αυτό που παρατηρείται για την τελευταία χρήση του 

2000 είναι μια εξαιρετικά χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

Ο επόμενος δείκτης της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ορίζεται από το 

πηλίκο των Καθαρών Κερδών προς τα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια. Εκφράζει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα της εταιρίας και παράλληλα παρέχει την ένδειξη του κατά 

πόσο επιτεύχθηκε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα μέσω της χρήσης των κεφαλαίων 

του μετόχου. Η τιμή που παρατηρείται το έτος 1997 είναι αποτέλεσμα της μη 

αποδοτικής χρησιμοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, γεγονός που μεταβάλλεται από 

την επόμενη χρονιά καθώς σημειώνεται μια τεράστια αύξηση του 433%, η οποία 

όμως και πάλι την τελευταία χρήση μειώνεται.  

Ο δείκτης της Αποδοτικότητας Ενεργητικού ή των Συνολικών Κεφαλαίων 

ορίζεται από το πηλίκο των Καθαρών Κερδών προς το Σύνολο του Ενεργητικού. 

Παρουσιάζει τα ποσοστιαία κέρδη που τα επενδυόμενα κεφάλαια αποφέρουν στην 

επιχείρηση. Επίσης είναι δείκτης που αναδεικνύει την πιο αποδοτική χρησιμοποίηση 

των στοιχείων του Ενεργητικού ανά εταιρία. Ο δείκτης ακολουθεί τις ίδιες 

διακυμάνσεις με αυτές του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, ενώ το 1,49% που φτάνει 

την τελευταία χρήση του 2000 χαρακτηρίζει αρνητικά την διαχείριση του 

Ενεργητικού της Enron και συνεπώς αποτελεί “red flag” για τους μελετητές της. 

Ο δείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Ενεργητικού ορίζεται ως ο 

λόγος των Πωλήσεων προς το Σύνολο του Ενεργητικού και εμφανίζει την ένταση 

κατά την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου 
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να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική αποσβέσεων που ακολουθεί 

η εταιρία, δηλαδή αν είναι αυξανόμενης ή σταθερής απόσβεσης. Όσο υψηλότερη 

είναι η τιμή του δείκτη τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων. Στηριζόμενοι στα στοιχεία του Πίνακα 8 συμπεραίνουμε 

την αυξανόμενη διαχρονικά πορεία του δείκτη, ο οποίος παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ποσό του το 2000 με τις 1,54 φορές, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση του Ενεργητικού της εταιρίας προς όφελος των Πωλήσεών της. 

Τέλος, ο Δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων ορίζεται ως ο λόγος των 

Συνολικών Ξένων Κεφαλαίων προς των Συνολικών Κεφαλαίων. Παρουσιάζει το 

ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων ή του ενεργητικού που αποτελούν τα ξένα 

κεφάλαια όπως επίσης και τον βαθμό προστασίας των πιστωτών από το σύνολο των 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Μέσω αυτού προσδιορίζονται τα περιθώρια περαιτέρω 

ξένης χρηματοδότησης. Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης τόσο το καλύτερο για την 

εταιρία καθώς μια υψηλή δανειακή επιβάρυνση δείχνει ότι το Ενεργητικό 

χρηματοδοτείται από Ξένα Κεφάλαια, γεγονός που αυξάνει το ποσοστό 

επικινδυνότητας της εταιρίας αφού τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται όπως επίσης 

και η πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών. Από τα δεδομένα του Πίνακα 

8 παρατηρούμε έναν διαχρονικά υψηλό δείκτη δανειακής επιβάρυνσης της εταιρίας 

Enron, γεγονός που οδηγεί στην μη ικανοποιητική ανταπόκριση της επιχείρησης 

απέναντι στις υποχρεώσεις της. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα η τιμή 

της τελευταίας χρήσης που αγγίζει το 82,5% καθιστά πολύ πιθανή μια μελλοντική 

χρεοκοπία. 

 

5.2.9. Συμπεράσματα Μελέτης Περίπτωσης. 

 

Η κατάρρευση της Enron θεωρήθηκε ως μια από τις πιο απροσδόκητες πτώσεις 

τεράστιων οικονομικών της ιστορίας. Η εταιρεία «φαινόμενο» με τους χιλιάδες 

εργαζόμενους και την ξέφρενη ανοδική πορεία έχασε τα πάντα εν μία νυκτή 

αφήνοντας πίσω της τεράστιες απώλειες. 
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Αυτή η παταγώδης αποτυχία της ήταν απόρροια πολλών παραγόντων οι 

περισσότεροι από τους οποίους ήταν ήδη γνωστοί πριν την αποκάλυψη του 

σκανδάλου. Όσον αφορά το εταιρικό επίπεδο χαρακτηριστική ήταν η φιλοδοξία των 

στελεχών της και η συνεχής δίψα τους για ολοένα και περισσότερο πλούτο, οι οποίοι 

ενέκριναν την εφαρμογή δημιουργικής λογιστικής για μια επιθυμητή τιμή μετοχής 

καθώς τα κέρδη τους συνδέονταν άμεσα με αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο ζημιώθηκαν 

τόσο η εταιρεία όσο και οι μέτοχοί της. 

Επίσης, αρνητικός ήταν και ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου η οποία λόγω των 

διαφόρων συγκρουόμενων συμφερόντων δεν κατάφερε να αποκαλύψει την απάτη. 

Ευθύνες μπορούνε επιπρόσθετα να αποδοθούν και στα παλαιωμένα λογιστικά 

πρότυπα των οποίων η αναθεώρηση κρινόταν άμεση αλλά και στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς η οποία δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τον ρόλο της εξαιτίας της 

ελλιπούς χρηματοδότησής της. 

(Petrick J. & Robert Scherer (2003) The Enron Scandal and the Neglect of Management Integrity 

Capacity, Mid-American Journal of business , Vol 18 , No1, pg 37-49)  

Από την πλευρά της η ελεγκτική εταιρεία απέτυχε παταγωδώς κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της γιατί βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων. Η 

συμβολή της κατά την απόκρυψη των λογιστικών μεγεθών της Enron και η 

καταστροφή των εγγράφων που αποδείκνυαν την παράνομη δραστηριότητά της και 

τέλος οι αγωγές των επενδυτών οδήγησαν στην ολική κατάρρευσή της . 

Η πτώση της Enron η οποία υποστηριζόταν ως η πιο καινοτόμος επιχείρηση 

προκάλεσε τεράστιο προβληματισμό για το επάγγελμα με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί η ανάγκη για ενδυνάμωση των λειτουργιών του ελέγχου και βελτίωσης 

των λογιστικών και οικονομικών μεθόδων που απεικονίζουν την περιουσιακή 

κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας. 

Το κυριότερο και ευρύτερα γνωστό νομοθέτημα που ήταν απόρροια του 

σκανδάλου της Enron ήταν ο Sarbanes-Oxley Act. Μεταξύ άλλων, εισήγαγε πολλά 

νέα στοιχεία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και απαγόρευσε την ταυτόχρονη παροχή 

ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δημιούργησε την Αρχή Λογιστικής 

Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών (PCAOB) η οποία είναι το όργανο που ελέγχει 

τους ορκωτούς ελεγκτές και όρισε πιο επαχθείς ποινές επί των παραπτωμάτων που 

σχετίζονται με τη δημιουργική λογιστική. 
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(Λουμιώτης, Β. & Τζίφας, Β. (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ). 

Αθήνα: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.) 

 

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μας 

παρουσιάζει μια επιχείρηση της οποίας τα υπό εξέταση μεγέθη που ήταν και 

χαρακτηριστικά παραποίησης υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις όπως και 

μεταβολές. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό “red flag” για τους ελεγκτές και λοιπούς 

μελετητές των οικονομικών καταστάσεων  και παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη 

για επιπρόσθετη ανάλυση. Όσον αφορά το μέρος των αριθμοδεικτών παρατηρούνται 

αντιφατικές ενδείξεις για την κερδοφορία και αποδοτικότητα της επιχείρησης καθώς 

παρά την αλματώδη αύξηση των Πωλήσεων ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου 

Κέρδους μειώνεται κάτω από το 1%. Αυτές οι αντιφάσεις αποδεικνύουν επίσης το 

γεγονός ότι οι τιμές των λογαριασμών που μελετήσαμε είναι ωραιοποιημένες από την 

διοίκηση. Τέλος, ιδιαίτερος προβληματισμός δημιουργείται από τη συνεχή αύξηση 

του δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης καθώς μέσω αυτού φαίνεται ότι η επιχείρηση 

στηρίζεται κυρίως σε ξένα κεφάλαια τα οποία και δεν διαχειρίζεται αποδοτικά οπότε 

ίσως και να είναι πιθανή η ύπαρξη μελλοντικής πτώχευσης. 

 

5.3. Το Λογιστικό Σκάνδαλο της WorldCom. 

5.3.1. Εισαγωγή. 

 

Η World.com έχει γίνει ευρέως γνωστή ως η πρωταγωνίστρια της μεγαλύτερης 

χρεοκοπίας στην ιστορία της Αμερικής. Αποτελούσε την δεύτερη μεγαλύτερη 

εταιρεία υπεραστικών κλήσεων στην Αμερική όπως επίσης και μία από τις 

επιχειρήσεις που ενίσχυσαν την έκρηξη στον τηλεπικοινωνιακό τομέα την δεκαετία 

του ΄90. Στα τέλη του Ιουνίου του 2002 ανακοινώθηκε η απόλυση του οικονομικού 

της διευθυντή Scot Salivan ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την απόκρυψη των 

αποτελεσμάτων του 2001 και του πρώτου τριμήνου του 2002, δηλαδή συνολικό ύψος 

δαπανών 3,9 δις δολάρια. 
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Η απάτη αυτή χαρακτηρίστηκε από την Αμερικάνικη Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως «πρωτοφανούς μεγέθους», ενώ παράλληλα είχε ξεκινήσει η 

έρευνα των λογιστικών πρακτικών της εταιρείας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Έκβαση αυτού του γεγονότος ήταν η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της World.com 

από τα 64 δολάρια στα 20 σεντς. 

 

5.3.2. Το Ιστορικό της Υπόθεσης. 

 

Τον Αύγουστο του 2002 το F.B.I. συνέλαβε τους Scot Salivan και David Mayers για 

την διαφθορά και παρουσίαση ψευδών οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού. 

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό δικαιοσύνης John Askroft εάν και εφόσον η 

δικαιοσύνη τους έκρινε ενόχους θα αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης έως και 65 

χρόνια. Η Αμερικανική κυβέρνηση θέλοντας να κάνει επίδειξη της 

αποφασιστικότητάς της απέναντι στα φαινόμενα εξαπάτησης των επενδυτών και να 

απομακρύνει από πάνω της τις κατηγορίες για ανοχή της ως προς την εταιρική 

διαφθορά, προσπάθησε με τις έντονες κινήσεις της να εντυπωσιάσει την κοινή γνώμη 

ώστε να λάβει και πάλι την υποστήριξή της. 

Μετά την αποκάλυψη της απάτης η εταιρεία οδηγήθηκε σε επανέκδοση των 

αποτελεσμάτων της για το πεντάμηνο της διαφθοράς. Αν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι 

κρυφές δαπάνες, τότε η εταιρεία θα σημείωνε κέρδη 1,4 δις δολάρια το 2001 και 130 

εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2002. Η πορεία όμως προς την χρεοκοπία ήταν 

πλέον δεδομένη καθώς τα χρέη της εταιρείας υπερέβαιναν τα 30 δις δολάρια και η 

προσπάθειά της για ανεύρεση νέων κεφαλαίων δεν απέφερε καρπούς. 

Μετά την ανακοίνωση του σκανδάλου της Enron και την ανάληψη μέρους της 

ευθύνης από την ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen ήρθε στο φως και η περίπτωση 

της World.com  για να καταστρέψει τελείως την φήμη και υπόληψη της ελεγκτικής 

εταιρείας, καθώς αυτή ήταν η υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της 

World.com. Παρά την άρνηση της Arthur Andersen για ανάμειξη στην παραποίηση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων δεν έγινε πιστευτή από κανέναν. 
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Τα βασικότερα θύματα της υπόθεσης World.com όπως και στην περίπτωση 

της Enron ήταν οι επενδυτές κεφαλαίων αλλά κυριότερα οι εργαζόμενοί της. Το 28% 

του συνόλου του προσωπικού της κατέληξε από τη μια στιγμή στην άλλη στον δρόμο 

παρά την υποστήριξή τους προς την εταιρεία. 

Τελικά η World.com αδυνατώντας πλέον να μειώσει το υπέρογκο χρέος που 

την βάρυνε ύψους 41 δις δολαρίων περίπου κηρύττει πτώχευση. Όπως κατατέθηκε 

στην αίτηση προστασίας έναντι των πιστωτών της το ενεργητικό της άγγιζε τα 107 δις 

δολάρια, ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό της περίπτωσης Enron, και έτσι η 

World.com παρέμεινε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη χρεοκοπία. 

(http://archive.in.gr/news/enronitis/a02.htm) ,  

(http://www.law.umaryland.edu/marshall/crsreports/crsdocuments/RS21253_08292002.pdf) 

 

5.3.3. Λογιστικά Θέματα. 

 

Παρά την αύξηση που δέχθηκε η τιμή της κοινής μετοχής της World.com, το 2000 ο 

τομέας των τηλεπικοινωνιών έπεσε σε ύφεση με αποτέλεσμα να πληγεί σοβαρά και η 

World.com αφού αναγκάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να 

εγκαταλείψει την προτεινόμενη συγχώνευσή της με την Sprint στα μέσα του έτους. Η 

πτωτική πορεία των μετοχών της εταιρείας επηρέασε δεόντως και τον Διευθύνων 

Σύμβουλό της Ebbers Bernard ο οποίος δέχθηκε υπερβολική πίεση από τις τράπεζες 

για την κάλυψη των καταβολών συμπληρωματικού περιθωρίου των μετοχών του 

στην World.com που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση άλλων επιχειρήσεών 

του. 

Το 2001 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμφωνεί και μεταφέρει στον 

Ebbers επιχειρηματικά δάνεια και εγγυήσεις άνω των 400 εκατ. δολαρίων για να 

καλύψει το συμπληρωματικό του μέρισμα και αυτό προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε καθοδική πίεση επί της τιμής της μετοχής. Αποτέλεσμα ήταν η αποτυχία 

της συγκεκριμένης στρατηγικής και η αντικατάσταση του Ebbers από τον John 

Sidgmore, πρώην διευθύνων σύμβουλο της UUNet Technologies Inc. 

http://archive.in.gr/news/enronitis/a02.htm
http://www.law.umaryland.edu/marshall/crsreports/crsdocuments/RS21253_08292002.pdf
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Οι λογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποίησε η World.com μεταξύ 1999 και 

2002 για να ωραιοποιήσει τα βιβλία της ήταν οι ακόλουθες: 

 Το λογιστήριο της εταιρείας δήλωνε πλημμελώς τις γραμμές κόστους, 

δηλαδή τα έξοδα διασύνδεσης με τις άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με 

κεφαλαιοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών στον Ισολογισμό και όχι με 

την αναγνώρισή τους ως έξοδο, 

 Διόγκωνε τα έσοδά της μέσω της χρησιμοποίησης πλαστογραφημένων 

λογιστικών εγγραφών. 

Στις 21 Ιουλίου 2002 η World.com δήλωσε αίτηση πτώχευσης και το 2003 

εκτιμήθηκε ότι τα περιουσιακά της στοιχεία είχαν υπερεκτιμηθεί κατά 11 δις 

δολάρια. 

(2007, 31 Ιανουαρίου). MCI Α.Ε..  Ανακτήθηκε 17 Φλεβάρη 2007 από το Wikimedia Foundation,  

  Α.Ε. Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Worldcom  

  (2005, 13 Ιουλίου). Της Worldcom πρώην αφεντικό παίρνει 25 χρόνια.  Ανακτήθηκε 17 Φλεβάρη 2007 

από  British Broadcasting Corporation στο Web:  

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4680221.stm  

Λογιστικό Σκάνδαλο στη World.com, Η Καθημερινή 10/08/2002 

(Jones Jonesington (2007) , WorldCom Scandal : A Look Back at One of the Biggest Corporate 

Scandals in U.S. History Associated Content. , ανάκτηση από: http://voices.yahoo.com/worldcom-

scandal-look-back-one-biggest-225686.html?cat=3) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom) 

 

5.3.4. Μέθοδοι Αντιμετώπισης – Ο Ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Η συμβολή της Ελεγκτικής επιστήμης στο κομμάτι της αποφυγής σφαλμάτων ή 

εσκεμμένων παραλείψεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας 

κρίνεται ουσιώδης. Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε αναφορά στον τρόπο 

λογιστικής παρακολούθησης των λογαριασμών μιας εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας, 

έγινε λόγος στον τρόπο αντιμετώπισης της λογιστικής απάτης τόσο από την πλευρά 

του εσωτερικού όσο και από αυτή του εξωτερικού – ορκωτού ελεγκτή ώστε να 

γίνεται ορθή επαλήθευση των υπολοίπων των λογαριασμών όπως επίσης και των 

σημείων που παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τον έλεγχό τους. 

http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom
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Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι υψίστης 

σημασίας για την Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να διευκολύνεται και το έργο 

του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Με την έκθεση ελέγχου που διατυπώνει ο ορκωτός με 

την ολοκλήρωση του ελεγκτικού του έργου εκφράζει την γνώμη του για την 

ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρείας. Γι’ αυτό το 

λόγο όλες οι εταιρείες ενδιαφέρονται για την δράση του, καθώς ο ρόλος του 

προσδίδει αξιοπιστία και αντικειμενικότητα ως προς τις ελεγχόμενες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

5.3.5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μεγαλύτερης εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

είχαν μελετηθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της συνεργαζόμενης ελεγκτικής 

εταιρίας, από διάφορους χρηματοοικονομικούς αναλυτές αλλά και από οποιονδήποτε 

άλλο τα συμφέροντα του οποίου ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την πορεία και το 

μέλλον της εταιρίας. Από την εξέλιξη της υπόθεσης γίνεται αντιληπτό ότι για αρκετό 

χρονικό διάστημα και τουλάχιστον για τα πέντε χρόνια της δικής μας μελέτης 

κανένας από τους ανωτέρω δεν είχε διαπιστώσει την παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων. Στο σημείο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να απεικονιστούν οι 

ιδιαίτεροι λογαριασμοί του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως, η ανά διετία διαχρονική μεταβολή τους καθώς και η εξέταση κάποιων 

βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών που δίνουν μια πρόσθετη εικόνα της 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Στον Πίνακα 8 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία πέντε χρόνων των 

λογαριασμών: των Εσόδων, των Καθαρών Κερδών, των Κερδών ανά μετοχή, του 

Συνόλου του Ενεργητικού, του Συνόλου των Υποχρεώσεων και του Συνόλου των 

Ιδίων Κεφαλαίων. Οι λογαριασμοί παρουσιάζονται στην αρχική τους παραποιημένη 

μορφή με σκοπό να απεικονιστεί η διαδικασία του “μαγειρέματος” τους όπως 

αναλυτικά αναφέρθηκε κατά τη θεωρητική προσέγγιση της εταιρίας. Τα οικονομικά 

αυτά στοιχεία ελήφθησαν μέσω της βάσης δεδομένων της Compustat. 
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Πίνακας 9 – Κρίσιμοι Λογαριασμοί Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως. 

Λογαριασμοί (σε εκατομ. $ 
εκτός των στοιχείων της 

μετοχής) 
2001 2000 1999 1998 1997 

Έσοδα / Πωλήσεις 35.179,00 39.090,00 37.120,00 17.678,00 7.351,35 

Λειτουργικά Κόστη & Έξοδα 9.951,00 9.819,00 8.935,00 4.312,00 1.540,43 

Καθαρά Κέρδη 1.384,00 4.089,00 3.950,00 -2.687,00 383,65 

Κέρδη ανά μετοχή 0,46 1,43 1,40 -2,12 0,40 

Σύνολο Ενεργητικού 103.914,00 98.903,00 91.072,00 86.401,00 22.389,55 

Σύνολο Υποχρεώσεων  43.890,00 40.902,00 37.187,00 37.674,00 8.879,69 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 57.930,00 55.409,00 51.238,00 45.003,00 13.509,87 

  

 Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει μετά από μια πρώτη μελέτη του 

Πίνακα 8 είναι ότι επικρατεί μια διακύμανση των τιμών των λογαριασμών οι οποίοι 

παρουσιάζουν παράλληλα μια τάση ανόδου. Πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα την 

τελευταία χρονιά παρά την ικανοποιητική εικόνα του Συνόλου του Ενεργητικού και 

των Ιδίων Κεφαλαίων, τα έσοδα της επιχείρησης όπως και τα καθαρά της κέρδη 

μειώνονται. 

 Οι τιμές των μεγεθών επεξηγούνται καλύτερα από τον ακόλουθο Πίνακα 9 ο 

οποίος απεικονίζει τις ποσοστιαίες μεταβολές των κρίσιμων λογαριασμών που 

παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 8 διαχρονικά. Μέσω του ακόλουθου πίνακα 

σχηματίζεται μια πιο ασφαλής εικόνα για την πορεία των λογαριασμών. 

 

Πίνακας 10 – Ποσοστιαίες Μεταβολές Κρίσιμων Λογαριασμών 

  2001 - 2000 2000 - 1999 1999 - 1998 1998 - 1997 

Έσοδα -10,01 % 5,31 % 109,98 % 140,47 % 

Λειτουργικά Κόστη & Έξοδα 1,34 % 9,89 % 107,21 % 179,92 % 

Καθαρά Κέρδη -66,15 % 3,52 % -247,00 % -800,37 % 

Κέρδη ανά μετοχή -67,83 % 2,14 % -166,04 % -630,00 % 

Σύνολο Ενεργητικού 5,07 % 8,60 % 5,41 % 285,90 % 

Σύνολο Υποχρεώσεων 7,31 % 9,99 % -1,29 % 324,27 % 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4,55 % 8,14 % 13,85 % 233,11 % 
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα έσοδα της εταιρίας παρουσιάζουν την εντονότερη 

αύξησή τους κατά τα έτη 1998 – 1997 η οποία φτάνει το ιδιαίτερο ποσοστό του 

140,47% γεγονός που μεταβάλλεται από τις επόμενες δύο χρονιές κατά τις οποίες η 

αύξηση έφτασε το 109,98%. Η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζεται κατά τη διετία 

2000 – 1999 όπου η μεταβολή των εσόδων έπεσε στα 5,31% ενώ η πτώση 

συνεχίζεται και τα επόμενα δύο έτη και αποκτά το αρνητικό ποσοστό του -10,01%. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν σύμφωνα και με προηγούμενη ενότητα η οποία έκανε 

αναφορά στην ύπαρξη πιθανών red flags, ότι η συγκεκριμένη διαχρονική μείωση των 

Εσόδων / Πωλήσεων υποδεικνύει και μελλοντική πτώση αυτών. 

 Τα Λειτουργικά Κόστη και Έξοδα της εταιρίας ακολουθούν πορεία ανάλογη 

με αυτή των εσόδων της. Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη μεταβολή τους 

παρουσιάστηκε κατά τα έτη 1998 – 1997 με 179,92%, η οποία συνεχώς και 

μειωνόταν φτάνοντας την διετία 2001 – 2000 το 1,34%. Γενικότερα, παρατηρείται 

μια πολύ έντονη μεταβολή των μεγεθών από διετία σε διετία η οποία δεν συνδέεται 

με την πορεία των λοιπών λογαριασμών γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει 

ενδεχόμενο red flag για τον ελεγκτή. Επίσης, ενδεχόμενη ύπαρξη παραποίησης 

εμφανίζεται κατά τις διετίες 1997 – 1998 και 1999 – 2000 κατά τις οποίες 

παρατηρείται μια συμπίεση του κέρδους, καθώς τα κόστη και τα έξοδα αυξάνονται 

ταχύτερα από τα έσοδα και τις πωλήσεις.  

 Όσον αφορά το λογαριασμό των Καθαρών Κερδών παρουσιάζεται μια έντονη 

διαφορά αυτών σε σχέση με τον λογαριασμό των Εσόδων ειδικά κατά τη διετία 1998 

– 1997. Σ’ αυτές τις χρονολογίες τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν την αξιοσημείωτη 

πτώση του -800,37% . Κατά τα έτη 1999 – 1998 γίνεται μια προσπάθεια ανάκαμψής 

τους καθώς το ποσοστό μειώνεται στο -247,00%. Κατά τη διετία 2000 – 1999 

πραγματοποιείται μια αξιοσημείωτη αύξηση τους, καθώς επιτυγχάνεται μεταβολή 

ύψους 3,52% η οποία όμως δεν διαρκεί αρκετά καθώς κατά την τελευταία διετία 

μελέτης ξαναπέφτει στο -66,15%. Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται μια επείγουσα ανάγκη 

για παρουσίαση θετικών κερδών προκειμένου να υποστηριχθεί η υψηλή τιμή της 

μετοχής, το οποίο στοιχείο αποτελεί red flag για τον ελεγκτή. Επιπρόσθετα, 

παρατηρούμε ότι η πορεία των Κερδών ανά μετοχή ακολουθούν επακριβώς την 

πορεία των Καθαρών Κερδών. 
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 Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, όσον αφορά το Σύνολο του Ενεργητικού 

παρατηρούμε μια τεράστια αύξηση του μεταξύ των χρονολογιών 1998 – 1997 ενώ 

μετέπειτα η άνοδος που συνεχίζει περιορίζεται σε πολύ μικρότερα ποσοστά. 

Παράλληλα, η αύξηση του Ενεργητικού συνοδεύεται και από αύξηση των Συνολικών 

Υποχρεώσεων της εταιρίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις της κινούνται 

με την ίδια ταχύτητα με την οποία αυτή αναπτύσσεται. Μόνη διαφοροποίηση 

παρατηρείται κατά τη διετία 1999 – 1998 όπου η μεταβολή του Συνόλου των 

Υποχρεώσεων ακουμπά το αρνητικό ποσοστό του -1,29%. Τέλος, οι μεταβολές του 

Συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων  είναι αυξητικές διαχρονικά και συγκλίνουν με την 

πορεία του Συνόλου του Ενεργητικού. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται μια 

χαρακτηριστική εικόνα των ανωτέρω μεταβολών. 

(Riahi-Belkaoui, A. (2003). Accounting-By Principle or Design?. Westport, Connecticut London) 

 

 

  

 Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 10) θα γίνει αναφορά στους πέντε 

σημαντικότερους αριθμοδείκτες των οποίων η συμπεριφορά και οι τιμές αποτελούν 

ένδειξη για ύπαρξη red flag για την πορεία της επιχείρησης αλλά και την ύπαρξη 

παραποίησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επιλογή των 
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συγκεκριμένων αριθμοδεικτών έγινε βάση των ιδιαίτερων λογαριασμών που 

παραποίησε η WorldCom κατά τα χρόνια μελέτης. Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι οι 

εξής: Περιθώριο Καθαρού Κέρδους, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, 

Αποδοτικότητα Συνολικού Κεφαλαίου, Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και 

Δείκτη Δανειακών Κεφαλαίων. 

 

Πίνακας 11 – Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. 

Βασικοί 
Χρηματοοικονομικοί 

Δείκτες 
2001 2000 1999 1998 1997 

Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους  3,93 % 10,46 % 10,64 % -15,20 % 5,22 % 

Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων 2,39 % 7,38 % 7,71 % -5,97 % 2,84 % 

Αποδοτικότητα Συνολικού 
Κεφαλαίου 1,33 % 4,13 % 4,34 % -3,11 % 1,71 % 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Ενεργητικού 33,85  39,52  40,76  20,46  32,83  

Δείκτης Δανειακών 
Κεφαλαίων 136,76 % 141,80 % 144,90 % 129,34 % 152,14 % 

  

Με τη βοήθεια του Πίνακα 10 συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση WorldCom 

επιτυγχάνει Περιθώριο Καθαρού Κέρδους το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται στο 

3,01%. Αυτό σημαίνει ότι στα 100$ των πωλήσεων που πραγματοποιεί η εταιρία τα 

3,01$ αποτελούν καθαρό κέρδος γι’ αυτήν. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης απεικονίζει τη λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης επιθυμούμε όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερες τιμές ώστε η επιχείρηση να χαρακτηρίζεται ως επικερδής. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης παρουσιάζει μια πτώση κατά το έτος 1998 

ύψους (-15,20%) και παράλληλα μια στάσιμη κατάσταση κατά τα επόμενα δύο 

χρόνια η οποία και μεταβάλλεται ξανά το τελευταίο έτος μελέτης καθώς μειώνεται 

στο 3,93% 

 Ο επόμενος δείκτης είναι ο βασικότερος αναφορικά με την κερδοφορία της 

επιχείρησης. Αυτός είναι ο δείκτης της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Παρουσιάζει τον βαθμό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, δηλαδή την ικανότητα 
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που έχει η διοίκηση της εταιρίας για αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών προκειμένου 

να παράγει μέσω αυτών καθαρά κέρδη. Ορίζεται ως το πηλίκο των Καθαρών 

Κερδών δια του Συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων. Επομένως, όσο μεγαλύτερες είναι 

οι τιμές του τόσο μεγαλύτερη είναι και η ικανοποίηση που απολαμβάνει η εταιρία 

από το έργο της διοίκησης. Από τον Πίνακα 10 παρατηρούμε ότι διαχρονικά ο 

δείκτης συναντά χαμηλές τιμές, με μόνη διαφοροποίηση τα έτη 1999 και 2000 που 

κινήθηκε γύρω από το 7,5%. Ειδικότερα και όσον αφορά τις χαμηλές του τιμές το 

1998 το ποσό αυτού φτάνει και αρνητικά επίπεδα (-5,97%), γεγονός που δεν είναι 

ικανοποιητικό για την εταιρία καθώς αποδεικνύει ότι τα Ίδια Κεφάλαια δεν 

χρησιμοποιούνται με αποδοτικό τρόπο, όμως έρχεται σε άμεση συσχέτιση με την 

πορεία των επιμέρους λογαριασμών που αναλύθηκαν και ανωτέρω. 

 Ο δείκτης της Αποδοτικότητας Ενεργητικού ή αλλιώς Αποδοτικότητα των 

Συνολικών Κεφαλαίων παρουσιάζει τα κέρδη που τα επενδυμένα κεφάλαια 

αποφέρουν στην επιχείρηση εκφραζόμενα ως ποσοστό. Οι τιμές του δείκτη 

ακολουθούν την πορεία αυτών της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων καθώς 

κατά το έτος 1998 παρατηρείται υψηλή πτώση και στη συνέχεια μέχρι και το 2001 

γίνεται μια προσπάθεια ανάκαμψης με σταθερή πορεία γύρω από το 4% κατά τα έτη 

1999 και 2000. 

 Ο επόμενος δείκτης, της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ορίζεται 

ως ο λόγος των Πωλήσεων προς το Σύνολο του Ενεργητικού και παρουσιάζει τον 

βαθμό κατά τον οποίο η εταιρία χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία 

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Οι τιμές του δείκτη κινούνται γύρω 

από το 33,484 περίπου, το οποίο σημαίνει ότι τόσες φορές η επιχείρηση ανακυκλώνει 

και μετατρέπει το Σύνολο του Ενεργητικού σε Πωλήσεις. Ο δείκτης επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο αποσβέσεως (αυξανόμενη ή σταθερή απόσβεση) που θα 

επιλέξει η επιχείρηση να ακολουθήσει. Συμπέρασμα του συγκεκριμένου δείκτη είναι 

το γεγονός ότι το Ενεργητικό της επιχειρήσεως χρησιμοποιείται με αποτελεσματικό 

τρόπο για τη δημιουργία Πωλήσεων. 

 Τελευταίος δείκτης της χρηματοοικονομικής μελέτης είναι ο Δείκτης 

Κάλυψης Δανειακών Κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος των Ξένων προς τα 

Συνολικά Κεφάλαια και παρουσιάζει ποιο μέρος του συνόλου των Κεφαλαίων ή του 

Ενεργητικού αποτελούν τα Ξένα Κεφάλαια. Επίσης, παρουσιάζει τον βαθμό 
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προστασίας των πιστωτών από το σύνολο των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Οι 

διάφοροι πιστωτές χορηγούν τις χρηματοδοτήσεις τους μόνο όταν παρατηρείται ένας 

υψηλός βαθμός προστασίας τους από μια ενδεχόμενη χρεοκοπία. Επιθυμείται όσο το 

δυνατόν χαμηλότερος δείκτης αφού υψηλή δανειακή επιβάρυνση υποδηλώνει 

χρηματοδότηση του Ενεργητικού από δανειακά κεφάλαια, γεγονός που αυξάνει το 

ποσοστό επικινδυνότητας της επιχείρησης. Στην περίπτωση της εταιρίας WorldCom 

παρατηρείται διαχρονικά ένας πολύ υψηλός δείκτης γεγονός που επεξηγεί την 

αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η μικρότερη τιμή 

του δείκτη παρατηρείται κατά το 1998 όπου φτάνει το 129,34%, γεγονός που καθιστά 

την χρεοκοπία ως ένα πολύ πιθανό σενάριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί η επεξήγηση του όρου της λογιστικής 

απάτης, ο καθορισμός των ατόμων τα οποία σύμφωνα με μελέτες και έρευνες 

διενεργούν την απάτη, όπως επίσης και η παρουσίαση των κινήτρων και παραγόντων 

που υποκινούν την άσκησή της. Τα άτομα που καταφεύγουν συνήθως σε τέτοιες 

πρακτικές έχει αποδειχτεί ότι είναι μέλη της ίδιας της επιχείρησης, όπως για 

παράδειγμα η διοίκησή της, οι εσωτερικοί ή και εξωτερικοί ελεγκτές της. Τα κίνητρα 

που τους ωθούν σε αυτή την πλασματική αύξηση ή και μείωση των αποτελεσμάτων 

αναφέρονται πάντοτε στα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης για την οποία 

λειτουργούν, όπως επίσης και σε προσωπικά τους οικονομικά οφέλη. Έχει 

παρατηρηθεί επίσης ότι υπάρχουν και οι  περιπτώσεις κατά τις οποίες αιτία απάτης 

αποτελεί η μη εξειδίκευση των αρμόδιων ελεγκτών και η αδυναμία τους να 

αναγνωρίσουν την ύπαρξη των κόκκινων σημαιών (red flags) που υποδηλώνουν την 

ενδεχόμενη ύπαρξη λογιστικής απάτης επί των οικονομικών καταστάσεων.  

 Προκειμένου λοιπόν να προληφθούν τέτοιες ενέργειες η κάθε επιχείρηση θα 

πρέπει να δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ελέγχου, να προσλαμβάνει έμπιστο 

προσωπικό, να εκπαιδεύει το εργατικό δυναμικό της ώστε να είναι ικανό να 

αναγνωρίσει την ενδεχόμενη ύπαρξη απάτης, να αναπτύσσει στρατηγικές πρόληψης 

και εντοπισμού της λογιστικής απάτης αλλά και να υιοθετεί προγράμματα πρόληψης 

της απάτης. 

 Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί επιπλέον η παρουσίαση των τρόπων βάση 

των οποίων μια επιχείρηση είναι δυνατόν να παραποιήσει τα οικονομικά της 

αποτελέσματα. Κάποιες από τις μεθόδους που εφαρμόζονται είναι αρχικά αυτή της 

Λογιστικής Κάθαρσης η οποία εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν μειωμένα τα τρέχοντα 

αποτελέσματα και παράλληλα ιδιαιτέρως αυξημένα αυτά των επόμενων χρήσεων. Η 

μείωση αυτή των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω της αναβολής αναγνώρισης 

των εσόδων και κυρίως μέσω της εμφάνισης υπολογιστικών δαπανών. Εν συνεχεία, 

πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα παγκόσμια 
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ελεγκτικά σκάνδαλα είναι αποτέλεσμα κακής εφαρμογής των λογιστικών προτύπων 

από τις επιχειρήσεις με τις πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές. Λόγω αυτού είναι 

δυνατόν να προκληθεί διαστρέβλωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης τους 

που μπορεί να μην είναι νομικά επιλήψιμη αλλά να οφείλεται σε καταχρηστική 

εκμετάλλευση της ευελιξίας που αυτά παρέχουν. Παρ’ όλα αυτά τα λογιστικά 

πρότυπα δεν αποτελούν πανάκεια για τα λογιστικά εγκλήματα. Αρμόδιος για να 

εξετάσει την εφαρμογή των προτύπων αλλά επίσης και για να εξασφαλίσει την 

αξιόπιστη εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις είναι ο εξωτερικός 

ελεγκτής.  

 Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ο ρόλος της ενεργής συμμετοχής τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ελεγκτών κατά την ανίχνευση των εφαρμογών 

της δημιουργικής λογιστικής και παράλληλα ορίστηκαν απαράβατες προϋποθέσεις 

που πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται από την πλευρά τους ώστε να είναι 

αποτελεσματικοί. Οφείλουν να μπορούν να διακρίνουν οτιδήποτε θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης όπως επίσης και να δίνουν πλήρη 

αναφορά των πεπραγμένων τους στην διοίκηση ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

πιθανότητες εμφάνισης ή και επανεμφάνισής τους.  

Ακόμη, ιδιαιτέρως οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διακρίνονται από τα 

χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας έκφρασης, της αμεροληψίας, του 

σκεπτικισμού και της γενικότερης τήρησης του Κώδικα Επαγγελματικής τους 

Δεοντολογίας. Αναφορικά με τους εσωτερικούς ελεγκτές, γίνεται κατανοητό ότι σε 

περιπτώσεις ύπαρξης λογιστικής απάτης εντός των εταιριών που ελέγχουν θα πρέπει 

να πραγματοποιείται άμεσος επαναπροσδιορισμός του ρόλου των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, όπως επίσης και γενικότερος εκσυγχρονισμός 

του εσωτερικού ελέγχου για την δημιουργία ενός αναβαθμισμένου επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος. Τέλος, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα διάκρισης ανάμεσα στις 

ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που ένας ελεγκτής μπορεί να παράσχει 

καθώς σε περίπτωση ταύτισης τους προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων και 

επηρεάζεται άμεσα το θέμα της ανεξαρτησίας των ελεγκτών. 

 Τέλος, μέσω της ανάλυσης των δύο μεγαλύτερων ελεγκτικών σκανδάλων 

στην ιστορία της Ελεγκτικής επιστήμης, αυτό της Enron και αυτό της WorldCom 

έγινε μια προσπάθεια για να παρουσιαστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην 
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άσκηση δημιουργικής λογιστικής επί των οικονομικών καταστάσεων, οι επιπτώσεις 

της απάτης αλλά και η λειτουργία των εξωτερικών ελεγκτών κατά τον εντοπισμό της 

απάτης και της διασφάλισης της ποιότητας των καταστάσεων. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι,  μέσω της μελέτης των σκανδάλων αυτών υποδεικνύεται η ηθική διάσταση του 

θέματος, καθώς αυτουργοί των οικονομικών απατών με δεδομένο το παράδειγμα της 

Enron ήταν άτομα που ενδιαφέρονταν κυρίως για το προσωπικό τους οικονομικό 

συμφέρον και αδιαφορούσαν για τις συνέπειες των πράξεών επί του κοινωνικού 

συνόλου. Όσον αφορά τους λογιστικούς χειρισμούς που ασκήθηκαν προκειμένου να 

«ωραιοποιηθεί» ο Ισολογισμός των επιχειρήσεων – πρωταγωνιστών των σκανδάλων 

αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε: μείωση υποχρεώσεων, αύξηση απαιτήσεων και 

υπερτίμηση των άυλων στοιχείων του Ενεργητικού. Χαρακτηριστική πρακτική είναι 

και η χρήση των offshore εταιριών στις οποίες μεταφέρονταν οι ζημίες των μητρικών 

εταιριών και επίσης διενεργούνταν αδιαφανείς συναλλαγές με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται τεχνητά τα αποτελέσματα. 

 Μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που διενεργήθηκε και για τις δύο 

εταιρίες μπορεί να επιτευχθεί ο εντοπισμός των οικονομικών απατών καθώς 

αναδεικνύονται αμέσως τα “red flags”, και έτσι δημιουργούνται τα ερωτηματικά του 

πώς διέφυγαν από την προσοχή των εξωτερικών ελεγκτών. Ιδιαιτέρως σημαντική για 

την αναγνώριση των επικίνδυνων σημείων απάτης είναι και η διενέργεια συγκριτικών 

αναλύσεων των επιδόσεων των εταιριών αυτών με  τις αντίστοιχες ομοειδείς εταιρίες 

του ίδιου κλάδου, καθώς η μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο συνήθως υποδηλώνει 

περιοχή κινδύνου.   

 Τέλος, επικεντρώνοντας τα συμπεράσματά μας επί της ελληνικής 

πραγματικότητας αναφέρεται ότι έχοντας ως απώτερο στόχο την καλύτερη οργάνωση 

της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών απαιτείται συντονισμός και συνεχής 

συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών όπως η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης, και των επαγγελματικών οργανώσεων των ελεγκτών όπως το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η κάθε μια πλευρά μοιράζεται την γνώση της 

πρακτικής και θεωρητικής ελεγκτικής διαδικασίας, το πάντρεμα των οποίων είναι 

απαραίτητο για τον σχεδιασμό των κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου. Μέσω της 

συγκεκριμένης συνεργασίας θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ο καλύτερος εντοπισμός 
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των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς μέσω της συγκεκριμένης 

συνεργασίας είναι δυνατόν να προαχθεί το ελεγκτικό επάγγελμα. 

  

  

  


