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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την ποιότητα στον εξωτερικό έλεγχο, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υποδείγματα που έχουν επινοηθεί, 

συμβάλλουν στην επίτευξη της, με αναφορά στο μέρος των στοιχείων εκείνων που 

επιδέχονται παραποίηση. Ειδικότερα, η ποιότητα στον έλεγχο ορίζεται ως, η 

ικανότητα εντοπισμού και αναφοράς των ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές 

καταστάσεις, προκειμένου να αποδίδεται η αληθής εικόνα της ελεγχόμενης 

επιχείρησης στους άμεσους αλλά και στους έμμεσους χρήστες των καταστάσεων 

αυτών. Η παραποίηση των λογιστικών δεδομένων είναι μια πρακτική που υιοθετείται 

από τα διοικητικά στελέχη, προκειμένου να επιτυγχάνουν προσωπικούς τους στόχους, 

οι οποίοι συνήθως πηγάζουν από αίτια όπως η ανταμοιβή, η  τήρηση των όρων των 

δανειακών συμβάσεων και των εκάστοτε φορολογικών και πολιτικών θεσμών, καθώς 

και η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών κινήσεων που διεξάγονται στην 

κεφαλαιαγορά. 

 

Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται σε δυο υποδείγματα (αυτό του 

Altman όπως και τα μοντέλα του Σπαθή), προκειμένου να γίνει αντιληπτή η εικόνα 

που επικρατεί στον κλάδο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών σήμερα, σε περίοδο 

κρίσης. Πρόκειται για ειδικά προσαρμοσμένα υποδείγματα τα οποία επαληθεύονται 

σε ποσοστό άνω του 90% και μας δείχνουν επιχειρήσεις οι οποίες επιχειρούν 

παραποίηση των λογιστικών στοιχείων τους σε βάθος 2 ετίας. Από τη διαμέσω των 

υποθέσεων εξέταση τους, προκύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Τέλος, 

διαπιστώνεται η συσχέτιση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος και της κατηγορίας που ανήκουν οι μετοχές της κάθε επιχείρησης. 

 

Όλα τα ανωτέρω συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου και των 

προϋποθέσεων δια των οποίων τα υποδείγματα μπορούν να διατελέσουν επικουρικό 

ρόλο στην επίτευξη της ποιότητας αναφορικά με τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς εντοπίζουν με ακρίβεια τις επιχειρήσεις 
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των οποίων τα στοιχεία επιδέχονται παραποίηση. Το εν λόγω μέγεθος λειτουργεί σαν 

ένδειξη – πιθανότητα για την ύπαρξη περιθωρίων παραποίησης των λογιστικών 

αποτελεσμάτων από τα διοικητικά στελέχη. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη συμβάλλει 

στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς προβαίνει στη θεμελίωση και διατύπωση 

των ανωτέρω συμπερασμάτων και βοηθά την μελλοντική εξέλιξη της έρευνας 

αναφορικά με τα υποδείγματα εντοπισμού της πιθανότητας παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων αλλά και προσδιορισμού των στοιχείων εκείνων που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα παραποίησης. 
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Το εν λόγω σύγγραμμα ασχολείται με τα πρότυπα ελέγχου και την ποιότητα 

του εξωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και με τον τρόπο που αυτή η μεταβλητή 
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επιχειρήσεων. Οι συνεχείς αυτές εξελίξεις στα λογιστικά δρώμενα επιβάλλουν τη 

διαρκή εγρήγορση του κάθε μελετητή για τη παρακολούθηση του κλάδου αυτού. 

 

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να διακρίνεται για την 
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ευθύνη της γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί 

πρόκληση για το επάγγελμα. 

 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διασαφηνίσει την έννοια της ποιότητας του 

εξωτερικού ελέγχου, να περιγράψει το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου και να εξετάσει την επίδραση του εξωτερικού 

ελέγχου στη νόθευση των Οικονομικών Καταστάσεων μέσα από την επισκόπηση  

εμπειρικών μελετών. 

 

Όσο φιλόδοξα και αν ξεκινήσει κανείς να γράψει για ένα γνωστό αντικείμενο, 

στο τέλος γεύεται την όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία να έχει χρησιμοποιήσει ουκ 

ολίγες πηγές χωρίς να καταφέρει να παρουσιάσει την πλήρη εικόνα του θέματος 

αυτού. Παρά μόνο μια διαφορετική και ίσως χρήσιμη σύνθεση του. 
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Η συγκεκριμένη εργασία, απευθύνεται στους καθηγητές μου, επίσης σε 

φοιτητές που ακολουθούν προγράμματα σπουδών με ειδίκευση στην Ελεγκτική και 

Λογιστική και τέλος σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιδιώκει να ασχοληθεί 

επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. 

 

Το περιεχόμενο όμως και η δομή της παρούσας εργασίας αντανακλά κυρίως 

στη προσπάθεια κατανόησης των βασικών οδηγιών των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων και Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας που απαιτείται για την 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση των Ελεγκτικών καθηκόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1.1 Αιτιολόγηση του θέματος 

 

Σε ένα τόσο ρευστό διεθνές περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους για  επιχειρήσεις, 

διοικήσεις και το ζήτημα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία της 

οικονομίας τίθεται όλο και πιο επιτακτικά. Μεγάλος σκεπτικισμός δημιουργήθηκε 

γύρω από το ρόλο του εξωτερικού ελέγχου ενώ ταυτόχρονα ασκήθηκε έντονη κριτική 

για την ποιότητα και αξιοπιστία του. 

 

Αυτή όλη η κριτική επέφερε μια σειρά αλλαγών στις ρυθμίσεις που 

προβλέπονται και επιβάλλονται από τις επιτροπές κεφαλαιαγοράς κάθε χώρας, με 

πρώτη αυτή των ΗΠΑ. Η έκδοση της πράξης Sarbanes-Oxley το 2002 ως μια 

απόπειρα να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου, 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των βημάτων που έγιναν για την εξασφάλιση 

του επενδυτικού κοινού. 

 

Στο επίκεντρο του γενικότερου προβληματισμού βρέθηκαν οι αιτίες που 

ενδεχόμενα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του εξωτερικού 

ελέγχου. Η θητεία των ελεγκτών, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών πέραν των 

ελεγκτικών, η ελλιπής σύσταση των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών 

ελέγχων των εταιριών, παράγοντες που θα μπορούσαν να νοθεύσουν και να 

αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτικού 

έργου, τέθηκαν κάτω από τον προβληματισμό των μελετητών. 
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Στηριζόμενοι πάνω στους προβληματισμούς αυτούς και με τη βοήθεια 

εμπειρικών προσεγγίσεων αλλά και υποδειγμάτων έγινε προσπάθεια εκτίμησης της 

κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην ελληνική αγορά. Με τη χρήση μοντέλων 

χρεοκοπίας φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε την ελληνική πραγματικότητα η οποία 

είναι σίγουρα πολύ διαφορετική απ΄ ότι φανταζόμαστε. Η χρήση της μεθοδολογίας 

αυτής κρίνεται ζωτικής σημασίας μιας και είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια 

τόσο την πιθανότητα παραποίησης (δηλαδή έλλειψη ποιότητας) των οικονομικών 

καταστάσεων όσο και την πιθανότητα χρεοκοπίας των εταιρειών αυτών που 

προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες. 

 

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

 

Βασικός σκοπός, της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση και η 

ανάλυση της έννοιας και του περιεχομένου των ελεγκτικών προτύπων και των 

δικλίδων ποιότητας, ως βασικό αποτρεπτικό στοιχείο παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, έχοντας ως κύριο σημείο 

αναφοράς την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

 

Η εργασία θα επικεντρωθεί στην ευθύνη των λογιστών - ελεγκτών, που 

κατέχουν την πλέον περίοπτη θέση στο σύστημα και τη διαδικασία ελέγχου, και οι 

οποίοι απολαύουν ενός αδίκου, εν πολλοίς προνομιακού, καθεστώτος ευθύνης. Η 

ευθύνη αυτών, ειδικά έναντι τρίτων (μετόχων, δανειστών, επενδυτών κλπ) κατά την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί όλη την ουσία για τη 

χρησιμοποίηση των ελεγκτικών προτύπων και προτύπων διασφάλισης της ποιότητας 

του ελέγχου αλλά και συνάμα προστασίας αλλά και πρόληψης από λαθεμένους 

λογιστικούς χειρισμούς. 

 

Το αίτημα λοιπόν για προστασία από παράβαση των κανόνων του λογιστικού 

και ελεγκτικού δικαίου είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ επίκαιρο, και τούτο γιατί 

οι συνέπειες της εξόδου από την εικονική, απατηλή «πραγματικότητα» αρκετών 



 

σελ. 3 

 

οικονομικών μεγεθών αποδεικνύεται ως ιδιαίτερα οδυνηρή για πολλούς, των οποίων 

τα συμφέροντα είναι άξια προστασίας.  

 

1.3 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

 

Η κατάρρευση στις απαρχές του 21ου αιώνα μιας σειράς εταιρειών, λόγω απάτης, 

οδήγησαν σε μια έντονη αμφισβήτηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών του ελέγχου και πυροδότησαν μια παγκόσμια αναμόρφωση των 

πλαισίων που διέπουν την ποιότητα του ελέγχου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 

έντονος προβληματισμός για το ρόλο που χρειάζεται να επιτελέσει ο εξωτερικός 

έλεγχος στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Στο πλέγμα αυτό της αμφισβήτησης και του προβληματισμού νέοι όροι, 

πρότυπα, πλαίσια και νομοθετικές ρυθμίσεις έκαναν την εμφάνιση τους, παραμένει 

όμως καίριο το ερώτημα αν η ύπαρξη και ο βαθμός χρησιμοποίησης τους αποτελεί 

πανάκεια στην αποτροπή και πρόληψη της απάτης. 

 

Για το λόγο αυτό, στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να σκιαγραφηθεί η 

ευθύνη του λογιστή - ελεγκτή, έναντι του κανονιστικού πλαισίου που διασφαλίζει την 

ποιότητα του ελέγχου. 

 

Πρόθεση της συγκεκριμένου κειμένου  δεν είναι η επιβολή των υποκειμενικών 

του αξιολογικών κρίσεων, αλλά μάλλον η παρακίνηση για την πλέον ορθή κατανόηση 

των ελεγκτικών προτύπων και των δικλίδων ποιότητας ελέγχου, ενός υπεύθυνου 

τρόπου χρησιμοποίησης, που θα κάνει πιο πιθανή, τόσο την εκδήλωση ηθικής 

συμπεριφοράς και τη λήψη ηθικότερων αποφάσεων σε θέματα παραποίησης, όσο και 

την διασφάλιση πιο ποιοτικού χειρισμού των οικονομικών καταστάσεων.  
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1.4 Διάρθρωση της εργασίας 

 

Με σκοπό την πληρέστερη αποτύπωση της συμβολής του εξωτερικού ελέγχου στην 

διασφάλιση της ποιότητας και την αποτροπή παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων, η διπλωματική εργασία   είναι δομημένη ως εξής:  

 

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κύριο αντικείμενο της 

μελέτης, ο βασικός σκοπός, οι στόχοι που εξυπηρετεί και ολοκληρώνεται με τη 

διάρθρωση της.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής, επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση των 

προτύπων ελέγχου. Ειδικότερα, αρχικά παρατίθεται πλήθος εννοιολογικών 

προσεγγίσεων αναφορικά με τα ελεγκτικά πρότυπα διαχρονικά. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται οι ανάγκες για τη χρησιμοποίηση των προτύπων και η ιστορική τους 

εξέλιξη, προκειμένου να αποκτήσει ο αναγνώστης μια πρώτη ιδέα των θεμάτων που 

θα μελετηθούν στην παρούσα εργασία.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται θέματα περί καθορισμού του ποιοτικού 

ελέγχου στην Ελλάδα και των προτύπων διασφάλισης. Γίνεται, επίσης, σαφής 

αναφορά στα στοιχεία εκείνα που διέπουν ένα ισχυρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Το 

κεφάλαιο αυτό τελειώνει με την αναφορά στο ελεγκτικό πρότυπο (ΔΠΔΠ 1) για τις 

δικλίδες ποιότητας ελέγχου, το οποίο καλύπτει εκτενώς το θέμα περί ποιότητας.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το κανονιστικό πλαίσιο που 

διασφαλίζει την ποιότητα του ελέγχου. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 

εκτελεστικών οργάνων και επιτροπών εκείνων που είναι υπεύθυνα για την τήρηση και 

σωστή εφαρμογή των κανόνων και προτύπων που διέπουν έναν αποτελεσματικό και 

ποιοτικό έλεγχο. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σφαιρική απεικόνιση της ποιότητας 
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του ελέγχου. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο ξεκινά με την ιστορική εξέλιξη της 

ποιότητας του ελέγχου, τον ορισμό που έχει αποδοθεί από διάφορους επίσημους 

φορείς, όπως επίσης και από την ανασκόπηση του όρου στη λογοτεχνία. Το πέμπτο 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στις ενδείξεις για την ύπαρξη ποιότητας 

αλλά και τους παράγοντες που συντελούν στη νόθευση της.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο μελετάται η εννοιολογική προσέγγιση της απάτης, 

αναδεικνύεται το κοινωνικό κόστος  και οι παράγοντες που την επιφέρουν. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η εμβάθυνση στον όρο αυτό, γίνεται λόγος περί 

ανίχνευσης και διερεύνησης της απάτης ενώ, τέλος,  προτίθενται τρόποι για την 

αντιμετώπιση της. 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Αρχικά, παρατίθενται εννοιολογικές 

προσεγγίσεις αναφορικά με τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις και το 

προφίλ της παραποίησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι μορφές, τα κίνητρα και οι 

επιπτώσεις από την παραποίηση. Το κεφάλαιο τελειώνει με τις ενέργειες που πρέπει 

να κάνει ένας ελεγκτής όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο όπως επίσης και τις πολιτικές 

αποθάρρυνσης και πρόληψης από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

 

Στο όγδοο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να καταστεί 

κατανοητός ο κύριος θεματικός άξονας, γίνεται εκτενής αναφορά στο πλαίσιο αλλά 

και πρότυπο, όπως αυτό αναπτύχθηκε, στο οποίο στηριχθήκαμε για να εξάγουμε τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματά μας . Αναλυτικότερα, μελετάται το υπόδειγμα του 

Altman το οποίο βρίσκει την πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων με σημαντικό ποσοστό επιτυχίας (άνω του 90%) συγκεκριμένα για το 

βιομηχανικό κλάδο. Στην προσπάθεια μας να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη 

έρευνα, εμπλουτίσαμε την έρευνα μας με τη χρήση νέων μοντέλων από νεότερες 

έρευνες του Σπαθή οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το προηγούμενο υπόδειγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ   

 

 

Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να αναφερθεί ότι προκειμένου για τη συγγραφή του 

κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε υλικό από το βιβλίο του Λουμιώτη Β., (2012) το οποίο 

ήταν πολύ χρήσιμο προκειμένου να κατανοηθούν τέτοιου είδους έννοιες, όπως αυτές 

των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Ακόμη χρησιμοποιήθηκε υλικό από εργασία της 

φοιτήτριας Βασιλακάκη Σ., (2010). 

 

2.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και 

προτύπων ποιοτικού ελέγχου  

 

Σύμφωνα με το Λουμιώτη Β., (2012), τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards) 

αποτελούν ένα «ελεγκτικό πλαίσιο» που καθορίζει αρχές και οι διαδικασίες 

εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα λειτουργούν πλέον ως υποχρεωτική καθοδήγηση για 

όλους τους επαγγελματίες που ασκούν έλεγχο. Η ορθή αλά συνάμα πλήρης 

κατανόηση και η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων στηρίζει το έργο των Επιτροπών 

Ελέγχου και της Διοίκησης. 

 

Τα  Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Auditing Standards) 

αποσκοπούν στην επίτευξη της ομοιόμορφης εκτέλεσης, σε διεθνές επίπεδο, του 

ελεγκτικού έργου, προς όφελος των χρηστών του έργου αυτού. 
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Η αρίθμηση-ταξινόμηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων γίνεται 

σύμφωνα με  την παρακάτω κατάταξη 100-999: 

100-199 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISAs) 

200-299 Γενικές αρχές και ευθύνες 

300-499 Εκτίμηση κινδύνου και ανταπόκριση στους εκτιμώμενους κινδύνους 

500-599 Ελεγκτική τεκμηρίωση 

600-699 Χρησιμοποίηση εργασίας άλλων ελεγκτών ή τρίτων 

700-799 Συμπεράσματα ελέγχου και εκθέσεις 

800-899 Εξειδικευμένοι τομείς  

 

«Τα Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες τις 

οποίες πρέπει να ακολουθεί ο εξωτερικός ελεγκτής προκειμένου να εξασφαλίσει την 

ορθολογικότητα και τη νομιμότητα του έργου του», Παππάς Α. (1999). Πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από εύλογη συνέπεια, να είναι πλήρως κατανοητά από τους χρήστες 

τους και να τα διακρίνει η αποτελεσματικότητα του κόστους τους. 

 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα καθιερώνονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις 

των εξωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας ή από διεθνείς οργανισμούς. Βασικός σκοπός 

των οργανώσεων αυτών είναι η ενδυνάμωση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή 

σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως με την: 

 Ανάπτυξη προτύπων υψηλής ποιότητας 

 Συνεργασία και επικοινωνία των επαγγελματικών ενώσεων 

 Συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

 

Για να εκδοθεί ένα Ελεγκτικό Πρότυπο πρέπει να ακολουθηθούν  τα εξής (4) 

τέσσερα βήματα. 

1. Επιλογή θέματος από IAASB. 

2. Ανάθεση θέματος σε υποεπιτροπή για μελέτη και υποβολή σχεδίου. 

3. Έγκριση σχεδίου από IAASB και διανομή στα Σώματα Μέλη της IFAC, για 

υποβολή σχετικών προτάσεων. 

4. Έγκριση οριστικού ΔΕΠ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  
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Στην θέσπιση και καθιέρωση των Ελεγκτικών Προτύπων σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισαν οι επαγγελματικές ενώσεις των ελεγκτών της Αγγλίας και της Ουαλίας 

(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) καθώς και των 

Ηνωμένων Πολιτειών (The American Institute of Certified Public Accountants-

A.I.C.P.A.). Στην χώρα μας το έργο της καθιέρωσης των ελεγκτικών προτύπων το 

έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

Τέλος, τα πρότυπα συνθέτουν ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που αποτελούν 

την βάση της ελεγκτικής διαδικασίας και επιπροσθέτως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 

την διαμόρφωση των εθνικών προτύπων.  

 

2.2 Η αναγκαιότητα για τη χρησιμοποίηση των ελεγκτικών προτύπων 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing, ISA) και τα 

Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου (International Standards on Quality Control, 

ISQC) καθορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπου Ελέγχου και Διασφάλισης 

(International Assurance and Auditing Standards Board - IAASB). Το IAASB είναι 

μια επιτροπή της διεθνούς ομοσπονδίας των λογιστών (International Federation of 

Accountants – IFAC). Η επιτροπή αυτή βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με 

τους πιο ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς και έχει σαν στόχο τη βελτίωση της 

διακυβέρνησης και της υποχρεωτικής λογοδοσίας των φορέων οι οποίοι καθορίζουν 

τα Πρότυπα.  

 

Ανάμεσα στο χρονικό διάστημα 2006-2009, το IAASB αποσαφήνισε πλήρως 

τα ISA στο πλαίσιο του σχεδίου σαφήνειας των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα μεταφράστηκαν στην Ελληνική γλώσσα από το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) το 2010. Η διαδικασία μετάφρασης 

των ελεγκτικών προτύπων αξιολογήθηκε από την IFAC και η μετάφραση 
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πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την «Πολιτική για Μετάφραση και Αναπαραγωγή 

Προτύπων που δημοσιεύονται από την IFAC».  

 

Τα αποσαφηνισμένα πρότυπα έχουν ένα κοινό περίγραμμα που περιλαμβάνει 

τα κατωτέρω,  Λουμιώτης Β., (2012): 

 Εισαγωγή 

 Γενικοί στόχοι του ελεγκτή 

 Ορισμοί 

 Απαιτήσεις 

 Εφαρμογή και λοιπό επεξηγηματικό υλικό 

 

Τα νέα αποσαφηνισμένα ISA εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στους 

οικονομικούς ελέγχους του έτους 2010 και είναι σαφώς αυστηρότερα από αυτά που 

χρησιμοποιούνταν στους οικονομικούς ελέγχους του έτους 2009.  

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα προβλέπουν, επίσης, την ποσοτικοποίηση των 

παρατηρήσεων που σημειώνει ο ελεγκτής και αναφέρονται σε ένα πλήθος 

παραγόντων που επηρεάζουν την σχέση του ελεγκτή με την ελεγχόμενη εταιρία.  

 

Μπορεί τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα να μην ορίζουν με σαφήνεια το 

ποσοστό των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών, υπάρχουν όμως Διεθνείς 

οργανισμοί, όπως η Αμερικάνικη Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς, που αναλαμβάνουν 

το ρόλο αυτό.. 

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σταύρο Θωμαδάκη,  η σύγκλιση των Προτύπων θα 

μειώσει κατά πολύ τον κίνδυνο των λογιστικών σφαλμάτων αφού οι διαδικασίες θα 

είναι πλέον συγκρίσιμες μεταξύ των χωρών. Τέλος, υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση 

του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος θα αποκτήσει μεγαλύτερη 

σταθερότητα και θα μπορέσει να αποκτήσει υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από 

λογιστικές απάτες ή νοθευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  
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2.3 Ιστορική εξέλιξη των προτύπων 

 

Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και διεθνώς, έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας και της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου. 

 

Η παγκοσμιοποίηση όμως  αυτή, έχει δημιουργήσει τέτοιους οικονομικούς και 

επιχειρηματικούς δεσμούς που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών έχει 

αυξηθεί σημαντικά. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή διεθνών 

προτύπων, τα οποία διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας οικονομική πληροφόρηση που 

να είναι συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα όμως από τη χώρα προέλευσής της. 

 

Για το σκοπό αυτό, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation 

of Accounting Committee - I.F.A.C.), έθεσε σαν στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση 

ενός συντονισμένου και συνάμα παγκόσμιου λογιστικού επαγγέλματος με 

εναρμονισμένα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.  

Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ). 

 

Η έκδοση των Ελεγκτικών Προτύπων και των Οδηγιών για τον έλεγχο 

πραγματοποιείται από την επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (International 

auditing Practices Committee - I.A.P.C.), η οποία είναι μια μόνιμη επιτροπή του 

Συμβουλίου της I.F.A.C. Η I.A.P.C, επιλέγει θέματα για λεπτομερή μελέτη και 

αναθέτει σε άλλες επιτροπές τη μελέτη και την υποβολή σχεδίου. 

 

Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006), τα εθνικά πρότυπα ελέγχου τα οποία 

εκδίδει η κάθε χώρα, διαφέρουν όπως είναι αναμενόμενο κατά τη μορφή και το 

περιεχόμενο. Η I.A.P.C. λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές εκδίδει τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ), τα οποία και προορίζονται για διεθνή αποδοχή. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
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(ΔΕΠ) δεν παρακάμπτουν τους κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων σε κάθε χώρα. 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περιέχουν βασικές αρχές, διαδικασίες καθώς 

και άλλες οδηγίες με μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Τα πρότυπα αυτά 

προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συνολική «ποσοτικοποίηση» των παρατηρήσεων που 

σημειώνει ο ορκωτός ελεγκτής στην έκθεσή του. Δηλαδή, τον τρόπο που θα 

διαμορφώνονταν τα κέρδη ή οι ζημιές μίας εταιρείας, αλλά και η καθαρή θέση της, 

εάν είχαν ληφθεί υπόψη τα ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις. 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αναφέρονται, επίσης, σε ένα πλήθος 

παραγόντων που επηρεάζουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 

Όπως για παράδειγμα, η ετήσια περιοδική αμοιβή που εισπράττει ένας ελεγκτικός 

φορέας από μια εταιρεία δεν πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό ποσοστό των συνολικών 

ετήσιων ελεγκτικών αμοιβών του ελεγκτικού φορέα. Αν και δεν προσδιορίζονται 

ακριβή ποσοστά από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, υπάρχουν ωστόσο θεσμικοί 

φορείς στο εξωτερικό (π.χ. Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) που έχουν 

προχωρήσει σε ακριβή προσδιορισμό των αμοιβών αυτών.  

  

Στα βασικά πλεονεκτήματα των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

συγκαταλέγεται η ύπαρξη ποικίλων προτύπων εκθέσεων ελέγχου (τακτικός έλεγχος, 

ειδικός έλεγχος, επισκόπηση, διαχειριστικός έλεγχος, κλπ.), καθώς και μεθόδων για 

την προσαρμογή των ελέγχων σε πολύπλοκα μηχανογραφικά συστήματα που 

επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων στατιστικών μοντέλων. 

 

Από το Δεκέμβρη του 2009, καταργήθηκαν τα (31) ) τριάντα ένα ελεγκτικά 

πρότυπα και (2) δύο πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο, δηλαδή (33) τριάντα τρία 

 κείμενα συνολικά και αντικαταστάθηκαν από (2) δύο αναδιατυπωμένα πρότυπα για 

τον ποιοτικό έλεγχο και (35) τριάντα πέντε ελεγκτικά πρότυπα που συνήθως 

αντικαθιστούν παλαιότερα και σε ορισμένες περιπτώσεις τα  συμπληρώνουν. 

Εκδόθηκαν δηλαδή (37) τριάντα επτά  νέα κείμενα.  
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2.4 Το πλαίσιο των Ελληνικών και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

 

Ο Πίνακας 1 παρακάτω, παρουσιάζει όλα τα δομικά στοιχεία του πλαισίου των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Το πλαίσιο αυτό, διακρίνει τους ελέγχους από τις 

συναφείς υπηρεσίες ελεγκτικού-λογιστικού χαρακτήρα.  

 

Συγγενείς υπηρεσίες θεωρούνται οι ελεγκτικές, οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και 

οι συντακτικές εργασίες. 

 

Το πλαίσιο αυτό, δεν περιλαμβάνει σε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν οι 

ελεγκτές όπως είναι φορολογία, συμβουλές επιχειρησιακές, οικονομικές και 

λογιστικές. Για τις συναφείς αυτές υπηρεσίες το πλαίσιο αναφέρει τα ακόλουθα. 

 

Αντικειμενικός σκοπός της Ανάθεσης Επισκόπησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 910, είναι να επιτρέψει 

στον ελεγκτή να δηλώσει κατά πόσο, με βάση τις διαδικασίες οι οποίες δεν παρέχουν 

όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται σε έναν έλεγχο, οτιδήποτε έχει υποπέσει 

στην αντίληψη του που τον αναγκάζει να πιστεύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

καταρτίσθηκαν, από κάθε άποψη, σύμφωνα με το παραδεγμένο πλαίσιο οικονομικής 

εκθέσεως. Αυτό εκφράζεται στη μορφή αρνητικής διασφάλισης. Για το σκοπό της 

έκφρασης αρνητικής διασφάλισης στην έκθεση επισκόπησης ο ελεγκτής πρέπει να 

αποκτά επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, κυρίως μέσω έρευνας και 

αναλυτικών κριτικών διερευνήσεων, ώστε να δυνηθεί να εξάγει συμπεράσματα. 

 

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 1, η επισκόπηση στοχεύει στην παροχή 

μέτριας διασφάλισης ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 

 

Πίνακας 1:  Δομικά στοιχεία του πλαισίου των Ελληνικών και Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων. 
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Έλεγχος Συγγενείς Υπηρεσίες 

Είδος 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 

Έλεγχος 

 

Επισκόπηση 

 

Συμφωνημένες 

διαδικασίες 

 

Συγκέντρωση 

Στοιχείων 

Συγκριτικό 

επίπεδο της 

παρεχόμενης 

από τον 

Ελεγκτή 

διασφάλισης 

 

Υψηλή, αλλά 

όχι 

απόλυτη, 

διασφάλιση 

 

Μετρία 

διασφάλιση 

 

Καμία 

διασφάλιση 

 

Καμία 

διασφάλιση 

 

Τύπος 

Έκθεσης 

 

Θετική 

Διασφάλιση 

Κανόνων 

 

Αρνητική 

Διασφάλιση 

Κανόνων 

 

Πραγματικά 

Πορίσματα 

Διαδικασιών 

Πιστοποίηση 

πληροφοριών 

που 

συγκεντρώθηκαν 

 

Ο σκοπός της ανάθεσης στον Ελεγκτή προσυμφωνημένων διαδικασιών, 

συμφωνά με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 920, είναι να εκτελέσει διαδικασίες 

ελεγκτικής φύσεως, τις οποίες ο ίδιος και η οικονομική μονάδα και τυχόν τρίτοι έχουν 

συμφωνήσει, και να καταρτίσει έκθεση με τα πραγματικά πορίσματα. Για τις 

συμφωνημένες διαδικασίες, καθώς ο ελεγκτής απλώς παρέχει μια έκθεση των 

πραγματικών πορισμάτων, δεν εκφράζεται καμία διασφάλιση. Οι χρήστες της 

έκθεσης εκτιμούν για λογαριασμό τους τις διαδικασίες και τα πορίσματα του ελεγκτή 

και καταλήγουν σε δικά τους συμπεράσματα. 

 

 Το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 930 ορίζει, τέλος, ως σκοπό της ανάθεσης 

συγκεντρώσεως ή της συντακτικής εργασίας, για τον ελεγκτή λογιστή, τη 

χρησιμοποίηση της λογιστικής εμπειρίας, έναντι της  ελεγκτικής εμπειρίας, για να 

συλλέξει, να ταξινομήσει και να συνοψίσει την οικονομική πληροφόρηση. Οι χρήστες 

των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν αντλούν κάποιο όφελος από την ανάμειξη 

του λογιστή, χωρίς όμως να εκφράζεται καμία διασφάλιση στην έκθεση. 
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Το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο καλύπτει τόσο τους ελέγχους όσο και τις 

συναφείς υπηρεσίες επισκόπησης.  

 

2.5 Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα στην πράξη 

 

Στο άρθρο της η Bagshaw, K. (2004) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, σε αντίθεση με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα 

υιοθετήθηκαν από όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και όχι μόνο από τις εισηγμένες. 

Η εισαγωγή της εφαρμογής τους μπορεί να σημάνει για πολλές επιχειρήσεις αύξηση 

του όγκου της εργασίας ώστε να περιληφθούν οι αλλαγές στις ελεγκτικές 

μεθοδολογίες. Ωστόσο, αυτός ο επιπλέον φόρτος εργασίας σημαίνει ποιοτικότερους 

ελέγχους και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το κοινό για την διαδικασία 

χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

Η υιοθέτηση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων από την Ευρώπη σημαίνει 

ότι, όλες οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται πλέον στα ίδια πρότυπα, χωρίς να έχει 

σημασία η έδρα τους ή το που λαμβάνει χώρα ο έλεγχος. Οι επιχειρήσεις γίνονται 

πλέον διεθνείς και η ελεγκτική ανταποκρίνεται στην τάση αυτή που επικρατεί. 

 

2.6 Η εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα 

 

Η αρχική υιοθέτηση του πλαισίου των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 

πραγματοποιήθηκε με το νόμο 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/ 10.2.2004), «Εποπτεία της 

ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις», με απόφαση της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με την οποία τέθηκαν σε υποχρεωτική 

εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα στη χώρα μας, Λουμιώτης Β., (2012) 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα εισάγονται με το άρθρο 137 του Ν. 3229/2004 
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«Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου», και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 

αναφέρεται ότι, οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι 

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του δεύτερου τριμήνου της 

χρήσεως, όταν επιβάλλεται η σύνταξη τους, υποβάλλονται σε επισκόπηση από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και το Πιστοποιητικό  Επισκόπησης δημοσιεύεται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 135, μαζί με τις Ενδιάμεσες 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου γίνονται οι αναγκαίες αναφορές στο 

Πιστοποιητικό Ελέγχου ή Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται 

από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants). 

 

Η οριστική υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων έγινε με το άρθρο 

24 του Ν.3693/2008, στο οποίο ορίζεται ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη 

φύση τους, διενεργούνται σύμφωνα με, Λουμιώτης Β., (2012): 

 α) τα Διεθνή Πρότυπα ελέγχου (International Standards on Auditing), 

 β) τα Διεθνή πρότυπα Επισκόπισης (International Standards on Review  

 Engagements), 

γ) τα Διεθνή Πρότυπα συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

  Services). 

 

Επιπλέον τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση για την διαμόρφωση των Ελληνικών Ελεγκτικών 
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Προτύπων (ΕΕΠ) και παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές, κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου, (ΦΕΚ 1589,τ.Β', 

22.10.2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Για τη συγγραφή του συγκεκριμένου κεφαλαίου αντλήθηκε πολύτιμο υλικό κυρίως 

από το βιβλίο του Λουμιώτη Β., (2012) όπως επίσης και από ποικίλο  ηλεκτρονικό 

υλικό από τις πιστοποιημένες αρχές που εκδίδουν και μεταφράζουν τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα. 

 

3.1 Η Καθιέρωση του Ποιοτικού Ελέγχου 

 

Το 2001 η ενεργειακή εταιρία Enron και η ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen, μια εκ 

των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών εταιριών (Big 5) για εκείνη την περίοδο, 

ενεπλάκησαν σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο εξαιτίας αμφιλεγόμενων 

λογιστικών πρακτικών που είχαν ακολουθηθεί, τόσο από την διοίκηση όσο και από 

την ελεγκτική εταιρία.  Άλλες παρόμοιες παρατυπίες σημειώθηκαν κυρίως στις Η.Π.Α 

την περίοδο 2001-2002 αλλά και στην Ευρώπη.  

 

Στα «θύματα» των παραπάνω σκανδάλων περιλαμβάνονταν μια σειρά από 

εμπλεκόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων ήταν παγκοσμίου φήμης ινστιτούτα και 

οργανισμοί, καθώς επίσης και τράπεζες, ελεγκτικές εταιρίες, υψηλόβαθμα διοικήτικά 

στελέχη, αναλυτές αγορών, ελεγκτές αλλά και το εργατικό προσωπικό. 

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων είχε ως αποτέλεσμα την θέσπιση 

νέων αυστηρότερων νομοθετικών κανόνων και ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο στις 

Η.Π.Α. όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τον αυστηρότερο έλεγχο τόσο 

των εισηγμένων επιχειρήσεων όσο και των ελεγκτικών εταιριών, ούτως ώστε να 

υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις και να 
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αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα λογιστικής απάτης. Έτσι λοιπόν 

καθιερώθηκε ο ποιοτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από 

θεσμοθετημένες αρχές. 

 

3.2 Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας (ΔΠΔΠ 1)  

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από Ελληνικό κείμενο των Διεθνών 

Πρότυπων Ελέγχου και Διεθνών Πρότυπων Δικλίδων Ποιότητας (2010) από τη 

Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). Επίσης, έχουν γίνει προσθήκες από 

σημειώσεις και βιβλία του Λουμιώτη Β., (2012). 

 

3.2.1 Εισαγωγή 

 

3.2.1.1 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος  

 

Το παρόν Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας (ΔΠΔΠ) ασχολείται με τις ευθύνες 

μιας λογιστικής επιχείρησης για το σύστημα δικλίδων ποιότητας αυτής σχετικά με 

ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων και άλλες αναθέσεις 

διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών. Αυτό το ΔΠΔΠ πρέπει να μελετάται σε 

συνδυασμό με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 

 

Άλλες διακηρύξεις του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης (ΣΠΕ) περιγράφουν πρόσθετα πρότυπα και καθοδήγηση σχετικά με τις 

ευθύνες του προσωπικού της ελεγκτικής εταιρείας όσον αφορά τις διαδικασίες 

δικλίδων ποιότητας για συγκεκριμένους τύπους αναθέσεων. Το ΔΠΕ 22023, για 

παράδειγμα, ασχολείται με διαδικασίες δικλίδων ποιότητας για ελέγχους οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Ένα σύστημα δικλίδων ποιότητας αποτελείται από πολιτικές σχεδιασμένες να 
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επιτυγχάνουν τους στόχους και από διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την 

εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές. 

 

3.2.1.2 Ημερομηνία έναρξης ισχύος 

 

Τα συστήματα δικλίδων ποιότητας σε συμμόρφωση με το παρόν ΔΠΔΠ απαιτείται να 

έχουν θεσπισθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2009. 

 

3.2.2 Σκοπός 

 

Ο σκοπός της ελεγκτικής εταιρείας είναι να θεσπίσει και να διατηρεί ένα σύστημα 

δικλίδων ποιότητας το οποίο θα της παρέχει λελογισμένη διασφάλιση ότι: 

(α) Η ελεγκτική εταιρεία και το προσωπικό της συμμορφώνονται με τα 

επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις, και 

(β) Οι εκθέσεις που εκδίδονται από τη λογιστική επιχείρηση ή τους εταίρους 

ανάθεσης είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις. 

 

3.2.3 Απαιτήσεις 

 

3.2.3.1 Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις 

 

Το προσωπικό εντός της ελεγκτικής εταιρείας που είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση και 

διατήρηση του συστήματος δικλίδων ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να 

κατανοεί το σύνολο του κειμένου αυτού του ΔΠΔΠ, περιλαμβανομένων του υλικού 

εφαρμογής του και του λοιπού επεξηγηματικού υλικού, ώστε να κατανοεί το σκοπό 

του και να εφαρμόζει σωστά τις απαιτήσεις του. 

 

Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση αυτού 
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του ΔΠΔΠ εκτός εάν, στις περιστάσεις της ελεγκτικής εταιρείας, η απαίτηση δεν 

σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναφορικά με ελέγχους και επισκοπήσεις 

οικονομικών καταστάσεων και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών 

υπηρεσιών. 

 

Οι απαιτήσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να καθιστούν ικανή την ελεγκτική 

εταιρεία να επιτυγχάνει το σκοπό αυτού του ΔΠΔΠ. Ως εκ τούτου, η ορθή εφαρμογή 

των απαιτήσεων αναμένεται να παρέχει ικανοποιητική βάση για την επίτευξη του 

σκοπού. Ωστόσο, επειδή οι περιστάσεις ποικίλλουν ευρέως και όλες αυτές οι 

περιστάσεις δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να 

εξετάσει εάν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα ή περιστάσεις που απαιτούν από την 

ελεγκτική εταιρεία να καθιερώσει άλλες πολιτικές και διαδικασίες επιπρόσθετα 

εκείνων που απαιτούνται από αυτό το ΔΠΔΠ, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του. 

 

3.2.3.2 Στοιχεία ενός συστήματος δικλίδων ποιότητας 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από το ΔΠΔΠ-1, βασική 

υποχρέωση κάθε ελεγκτικής εταιρείας είναι να σχεδιάσει και να διατηρεί σύστημα 

ποιοτικού ελέγχου, που να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι αυτή και το προσωπικό της 

συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα, τις νομικές και κανονιστικές 

υποχρεώσεις και ότι οι εκδοθείσες εκθέσεις ελέγχου είναι κατάλληλες για τις 

περιστάσεις, Λουμιώτης Β., (2012). 

 

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΔΠ-1 αφορά όλες τις ελεγκτικές 

εταιρείες, αλλά η φύση των πολιτικών και διαδικασιών εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας. 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει και να διατηρεί ένα σύστημα 

δικλίδων ποιότητας που περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για κάθε ένα από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
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 (α) Ευθύνη Διοίκησης για την ποιότητα εντός της ελεγκτικής εταιρείας. 

 (β) Σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 

(γ) Αποδοχή και συνέχιση των σχέσεων με ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες 

και  ειδικές αναθέσεις. 

(δ) Ανθρώπινοι πόροι. 

(ε) Εκτέλεση ανάθεσης. 

(στ) Παρακολούθηση. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να τεκμηριώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

της και να τις κοινοποιεί στο προσωπικό της. 

 

3.2.3.3 Ευθύνη Διοίκησης για την ποιότητα εντός της ελεγκτικής 

εταιρείας 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες σχεδιασμένες 

να προάγουν μια εσωτερική κουλτούρα αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι 

ουσιαστική για την εκτέλεση αναθέσεων. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει 

να απαιτούν, ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής της ελεγκτικής εταιρείας (ή ισότιμος 

αυτού) ή, όπου ενδείκνυται, το διοικητικό συμβούλιο των εταίρων της ελεγκτικής 

εταιρείας (ή ισότιμο όργανο), να αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για το σύστημα 

δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες τέτοιες 

ώστε, οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί ευθύνη για τη 

λειτουργία του συστήματος δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης από τον 

γενικό εκτελεστικό διευθυντή ή το διοικητικό συμβούλιο των εταίρων αυτής, να 

έχουν επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και ικανότητα, καθώς και την απαραίτητη 

εξουσία, για την ανάληψη αυτής της ευθύνης. 
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3.2.3.4 Σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες 

σχεδιασμένες καταλλήλως, ώστε να της παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι αυτή και το 

προσωπικό της συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 

 

Από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας της IFAC ορίζονται οι 

κατωτέρω βασικές αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, Λουμιώτης Β., (2012).: 

α. Ακεραιότητα 

β. Αντικειμενικότητα 

γ. Επαγγελματική ικανότητα και δέουσα προσοχή 

δ. Εχεμύθεια, και 

ε. Επαγγελματική συμπεριφορά. 

 

Ανεξαρτησία 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων και των αρχών του κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας της IFAC, κυρίαρχη θέση έχει η εφαρμογή των κανόνων ανεξαρτησίας. 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες 

για να της παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι αυτή, το προσωπικό και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, λοιποί τρίτοι που υπόκεινται σε απαιτήσεις ανεξαρτησίας 

(συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ελεγκτικής εταιρείας δικτύου), διατηρούν 

ανεξαρτησία, όπου απαιτείται από τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.  

 

Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να καθιστούν ικανή την ελεγκτική 

εταιρεία: 

(α) Να γνωστοποιεί τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας στο προσωπικό της και, όπου 

συντρέχει περίπτωση, σε άλλους που υπόκεινται σε αυτές, και 

(β) Να εντοπίζει και να αξιολογεί περιστάσεις και σχέσεις που δημιουργούν 

απειλές κατά της ανεξαρτησίας, και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες 
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για την εξάλειψη αυτών των απειλών ή τη μείωσή τους σε ένα αποδεκτό 

επίπεδο με την εφαρμογή μέτρων προστασίας ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να 

αποσύρεται από την ανάθεση, όπου η απόσυρση είναι δυνατή, σύμφωνα με 

εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. 

 

Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρέπει να απαιτούν: 

(α) Οι εταίροι ανάθεσης να παρέχουν στην ελεγκτική εταιρεία τις σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με τις αναθέσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένου του 

πεδίου των υπηρεσιών, ώστε να μπορεί η ελεγκτική εταιρεία να αξιολογεί τη 

συνολική επίπτωση, εάν υπάρχει, επί των απαιτήσεων ανεξαρτησίας, 

(β)  Από το προσωπικό να γνωστοποιεί αμέσως στην ελεγκτική εταιρεία τις 

περιστάσεις και τις σχέσεις που δημιουργούν απειλή κατά της ανεξαρτησίας, 

έτσι ώστε να αναλαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες, και 

(γ) Τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση των σχετικών πληροφοριών στο 

κατάλληλο προσωπικό, ούτως ώστε: 

Η ελεγκτική εταιρεία και το προσωπικό της να μπορούν να διαπιστώνουν 

άμεσα εάν πληρούνται οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας, 

Η ελεγκτική εταιρεία να μπορεί να διατηρεί και να ενημερώνει τα αρχεία της 

που σχετίζονται με την ανεξαρτησία, και 

Η ελεγκτική εταιρεία να μπορεί να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σχετικά 

με τις εντοπιζόμενες απειλές κατά της ανεξαρτησίας που δεν είναι σε 

αποδεκτό επίπεδο. 

 

Οι διαδικασίες ανεξαρτησίας που τίθενται σε εφαρμογή από την ελεγκτική 

εταιρεία να  παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι της κοινοποιούνται παραβιάσεις των 

απαιτήσεων ανεξαρτησίας και να την καθιστούν ικανή να προβαίνει στις κατάλληλες 

ενέργειες για την επίλυση αυτών των καταστάσεων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις όπως: 

(α) Προσωπικό που να κοινοποιεί αμέσως στη λογιστική επιχείρηση 

παραβιάσεις της ανεξαρτησίας οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, 

(β)  Η ελεγκτική εταιρεία να ανακοινώνει αμέσως τις παραβιάσεις αυτών των 
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πολιτικών και διαδικασιών που εντοπίζονται προς: 

Τον εταίρο ανάθεσης, ο οποίος, μαζί με τη λογιστική επιχείρηση, πρέπει να 

αντιμετωπίσει την παραβίαση, και 

Άλλο σχετικό προσωπικό εντός της λογιστικής επιχείρησης και, όπου 

συντρέχει περίπτωση, του δικτύου, καθώς και εκείνους που υπόκεινται στις 

απαιτήσεις ανεξαρτησίας οι οποίοι χρειάζεται να προβούν στις κατάλληλες 

ενέργειες, και 

(γ) Την άμεση γνωστοποίηση στην ελεγκτική εταιρεία, αν είναι αναγκαίο, από 

τον εταίρο ανάθεσης και από τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (β), (ii), των ενεργειών που αναλήφθηκαν για την επίλυση του 

θέματος, έτσι ώστε η λ ελεγκτική εταιρεία να μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει 

να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. 

 

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η λογιστική επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει 

έγγραφη επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες αυτής 

για την ανεξαρτησία από όλο το προσωπικό της που απαιτείται να είναι ανεξάρτητο 

σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες: 

(α) Θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό της ανάγκης μέτρων προστασίας 

για τη μείωση της απειλής λόγω εξοικείωσης σε ένα αποδεκτό επίπεδο, όταν 

χρησιμοποιεί το ίδιο ανώτερο προσωπικό σε μια ανάθεση διασφάλισης για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, και 

(β) Απαίτησης, για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων 

οντοτήτων, εναλλαγής του εταίρου ανάθεσης και των προσώπων που είναι 

υπεύθυνα για την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης και, όπου 

συντρέχει περίπτωση, άλλων που υπόκεινται στις απαιτήσεις εναλλαγής, μετά 

από ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις 

δεοντολογίας. 
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3.2.3.5 Αποδοχή και συνέχιση των σχέσεων με ελεγχόμενες 

οικονομικές μονάδες και ειδικές αναθέσεις 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την 

αποδοχή και τη συνέχιση των σχέσεων με πελάτες και για ειδικές αναθέσεις, 

σχεδιασμένες να της παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι θα αναλαμβάνει ή θα 

συνεχίζει σχέσεις και αναθέσεις, μόνο όταν η λογιστική επιχείρηση: 

(α) Είναι ικανή να εκτελέσει την ανάθεση και έχει τις δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και των πόρων να το πράξει 

(β)  Μπορεί να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, και 

(γ) Έχει εξετάσει την ακεραιότητα του πελάτη και δεν έχει πληροφορίες που 

θα την οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ο πελάτης δεν διαθέτει ακεραιότητα.  

Τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν: 

(α) Η ελεγκτική εταιρεία να αποκτά τέτοιες πληροφορίες, που κρίνονται 

αναγκαίες στις περιστάσεις, πριν αποδεχθεί μια ανάθεση για νέο πελάτη, όταν 

αποφασίζει εάν θα συνεχίσει μια υφιστάμενη ανάθεση και όταν εξετάζει την 

αποδοχή μιας νέας ανάθεσης από έναν υφιστάμενο πελάτη. 

(β) Εάν μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος εντοπισθεί κατά την 

αποδοχή μιας ανάθεσης από ένα νέο ή υφιστάμενο πελάτη, η ελεγκτική 

εταιρεία να αποφασίζει εάν είναι ενδεδειγμένο να αποδεχθεί την ανάθεση. 

(γ)  Σε περίπτωση που εντοπισθούν ζητήματα και η λογιστική επιχείρηση 

αποφασίσει να αποδεχθεί ή να συνεχίσει τη σχέση με τον πελάτη ή μια ειδική 

ανάθεση, η λογιστική επιχείρηση να τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο 

επιλύθηκαν τα θέματα. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για τη 

συνέχιση μιας ανάθεσης και της σχέσης με τον πελάτη, αντιμετωπίζοντας τις 

περιστάσεις όπου η ελεγκτική εταιρεία αποκτά πληροφορίες που θα την είχαν 

οδηγήσει στο να μην αποδεχθεί την ανάθεση, εάν οι πληροφορίες αυτές ήταν 

διαθέσιμες ενωρίτερα. Τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 
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(α) Τις επαγγελματικές και νομικές ευθύνες που έχουν εφαρμογή στις 

περιστάσεις, περιλαμβανομένου του εάν υπάρχει απαίτηση για τη λογιστική 

επιχείρηση να αναφέρεται στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που έκαναν το 

διορισμό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις 

ρυθμιστικές αρχές, και 

(β)  Το ενδεχόμενο απόσυρσης από την ανάθεση ή και τόσο από την ανάθεση 

όσο και από τη σχέση με τον πελάτη. 

 

3.2.3.6 Ανθρώπινοι πόροι 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες 

σχεδιασμένες να της παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές 

προσωπικό με την ικανότητα, τις δυνατότητες και την προσήλωση στις αρχές 

δεοντολογίας, που απαιτούνται για: 

(α) Να εκτελούν αναθέσεις σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις 

εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, και 

(β) Να καθίστανται ικανοί η λογιστική επιχείρηση ή οι εταίροι ανάθεσης να 

εκδώσουν εκθέσεις που είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις. 

 

Για την ανάπτυξη και διατήρηση της ικανότητας του ελεγκτικού προσωπικού, 

κάθε ελεγκτική εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει και να εφαρμόζει διάφορες 

διαδικασίες όπως, Λουμιώτης Β., (2012).: 

 Επαγγελματική εκπαίδευση 

 Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση 

 Εργασιακή εμπειρία 

 Καθοδήγηση από πιο έμπειρο προσωπικό 

 εκπαίδευση σε θέματα ανεξαρτησίας. 
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Συγκρότηση ομάδων αναθέσεων 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να αναθέτει την ευθύνη για κάθε ανάθεση σε έναν εταίρο 

ανάθεσης και πρέπει να καθιερώνει πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούν ότι: 

(α) Η ταυτότητα και ο ρόλος του εταίρου ανάθεσης ανακοινώνονται στα 

βασικά μέλη της διοίκησης του πελάτη και στους υπεύθυνους για τη 

διακυβέρνηση, 

(β) Ο εταίρος ανάθεσης έχει τις ενδεδειγμένες ικανότητες, δυνατότητες και 

εξουσία για την εκτέλεση του ρόλου, και 

(γ) Οι ευθύνες του εταίρου ανάθεσης καθορίζονται σαφώς και κοινοποιούνται 

στον εταίρο αυτό. 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει πρέπει επίσης να καθιερώσει πολιτικές και 

διαδικασίες για την εκχώρηση κατάλληλου προσωπικού με την αναγκαία ικανότητα 

και δυνατότητες για: 

(α) Να εκτελούν αναθέσεις σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις 

εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, και 

(β) Να καθίστανται ικανοί η λογιστική επιχείρηση ή οι εταίροι ανάθεσης να 

εκδώσουν εκθέσεις που είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις. 

 

Τα κριτήρια επιλογής του ελεγκτικού προσωπικού, για κάθε έλεγχο, πρέπει να 

είναι τα εξής, Λουμιώτης Β., (2012).: 

 Γνώση και πρακτική εμπειρία σε παρόμοιο ελεγκτικό έργο. 

 Γνώση επαγγελματικών προτύπων και διοικητικών και νομικών 

απαιτήσεων. 

 Κατάλληλη τεχνική γνώση, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης της 

πληροφορικής. 

 Γνώση του κλάδου δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. 

 Αυξημένη επαγγελματική κρίση. 

 Γνώση των καθιερωμένο αρχών και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 
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της ελεγκτικής εταιρείας. 

 

3.2.3.7 Εκτέλεση ανάθεσης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες 

να της παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι οι αναθέσεις εκτελούνται σύμφωνα με 

τα επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, 

καθώς και ότι η λογιστική επιχείρηση ή ο εταίρος ανάθεσης εκδίδουν εκθέσεις που 

είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις.  

 

Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: 

(α) Θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της συνέπειας στην ποιότητα 

εκτέλεσης της ανάθεσης,  

(β) Ευθύνες επίβλεψης, και 

(γ) Ευθύνες επισκόπησης. 

 

Οι πολιτικές και διαδικασίες της λογιστικής επιχείρησης αναφορικά με τις 

ευθύνες επισκόπησης πρέπει να καθορίζονται βάσει του ότι η εργασία των λιγότερο 

έμπειρων μελών της ομάδας επισκοπείται από πιο έμπειρα μέλη της ομάδας 

ανάθεσης. 

 

Διαβούλευση 

 

Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες 

να της παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι: 

(α)  Για δύσκολα ή αμφιλεγόμενα θέματα, γίνεται κατάλληλη διαβούλευση, 

(β) Διατίθενται επαρκείς πόροι που επιτρέπουν την πραγματοποίηση της 

κατάλληλης διαβούλευσης, 

(γ) Η φύση και το πεδίο αυτών των διαβουλεύσεων καθώς και τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από αυτές τεκμηριώνονται και συμφωνούνται 
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μεταξύ του προσώπου που επιζητά τη διαβούλευση και του προσώπου που την 

παρέχει, και 

(δ)  Εφαρμόζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από διαβουλεύσεις. 

 

Επισκόπηση δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης 

 

Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες που 

απαιτούν, για αναθέσεις όπου ενδείκνυται, επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της 

ανάθεσης, που παρέχει αντικειμενική αξιολόγηση των σημαντικών κρίσεων που 

έγιναν από την ομάδα ανάθεσης και των εξαχθέντων συμπερασμάτων κατά τη 

διαμόρφωση της έκθεσης. Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρέπει: 

(α) Να απαιτούν μια επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης όλων 

των ελέγχων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων οντοτήτων, 

(β) Να θέτουν κριτήρια βάσει των οποίων όλοι οι άλλοι έλεγχοι και οι 

επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και άλλες 

αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών πρέπει να αξιολογούνται για 

να διαπιστώνεται αν πρέπει να διενεργείται επισκόπηση των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης, και  

(γ) Να απαιτούν μια επισκόπηση δικλίδων ποιότητας όλων των αναθέσεων, αν 

υπάρχουν, που πληρούν τα κριτήρια που καθιερώνονται σε συμμόρφωση με 

την υποπαράγραφο (β). 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που να 

ορίζουν τη φύση, το χρόνο και την έκταση της επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας 

της ανάθεσης. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν η έκθεση 

ανάθεσης να μη χρονολογείται μέχρι την ολοκλήρωση της επισκόπησης των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που 

απαιτούν η επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης να περιλαμβάνει: 

(α)  Συζήτηση των σημαντικών θεμάτων με τον εταίρο ανάθεσης, 
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(β) Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων ή άλλων πληροφοριών του 

υποκείμενου θέματος καθώς και της προτεινόμενης έκθεσης, 

(γ) Επισκόπηση επιλεγμένης τεκμηρίωσης της ανάθεσης αναφορικά με 

σημαντικές κρίσεις που έκανε η ομάδα ανάθεσης, καθώς και των 

συμπερασμάτων στα οποία αυτή κατέληξε, και 

(δ) Αξιολόγηση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν κατά τη διαμόρφωση της 

έκθεσης και εξέταση του εάν η προτεινόμενη έκθεση είναι ενδεδειγμένη. 

 

Για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων οντοτήτων, η ελεγκτική 

εταιρεία πρέπει να θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούν η επισκόπηση 

των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης να περιλαμβάνει επίσης εξέταση των 

κατωτέρω: 

(α) Την αξιολόγηση της ομάδας ανάθεσης για την ανεξαρτησία της ελεγκτικής 

εταιρείας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανάθεση. 

(β) Εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες διαβουλεύσεις επί θεμάτων που έχουν 

προκύψει διαφορές γνώμης ή για άλλα δύσκολα ή επίμαχα θέματα, καθώς και 

τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις διαβουλεύσεις αυτές. 

(γ) Εάν η τεκμηρίωση που επιλέχθηκε για επισκόπηση αντικατοπτρίζει την 

πραγματοποιηθείσα εργασία αναφορικά με τις σημαντικές κρίσεις και 

υποστηρίζει τα εξαγχθέντα συμπεράσματα . 

 

Κριτήρια για την επιλεξιμότητα των διενεργούντων την επισκόπηση των 

δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που 

αντιμετωπίζουν το διορισμό των διενεργούντων την επισκόπηση των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης και διαπιστώνει την επιλεξιμότητα τους μέσω: 

(α) Των τεχνικών προσόντων που απαιτούνται για την εκτέλεση του ρόλου, 

συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εμπειρίας και εξουσίας , και 

(β) Του βαθμού στον οποίο ο διενεργών την επισκόπηση των δικλίδων 

ποιότητας της ανάθεσης μπορεί να συμβουλεύει σχετικά με τη ανάθεση χωρίς 
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να περιορίζεται η αντικειμενικότητα του διενεργούντος την επισκόπηση. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες 

σχεδιασμένες να διατηρούν την αντικειμενικότητα των διενεργούντων την 

επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης. 

  

Οι πολιτικές και διαδικασίες της ελεγκτική εταιρεία πρέπει να προνοούν για 

αντικατάσταση του διενεργούντος την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της 

ανάθεσης, όταν η δυνατότητα του διενεργούντος την επισκόπηση να εκτελεί 

αντικειμενική επισκόπηση μπορεί να είναι μειωμένη. 

 

Τεκμηρίωση της επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την 

τεκμηρίωση της επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης οι οποίες πρέπει 

να απαιτούν τεκμηρίωση για το ότι: 

(α) Έχουν εφαρμοσθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις πολιτικές της 

ελεγκτικής εταιρείας για την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της 

ανάθεσης, 

(β) Έχει ολοκληρωθεί η επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης 

την ημερομηνία της έκθεσης ή προγενέστερα, και 

(γ) Ο διενεργών την επισκόπηση δεν είναι ενήμερος για τυχόν μη επιλυθέντα 

ζητήματα που θα μπορούσαν να κάνουν τον διενεργούντα την επισκόπηση να 

πιστεύει ότι οι σημαντικές κρίσεις που έγιναν από την ομάδα ανάθεσης και τα 

συμπεράσματα στα οποία αυτή κατέληξε δεν ήταν ενδεδειγμένα. 
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Διαφορές γνώμης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες αντιμετώπισης και 

επίλυσης διαφορών γνώμης εντός της ομάδας ανάθεσης, με εκείνους που εμπλέκονται 

στη διαβούλευση και, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταξύ του εταίρου ανάθεσης και 

του διενεργούντος την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης. 

Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν ότι: 

(α) Τα εξαγόμενα συμπεράσματα τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται, και 

(β) Η έκθεση δεν θα χρονολογείται μέχρι να επιλυθεί το θέμα. 

 

Τεκμηρίωση ανάθεσης 

 

Ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των τελικών φακέλων ανάθεσης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την έγκαιρη 

συμπλήρωση των τελικών φακέλων ανάθεσης από τις ομάδες ανάθεσης μετά την 

οριστικοποίηση των εκθέσεων της ανάθεσης. 

 

Εχεμύθεια, ασφαλής θεματοφυλακή, ακεραιότητα, δυνατότητα πρόσβασης και 

ανάκτησης της τεκμηρίωσης της ανάθεσης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να 

διατηρούν την εχεμύθεια, την ασφαλή θεματοφυλακή, την ακεραιότητα και τη 

δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης της τεκμηρίωσης της ανάθεσης. 

 

Διατήρηση της τεκμηρίωσης της ανάθεσης 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για τη διατήρηση 

της τεκμηρίωσης της ανάθεσης για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να ικανοποιεί τις 

ανάγκες της ελεγκτικής εταιρείας ή τις απαιτήσεις νόμου ή κανονισμού. 
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3.2.3.8 Παρακολούθηση 

 

Παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας της  

ελεγκτικής εταιρείας 

 

Η ελεγκτική εταιρεία η πρέπει να θεσπίσει σειρά ενεργειών παρακολούθησης, 

σχεδιασμένη για να της παρέχει λελογισμένη διασφάλιση ότι οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες που αφορούν το σύστημα δικλίδων ποιότητας είναι σχετικές, επαρκείς 

και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτή η σειρά ενεργειών πρέπει: 

(α) Να περιλαμβάνει μια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήματος 

δικλίδων ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιθεώρησης, σε κυκλική βάση, μιας τουλάχιστον ολοκληρωμένης ανάθεσης 

για κάθε εταίρο ανάθεσης. 

(β)  Να απαιτεί υπευθυνότητα για τη σειρά ενεργειών παρακολούθησης που 

πρόκειται να ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους ή άλλα πρόσωπα  με επαρκή και 

κατάλληλη εμπειρία καθώς και εξουσία στη ελεγκτική εταιρεία για να 

αναλάβουν αυτή την ευθύνη, και 

(γ) Να απαιτεί ότι αυτοί που εκτελούν την ανάθεση ή την επισκόπηση των 

δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης δεν εμπλέκονται στην επιθεώρηση των 

αναθέσεων. 

 

Αξιολόγηση, κοινοποίηση και αποκατάσταση των εντοπισμένων ελλείψεων 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να αξιολογεί τις επιπτώσεις των ελλείψεων που 

διαπιστώθηκαν, ως αποτέλεσμα της σειράς ενεργειών παρακολούθησης και πρέπει να 

προσδιορίζει εάν αυτές είναι είτε: 

(α) Περιπτώσεις που δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ότι το σύστημα των 

δικλίδων ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας είναι ανεπαρκές για να της 

παρέχει λελογισμένη διασφάλιση ότι συμμορφώνεται με τα επαγγελματικά 

πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις καθώς και 
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ότι οι εκθέσεις που εκδίδονται από τη λογιστική επιχείρηση ή τους εταίρους 

ανάθεσης είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις, ή 

(β) Συστημικές, επαναλαμβανόμενες ή άλλες σημαντικές ελλείψεις που 

απαιτούν άμεση διορθωτική ενέργεια. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να κοινοποιεί στους σχετικούς εταίρους ανάθεσης 

και σε άλλα κατάλληλα μέλη του προσωπικού τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ως 

αποτέλεσμα της σειράς ενεργειών παρακολούθησης καθώς και τις συστάσεις για 

κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

 

Οι συστάσεις για τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες επί ελλείψεων που 

σημειώνονται πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

(α)  Ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών σε σχέση με μια επιμέρους 

ανάθεση ή μέλος του προσωπικού, 

(β) Ανακοίνωση των ευρημάτων προς τους υπεύθυνους για την κατάρτιση και 

την επαγγελματική ανάπτυξη, 

(γ)  Αλλαγές στις πολιτικές και διαδικασίες των δικλίδων ποιότητας, και 

(δ) Πειθαρχικές ενέργειες κατά εκείνων που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν 

με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της λογιστικής επιχείρησης και ιδιαίτερα 

κατά εκείνων που το πράττουν κατ’ επανάληψη. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση υποθέσεων όπου τα αποτελέσματα των διαδικασιών παρακολούθησης 

δείχνουν ότι μια έκθεση μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένη ή ότι παραλείφθηκαν 

διαδικασίες κατά την εκτέλεση της ανάθεσης. Τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες 

πρέπει να απαιτούν από τη λογιστική επιχείρηση να καθορίζει ποιες είναι οι 

κατάλληλες περαιτέρω ενέργειες για συμμόρφωση με τα σχετικά επαγγελματικά 

πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και να εξετάσει αν 

πρέπει να λάβει νομική συμβουλή. 

 

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να ανακοινώνει 
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τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του συστήματος των δικλίδων ποιότητας 

αυτής, στους εταίρους αναθέσεων και σε άλλα κατάλληλα άτομα εντός της 

ελεγκτικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εκτελεστικού διευθυντή της 

λογιστικής επιχείρησης ή, όπου ενδείκνυται, του διοικητικού συμβουλίου των 

εταίρων.  

 

Η εν λόγω ανακοίνωση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να καθιστά ικανή την 

ελεγκτική εταιρεία και αυτά τα άτομα να προβαίνουν σε άμεσες και κατάλληλες 

ενέργειες όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τους καθορισμένους ρόλους και τις 

ευθύνες τους.  

 

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης που εκτελούνται. 

(β) Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις διαδικασίες παρακολούθησης. 

(γ)Ανάλογα με την περίπτωση, μια περιγραφή των συστημικών, 

επαναλαμβανόμενων ή άλλων σημαντικών ελλείψεων και των 

αναλαμβανόμενων ενεργειών για την επίλυση ή τη διόρθωση αυτών των 

ελλείψεων. 

 

Ορισμένες ελεγκτικές εταιρείες λειτουργούν ως μέρος ενός δικτύου και για 

λόγους συνέπειας ενδέχεται να εφαρμόζουν μερικές από τις διαδικασίες 

παρακολούθησης σε επίπεδο δικτύου. Σε περίπτωση που οι ελεγκτικές εταιρείες εντός 

δικτύου λειτουργούν υπό κοινές πολιτικές και διαδικασίες παρακολούθησης που 

έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με το παρόν ΔΠΔΠ, και οι λ ελεγκτικές 

εταιρείες αυτές στηρίζονται σε ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης, οι πολιτικές και 

οι διαδικασίες της λογιστικής επιχείρησης πρέπει να απαιτούν ότι: 

(α) Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το δίκτυο κοινοποιεί το γενικό πεδίο 

εφαρμογής την έκταση και τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

παρακολούθησης στα κατάλληλα άτομα εντός των ελεγκτικών εταιρειών του 

δικτύου, 

(β)  Το δίκτυο κοινοποιεί αμέσως κάθε έλλειψη που εντοπίζεται στο σύστημα 
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των δικλίδων ποιότητας στα κατάλληλα άτομα της σχετικής ελεγκτικής 

εταιρείας ή των λογιστικών επιχειρήσεων του δικτύου, για να μπορούν να 

αναληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε οι εταίροι ανάθεσης στις 

ελεγκτικές εταιρείες του δικτύου να μπορούν να βασίζονται στα 

αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης που εφαρμόσθηκε εντός του 

δικτύου, εκτός αν οι ελεγκτικές εταιρείες ή το δίκτυο έχουν διαφορετική 

άποψη. 

 

Παράπονα και καταγγελίες 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να 

της παρέχουν λελογισμένη διασφάλιση ότι χειρίζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο: 

(α) τα παράπονα και τις καταγγελίες ότι οι εργασίες που εκτελούνται από την 

ελεγκτική εταιρεία αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τα επαγγελματικά 

πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, και 

(β) τις καταγγελίες για μη συμμόρφωση με το σύστημα δικλίδων ποιότητας 

της ελεγκτικής εταιρείας. Ως μέρος αυτής της σειράς ενεργειών, η ελεγκτική 

εταιρεία πρέπει να θεσπίσει σαφώς καθορισμένα μέσα επικοινωνίας ώστε το 

προσωπικό της να εγείρει κάθε προβληματισμό με τρόπο που να το καθιστά 

ικανό να διατυπώνει την άποψή του χωρίς το φόβο αντιποίνων. 

 

Εάν κατά τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών, διαπιστωθούν ελλείψεις 

στο σχεδιασμό ή τη λειτουργία των πολιτικών και των διαδικασιών δικλίδων 

ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας ή μη συμμόρφωση με το σύστημα δικλίδων 

ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης από ένα πρόσωπο ή πρόσωπα, η ελεγκτική 

εταιρεία πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται. 
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3.2.3.9 Τεκμηρίωση του συστήματος δικλίδων ποιότητας 

 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούν 

κατάλληλη τεκμηρίωση για την παροχή τεκμηρίων σχετικά με τη λειτουργία κάθε 

στοιχείου του συστήματος των δικλίδων ποιότητας, Λουμιώτης Β., (2012).. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που 

απαιτούν διατήρηση της τεκμηρίωσης για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να 

επιτρέπει σε εκείνους που εκτελούν τις διαδικασίες παρακολούθησης να αξιολογούν 

τη συμμόρφωση της ελεγκτικής εταιρείας με το σύστημα δικλίδων ποιότητας αυτής ή 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό. 

 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που 

απαιτούν τεκμηρίωση των παραπόνων και καταγγελιών καθώς και τις απαντήσεις 

προς αυτά. 

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης που αποδεικνύει τη λειτουργία 

του κάθε στοιχείου του συστήματος δικλίδων ποιότητας είναι θέμα κρίσης και 

εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων, περιλαμβανομένων των ακολούθων, 

Λουμιώτης Β., (2012): 

 Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και τον αριθμό των γραφείων. 

 Την φύση και την πολυπλοκότητα των εργασιών και της οργάνωσης 

της ελεγκτικής εταιρείας 



 

σελ. 38 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ   ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

Εδώ, επιβάλλεται να αναφερθεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 

στηριγμένο και απαρτίζεται από αυτούσια κομμάτια από εργασία της φοιτήτριας 

Χαριτοπούλου Λ., (2006) η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για τη σύνταξη του 

κεφαλαίου. 

 

4.1 Ηνωμένες Πολιτείες  Αμερικής (Η.Π.Α.) 

 

4.1.1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α 

 

Με το Securities Exchange Act του 1934 το Κογκρέσο δημιούργησε το Securities and 

Exchange Commission (SEC) με ιδιότητες επιτροπής για τον κλάδο των χρεογράφων 

στο σύνολο του. Έτσι αρμοδιότητα του ήταν η καταγραφή, ρύθμιση και επίβλεψη των 

υπηρεσιών εκκαθάρισης και τακτοποίησης των συναλλαγών, των χρηματιστηριακών 

εταιρειών καθώς και των εθνικών αυτορυθμιζόμενων οργανισμών χρεογράφων. 

 

Το σύμφωνο επίσης αναγνωρίζει και απαγορεύει συγκεκριμένες μορφές 

χειραγώγησης της αγοράς και παρέχει στο SEC την αρμοδιότητα να ελέγχει 

ρυθμιστικές οντότητες και τα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές όπως επίσης να 

απαιτεί περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρείες που διαθέτουν στο 

κοινό κάθε είδους χρεόγραφα. 

 

Το SEC το 1998 επιβεβαίωσε την άποψη ότι η ανεξαρτησία του ελέγχου είναι 
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μία πολύ κρίσιμη παράμετρος για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και 

επομένως για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. Σε συνδυασμό και 

με την ανικανότητα των ως τότε ισχυόντων νόμων του κογκρέσου να εξασφαλίσουν 

ελεγκτική ανεξαρτησία και επομένως να προστατέψουν τα συμφέροντα των 

επενδυτών, αποφασίστηκε η δημιουργία του Independence Standards Board (ISB) με 

σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργηθούν ή να 

τροποποιηθούν οι λογιστικές και ελεγκτικές αρχές και πρότυπα προς την επίτευξη 

αυτού του σκοπού. 

 

Τα μέτρα που ελήφθησαν απαγορεύουν τις ελεγκτικές εταιρείες να παρέχουν 

συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες στον πελάτη. Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό, το 

σχεδιασμό πρόσληψης προσωπικού, την εγκατάσταση προγραμμάτων και υπηρεσίες 

ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να μειωθεί ο 

κίνδυνος απώλειας της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών. 

 

Ακόμη, απαιτείται από τα διοικητικά συμβούλια (audit committees) να 

αποδέχονται όλο το πακέτο των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι ελεγκτές 

στην ελεγχόμενη εταιρία και επιπλέον απαιτούν από τους ελεγκτές να μην παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους στην ίδια εταιρεία για διάστημα μεγαλύτερο των (5) πέντε ή (7) 

επτά ετών ανάλογα με την συμμετοχή τους στην ελεγκτική διαδικασία, με εξαίρεση 

ορισμένες μικρές λογιστικές εταιρείες. 

 

Θεωρούν ότι ο έλεγχος δεν είναι ανεξάρτητος εφόσον, στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης εταιρείας συμμετέχει στέλεχος που κατά την προηγούμενη χρήση 

υπήρξε μέλος της ελεγκτικής εταιρείας η οποία διεξάγει τον έλεγχο της τρέχουσας 

χρήσης, όπως επίσης θεωρείται ότι απειλείται ή ανεξαρτησία εάν ελεγκτής έλαβε 

αμοιβή από την ελεγχόμενη εταιρεία για παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από αυτές 

του ελέγχου και της πιστοποίησης. 

 

Επίσης, απαιτούν από τους ελεγκτές να αναφέρουν συγκεκριμένα ζητήματα 
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στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, περιλαμβανομένων κρίσιμων λογιστικών 

πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και προτεινόμενων λογιστικών χειρισμών από την 

ελεγκτική εταιρεία. Η ενίσχυση του ρόλο των επιτροπών ελέγχων και η συνεργασία 

τους με τον εξωτερικό ελεγκτή, αυξάνει την αξιοπιστία των εκθέσεων των ελεγκτών 

ενώ ταυτόχρονα τονώνει την εσωτερική εταιρική διακυβέρνηση και προσθέτει μια 

επιπλέον δικλείδα ασφάλειας για τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών. 

 

Ακόμη, πρέπει να δημοσιεύονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό όλες οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το ύψος της αμοιβής του εξωτερικού ελεγκτή, 

απαιτήσεις δημοσίευσης πρόσθετων πληροφοριών που είχαν εισαχθεί εν μέρει πριν 

από το σύμφωνο Sarbanes-Oxley, Goodman, A, and Scanlon, M, (2001). Με αυτήν 

την απόφαση επιχειρείται να μειωθεί το κενό πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ των 

εξωτερικών χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και των στελεχών της 

διοίκησης, καθώς επίσης να ενισχυθεί η διαφάνεια για τις εσωτερικές λειτουργίες της 

επιχείρησης, καθώς το σύνολο των ανθρωποωρών που παρέχονται για τις ελεγκτικές 

εργασίες και ο λόγος της αμοιβής των μη ελεγκτικών εργασιών προς τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες αποτελούν στοιχεία κλειδιά για τις αποφάσεις των επενδυτών. 

 

Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται το σύμφωνο Sarbanes-Oxley. Το 

σύμφωνο αυτό κυρώθηκε μετά τη δημοσίευση των λογιστικών σκανδάλων (Enron, 

Worldcom, Adelfia, Xerox, Global Grossing) τα οποία είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην 

αξιοπιστία του ελεγκτικού επαγγέλματος-λειτουργήματος.  

 

Το κεντρικό θέμα αυτού του συμφώνου είναι η μείωση των κυριοτέρων 

ελεγκτικών λαθών και παραποιήσεων με την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών και 

την ίδρυση του ειδικού σώματος Public Company Accounting Oversight Board.  

 



 

σελ. 41 

 

4.1.2  Ο Νόμος Sarbanes – Oxley  

 

Το σύμφωνο Sarbanes-Oxley πρόκειται για έναν νόμο που ψηφίστηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες στις 30 Ιουλίου 2002 προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση 

και να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών που είχε κλονιστεί έπειτα 

από μία σειρά μεγάλων λογιστικών σκανδάλων από εγχώριους οργανισμούς. 

Πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο 

βουλευτής Michael Oxley. 

 

Ολόκληρο το σύμφωνο περιέχει 11 συνολικά ενότητες, μία εκ των οποίων 

αναφέρεται αποκλειστικά στην ανεξαρτησία του ελέγχου ενώ αναφορές γίνονται και 

για την ποιότητα του έργου που παρέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές. Επίσης, απαιτεί 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να υιοθετήσει κατάλληλους 

κανονισμούς προκειμένου να συμβαδίζει με τον νέο αυτό νόμο. 

 

Τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο Sarbanes-Olxey και οι 

προτάσεις που τίθενται αφορούν: 

1. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων προτύπων για τα διοικητικά συμβούλια 

των εταιριών και τις επιτροπές ελέγχου. 

2. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων καθώς και νομικές 

κυρώσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

3. Την εφαρμογή νέων ελεγκτικών προτύπων που ενισχύουν την ανεξαρτησία 

του ελεγκτή. 

4. Την καθιέρωση νομικών κυρώσεων και την προστασία των στελεχών 

(whistle-blowers) που αποκαλύπτουν παρατυπίες, παρανομίες και σκευωρίες. 

5. Τη δημιουργία ενός συμβουλίου παρακολούθησης, εξέτασης και 

εντοπισμού λογιστικών παραλείψεων και λαθών με την ονομασία Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB) το οποίο βρίσκεται κάτω 

από την επιμέλεια του SEC. Επίσης το συμβούλιο αυτό αναλαμβάνει το ρόλο 

της λογιστικής τυποποίησης, Tackett, J., et al., (2004). 



 

σελ. 42 

 

Ιδιαίτερη σημασία στο σύμφωνο δίνεται στη διατήρηση και ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή με το παράρτημα 404 (section 404).  Αναλυτικότερα για 

την ανεξαρτησία ορίζεται ότι το έργο των εξωτερικών ελεγκτών είναι ασυμβίβαστο 

με οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών είτε αυτές είναι λογιστικές-

χρηματοοικονομικές είτε νομικές. 

 

Ακόμη, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος απαγορεύεται η διεξαγωγή 

ελέγχου από μια ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση που μέλος της συμμετείχε στην 

ελεγκτική διαδικασία της προηγούμενης χρήσης και τώρα είναι διοικητικό στέλεχος 

του οργανισμού. Επίσης τονίζει ότι απαγορεύεται η διενέργεια εξωτερικού ελέγχου 

από τον ίδιο ελεγκτή για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε συνεχόμενων ετών ενώ 

επιχειρείται επανακαθορισμός των σχέσεων των ελεγκτικών εταιρειών με τα 

διοικητικά συμβούλια. 

 

Αν και σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι 

η παροχή μη διοικητικών υπηρεσιών αποτελεί κίνδυνο νόθευσης της ανεξαρτησίας 

και αντικειμενικότητας του εξωτερικού ελεγκτή καθώς και εξασθένιση της ποιότητας 

του ελέγχου, ωστόσο η πλήρης αποκάλυψη των λοιπών μη ελεγκτικών υπηρεσιών στο 

προσάρτημα των εταιριών και η τήρηση προτύπων επαγγελματικού κύρους και η 

καθιέρωση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της 

παραποιημένης έκθεσης ελέγχου. 

 

Επίσης, το σύμφωνο επιτρέπει τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να 

εξετάζει, να θεωρεί και να ελέγχει τα αποτελέσματα της ανασκόπησης του 

εσωτερικού ελέγχου καθώς ακόμη να αξιολογεί τη πληρότητα των διαδικασιών και 

των μηχανισμών που εφαρμόζονται. Με τη συνεργασία που δημιουργείται μεταξύ του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου πετυχαίνεται άμεσο οικονομικό όφελος για την 

ελεγχόμενη εταιρία καθώς μειώνεται το κόστος του εξωτερικού ελέγχου, Moeller, R., 

(2004). 
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Το σύμφωνο επίσης δίνει σαφείς οδηγίες για: 

α) τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών, 

β) έναν βασικό κορμό ελεγκτικών διαδικασιών και μηχανισμών που θα πρέπει 

να τηρεί η ελεγκτική εταιρία, 

γ) την καθιέρωση προτύπων επαγγελματικού επιπέδου τόσο λογιστικών όσο 

και ελεγκτικών. 

 

Στο βαθμό που τα παραπάνω στοιχεία τηρηθούν η αντιληπτή εξασθένιση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή θα μειωθεί και θα αποκατασταθεί η φήμη και η 

εμπιστοσύνη του ελεγκτικού λειτουργήματος. 

 

Νέες καταστάσεις και πληροφορίες απαιτούνται από το σύμφωνο, οι οποίες 

στρέφονται και στις ελεγκτικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η έγκριση της 

έκθεσης ελέγχου και από δεύτερο ελεγκτή για την αρχειοθέτησή τους από το SEC, 

καθώς και η καταγραφή των μελών των ελεγκτικών εταιριών. Επίσης το σύμφωνο 

απαιτεί όπως οι διοικήσεις των εταιριών εκφέρουν σχόλια για το πόσο 

αποτελεσματική είναι η δομή του εσωτερικού τους ελέγχου. Επιπλέον ο ελεγκτής 

αναλαμβάνει να ασκήσει έλεγχο και στους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου των 

ελεγχόμενων εταιριών και οποιαδήποτε ατέλεια θα πρέπει να καταγράφεται σε 

ξεχωριστό έντυπο, Tackett, J., et al., (2004). 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου να επιβλέπονται οι 

δραστηριότητες του ελεγκτικού επαγγέλματος, δημιουργήθηκε και το «Public 

Company Accounting Oversight Board»  (PCAOB) το οποίο έχει αναλάβει το ρόλο 

να διορίσει μία ή περισσότερες ομάδες επαγγελματιών λογιστών για την 

συμπλήρωση, αλλαγή ή δημιουργία εκ νέου προτύπων σχεδιασμού, ελεγκτικής 

μαρτυρίας, ποιοτικού ελέγχου καθώς και ηθικής που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

όλα τα προαπαιτούμενα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος συμφώνου και να 

τηρούνται από όλες τις ελεγκτικές εταιρείες κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή 

του ελεγκτικού έργου. 

 



 

σελ. 44 

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε, στο σημείο αυτό, ότι η πράξη ή το σύμφωνο 

Sarbanes - Oxley έδωσε νέα πνοή στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς προσπάθησε 

να προστατεύσει τον επενδυτή και να στηρίξει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Ένας 

από τους βασικούς όρους που περιέχονται στο σύμφωνο είναι η δημιουργία 

ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιριών, στα οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένα άτομα με 

αποδεδειγμένες γνώσεις οικονομικών και λογιστικής, οι οποίες θα κρίνουν και θα 

ψηφίζουν το έργο των ελεγκτών. 

 

Σύμφωνα με την πράξη SAC (2002), ένα μέλος θεωρείται ως ανεξάρτητο όταν 

δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή για συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από την εταιρία 

και δεν είναι μέλος θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρίας (Braiotta, L.Jr,. and Zhou, J., 

(2006)). Αυτό που έχει παρατηρηθεί, γενικά, είναι ότι η ανεξαρτησία των μελών των 

διοικητικών συμβουλίων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, 

καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των κινήσεων της 

διοίκησης, μειώνονται τα κόστη παρακολούθησης (monitoring  cost) και αμβλύνεται 

η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων ομάδων που συμμετέχουν στην 

επιχείρηση (προάσπιση συμφερόντων μειοψηφίας). 

 

Τελειώνοντας, την παράγραφο αυτή, τονίζουμε ότι το θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, μετά την υιοθέτηση της πράξης Sarbanes-Oxley, βρέθηκε στο 

προσκήνιο ουσιαστικών συζητήσεων των κρατών που αποσκοπούν στη δημιουργία 

μιας σωστά οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς και είχε ως συνέπεια τη θέσπιση 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του θέματος. 

 

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, θεσπίστηκε ο νόμος υπ΄ αριθ. 3016/2002, ο 

οποίος ασχολείται με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει 

αναφορές για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τη διάρθρωση του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των εταιριών, και την οργάνωση του εσωτερικού 

ελέγχου. 
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4.2 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)  

 

Το παράδειγμα των ΗΠΑ στη λήψη μέτρων για τον αυστηρότερο έλεγχο και τη 

διαφάνεια των λογιστικών καταστάσεων ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε µια 

σειρά από παρόμοια μέτρα.  

 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και της ανεξαρτησίας των 

ορκωτών ελεγκτών, ήταν «ο εκσυγχρονισμός της 8ης Κοινοτικής Οδηγίας, 

προκειμένου το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή να λειτουργεί υπό ενιαία 

δομή και µε τους ίδιους κανόνες, σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

Αλαμάνος Χ., (2007). 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δέκα προτεραιότητες για τη βελτίωση και 

την εναρμόνιση της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων σε ολόκληρη 

την ΕΕ.  Έτσι, σύμφωνα µε το έγγραφο IP/ 03/ 715 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2003, στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές και οι 

άλλοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βασίζονται πλήρως στην ακρίβεια των 

ελεγμένων λογαριασμών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων για τους 

ελεγκτές και να βελτιωθεί η προστασία της ΕΕ από σκάνδαλα τύπου Enron. Το 

παραπάνω έγγραφο περιλαμβάνει προτάσεις για νέες διατάξεις της Ε.Ε. όσον αφορά 

τη ριζική αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την επέκτασή της.  Αναφέρει 

συμπληρωματικά το έγγραφο ότι, µε την έγκριση των προτάσεων αυτών θα υπάρξει, 

για πρώτη φορά, µια πλήρης σειρά κοινοτικών κανόνων, όσον αφορά τον τρόπο 

διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων και την ελεγκτική υποδομή που απαιτείται για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων.  

 

Το πρόγραμμα διαιρείται σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

προτεραιότητες. Στις βραχυπρόθεσμες περιλαμβάνονται ενίσχυση της δημόσιας 

εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών σε επίπεδο κρατών µελών και σε επίπεδο 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποχρεωτική εφαρμογή  Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

(∆ΕΠ) σε όλους τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους στην ΕΕ από το 2005 και 

μετά, καθώς και η σύσταση της Κανονιστικής Επιτροπής Ελεγκτικών Θεμάτων, 

αποστολή της οποίας θα είναι η συμπλήρωση της αναθεωρημένης νομοθεσίας και η 

ταχεία έγκριση λεπτομερών δεσμευτικών μέτρων. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τον 

έλεγχο των επιχειρήσεων συμπληρώνουν το ευρύτερο πρόγραμμα δράσης της 

Επιτροπής για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση.  

 

Μια συνοπτική περιγραφή των βραχυπρόθεσμων και µμεσοπρόθεσμων 

προτεραιοτήτων, σύμφωνα πάντα µε το έγγραφο µε αριθμό IP/03/715 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνεται παρακάτω: 

 

Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες: 

 Εκσυγχρονισμός της 8ης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο.  

 Ενίσχυση της κανονιστικής υποδομής της Ε.Ε.  

 Ενίσχυση της δημόσιας εποπτείας του κλάδου των ορκωτών ελεγκτών.  

 Η επιβολή της χρήσης  Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆ΕΠ) σε όλους τους 

υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους.  

 

Μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες: 

 Βελτίωση των πειθαρχικών κυρώσεων.  

 Περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις ελεγκτικές εταιρείες και τα δίκτυά 

τους.  

 Εταιρική διακυβέρνηση: ενίσχυση των ελεγκτικών επιτροπών και του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή και του κώδικα 

δεοντολογίας.  

 Εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 Έλεγχος της αξιοπιστίας των ορκωτών ελεγκτών.  
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4.3 Ελλάδα 

  

4.3.1 Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της 

εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς είναι αυτόνομη εποπτική αρχή που λειτουργεί με τη μορφή του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο 

Οικονομίας - Οικονομικών. Στόχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η διασφάλιση 

της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, η ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς της αγοράς και η προστασία του επενδυτικού κοινού με 

την προώθηση της διαφάνειας και την πρόληψη και καταστολή χρηματιστηριακών 

παραβάσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει κατά κύριο λόγο κανονιστικές 

αρμοδιότητες, ελεγκτικές καθώς και κυρωτικές αρμοδιότητες. 

 

Κατά το 2002, έλαβε χώρα η διαδικασία τροποποίησης του οργανισμού της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της 

αποστολής της. Η νέα οργανωτική δομή και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της 

Επιτροπής θεσπίστηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 25/2003 (ΦΕΚ 26/6.2.2003). Η 

νέα δομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε ως αποτέλεσμα καλύτερης 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εξειδικευμένης εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και 

της παρακολούθησης εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι γενικοί στόχοι της 

εποπτείας της κεφαλαιαγοράς είναι: 

• Η προστασία των επενδυτών 

• Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της εύρυθμης 

λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 

• Ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου. 

 

Η προστασία των επενδυτών αποτέλεσε από τα σημαντικότερα θέματα 

ενασχόλησης των χρηματοοικονομικών αναλυτών και ερευνητών ανά καιρούς, καθώς 
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υπάρχει πάντα η απειλή από το φαινόμενο της λογιστικής απάτης. 

 

Η ύπαρξη πιθανότητας λογιστικής απάτης υπονομεύει τη σωστή 

πληροφόρηση των συμμετεχόντων μερών στην αγορά κεφαλαίου, την καλή και 

αποτελεσματική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, την αποτελεσματική κατανομή των 

κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και τη μείωση των συναλλακτικών ειδών κόστους. 

 

Ουσιαστικά, η απάτη στις δημοσιευόμενες καταστάσεις αποτελεί σύμφωνα με 

τον Rezaee, Z., ( 2005): 

• Μια σοβαρή απειλή για την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά ως 

προς την πληροφόρηση που λαμβάνουν. 

• Μια δραστηριότητα που μπορεί να κοστίσει χρηματικά στις επιχειρήσεις σε 

σημαντικό βαθμό. 

• Ένα παράδειγμα απαράδεκτης, ανέντιμης και παράνομης επιχειρησιακής 

συμπεριφοράς. 

 

Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αποκάλυψη λογιστικών 

πληροφοριών είναι καίριος, καθώς έχει τόσο κανονιστικές, όσο και ελεγκτικές αλλά  

και κυρωτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαδραματίζει κρίσιμο 

ρόλο στην αποκάλυψη λογιστικών πληροφοριών εκ μέρους των εισηγμένων 

εταιρειών (αλλά και των εταιριών που προβαίνουν πρώτη φορά σε δημόσια εγγραφή) 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.ΑΑ.). 

 

Η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει κανόνες λειτουργίας της 

αγοράς και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των νόμων και των 

κανόνων που έχουν θεσπιστεί. Προκειμένου η πληροφόρηση που παρέχεται στο κοινό 

να είναι έγκαιρη, ακριβής και αξιόπιστη, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει θέσει 

κάποιους βασικούς όρους ενημέρωσης από τους εκδότες των μετοχών των εταιριών 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

 

Στις υποχρεώσεις των εταιριών περιλαμβάνεται αυτή της τακτικής ή 
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περιοδικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτήν η εταιρία πρέπει να συντάσσει 

τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Μία ενδιάμεση οικονομική έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συνθετικά στοιχεία: (α) Συνοπτικό 

ισολογισμό, (β) Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, (γ) Συνοπτική 

κατάσταση που δείχνει είτε (i) όλες τις μεταβολές στην καθαρή θέση είτε (ii) τις 

άλλες μεταβολές στην καθαρή θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 

κεφαλαιακές συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και διανομές στους ιδιοκτήτες, (δ) 

Συνοπτική κατάσταση ταμιακών ροών, (ε) Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ακόμη, οι εισηγμένες πρέπει να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τις τριμηνιαίες 

εκθέσεις διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή από έκδοση ομολογιακού δανείου. 

 

Τέλος, η εταιρεία αποστέλλει στο Χ.Α. ετησίως: α) τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που 

περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 

και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν τα ανωτέρω έχουν ήδη 

αποσταλεί στο Χ.Α. β) Το Ετήσιο Δελτίο που θα πρέπει να καθίσταται προσιτό στο 

ευρύ επενδυτικό κοινό και κάθε εταιρεία έχει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, 

πληρότητα, ορθότητα και σαφήνεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, γ) Το 

Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων και δ) Ενημέρωση σχετικά με τα 

αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε στην εταιρεία, 

(Απόφαση 17/336/21-4-2005 του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). 

 

Από τα παραπάνω αναφερθέντα, έγινε κατανοητό ότι, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών διαφάνειας της 

χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, της κατανομής των κεφαλαίων και την παροχή 

ικανοποιητικής ρευστότητας. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο νόμος, ο οποίος θέτει τα 

ελάχιστα ελεγκτικά στάνταρτ που θα πρέπει να πληρούνται από τις ελεγκτικές 
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εταιρίες.  

 

4.3.2 Ο Νόμος 1969/1991 και το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας οργανωμένης κεφαλαιαγοράς είναι 

η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, η στροφή των ιδιωτικών 

αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις που τονώνουν την οικονομία και οδηγούν 

σε οικονομική ανάπτυξη και η προστασία των επενδύσεων από κάθε είδους 

ατασθαλίες και λογιστικές απάτες. Για να τηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις 

απαιτούνταν η δημιουργία ενός ελεγκτικού οργάνου όπου τα μέλη του θα 

απολάμβαναν λειτουργική ανεξαρτησία από τις εταιρίες που θα έλεγχαν. Η πολιτεία 

με το Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ.) 3329/55 ίδρυσε το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών, 

γνωστό ως ΣΟΛ. 

 

Για την ομαλή λειτουργία του σώματος και για την επίτευξη του σκοπού που 

ήταν η διενέργεια αμερόληπτου και αντικειμενικού ελέγχου της οικονομικής 

διαχείρισης των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών ή 

εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η νομοθεσία όρισε ένα σύνολο 

ορισμένων ελαχίστων τυπικών προσόντων για τους ελεγκτές. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, οι ορκωτοί ελεγκτές όφειλαν να έχουν πρώτο αποδεδειγμένο ήθος και 

αναμφισβήτητη αρετή και δεύτερο ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

καταρτίσεως και εμπειρίας, Ταχυνάκης, Π. 

 

Η ύπαρξη και η τήρηση των ελαχίστων αυτών στάνταρτ εξασφαλίζει τον 

περιορισμό της ελεγκτικής αποτυχίας. Η ελεγκτική αποτυχία σύμφωνα με τον Arens 

(2002) εμφανίζεται όταν υπάρχει σοβαρή παραποίηση των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν αποκαλύπτεται στην έκθεση του ελεγκτή, 

καθώς και όταν ο ελεγκτής έχει υποπέσει σε σοβαρά λάθη. Η ελεγκτική αποτυχία 

μπορεί να περιοριστεί όταν ο ελεγκτής τηρεί τις γενικά αποδεκτές αρχές της 

ελεγκτικής, ανεξάρτητα από την ακρίβεια και τη σαφήνεια των οικονομικών 
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καταστάσεων, Tackett, J., et al., (2004). 

 

Ο Νόμος 1969/91 είναι αυτός που εναρμόνισε τα χαρακτηριστικά του ΣΟΛ 

(Σώμα Ορκωτών Λογιστών) με αυτά των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και καθιέρωσε το νέο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.). Συγκεκριμένα στο 

άρθρο 75 §2 αναφέρεται ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου,…, καθορίζονται οι ειδικότεροι 

όροι οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και μητρώου 

αυτών, ασκήσεως του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή και εγγραφής του στο 

ανωτέρω μητρώο, οι όροι συνθέσεως και λειτουργίας, ως και οι αρμοδιότητες του 

εποπτικού και του πειθαρχικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και της 

γραμματείας αυτού, οι υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα, στα οποία 

υπόκεινται οι ορκωτοί ελεγκτές, τα ελάχιστα όρια αμοιβών τους και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». 

 

Επιπρόσθετα στην §5 καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το 

σώμα ορκωτών ελεγκτών, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του ελεγκτή και την 

ποιότητα του ελέγχου: 

1. Ο θεσμός και τα προσόντα του ορκωτού ελεγκτή θα διέπεται από τα 

προβλεπόμενα στην 8η οδηγία της (τότε) Ε.Ο.Κ.. 

2. Η εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 

3. Η κατοχύρωση της μη διαπραγμάτευσης της αμοιβής μεταξύ ελεγκτή και 

ελεγχομένου. 

4. Η καθιέρωση αυστηρών ασυμβίβαστων της ιδιότητας του ελεγκτή προς 

οποιαδήποτε άλλη άμισθη ή έμμισθη απασχόληση. 

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 226/1992 που εκδόθηκε το επόμενος έτος, μετά από τις 

τροποποιήσεις που δέχτηκε, ορίζονται τα ακόλουθα για το σώμα ορκωτών ελεγκτών: 

 

Στο άρθρο 2 §1&2 αναφέρεται ότι «η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής 
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διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και 

επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, από 

πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με 

διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς 

ανεγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική 

και την κοινοτική νομοθεσία» και «…για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού 

οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, 

υποκείμενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προσδιορίζονται από τις 

διατάξεις του παρόντος». 

 

Ο νομοθέτης με το άρθρο 6 προβλέπει στη σύσταση ειδικού οργάνου το οποίο 

ελέγχει το έργο των ορκωτών ελεγκτών ως προς την τήρηση των νόμων και κανόνων 

της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας 

των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. Πιο 

συγκεκριμένα, στο 6ο άρθρο καθιερώνεται η σύσταση του επιστημονικού 

συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση τεχνικών ή 

πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της εργασίας 

των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Ειδικότερα το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει τα φύλλα εργασίας 

που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή και να υποβάλει σχετική έκθεση στο 

Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε περιπτώσεις που υπάρχουν 

επώνυμες καταγγελίες. Οι έλεγχοι του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν αποτελούν με 

κανέναν τρόπο παρέμβαση στο έργο των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Ο κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του σώματος 

ορκωτών ελεγκτών, είναι δημιούργημα του Εποπτικού Συμβουλίου. Σκοπός του 

κανονισμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και 

επαγγελματικού κύρους των μελών του, όσο και των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε 
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ελεγχόμενου ή τρίτου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες 

αυτές. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας, τον παρόντα κανονισμό, τα ελεγκτικά πρότυπα (στα οποία θα 

αναφερθούμε αργότερα) και τις αρχές και οδηγίες που ακολουθεί το Σ.Ο.Ε. 

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του 

ελέγχου στην οποία αναφέρεται το 4ο άρθρο που ορίζει ότι κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε. 

οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο 

από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου. Ομοίως, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και 

στην διασφάλιση της ποιοτικής επάρκειας των εργασιών του ελέγχου με τη 

διαφύλαξη των φύλλων εργασίας του ελέγχου για τουλάχιστον (5) πέντε έτη και την 

παράδοση αυτών προς το εποπτικό όργανο του ΣΟΕ, όταν απαιτηθεί. Με αυτόν τον 

περιορισμό ο ορκωτός ελεγκτής προσπαθεί να αποτρέψει τη δημιουργία τυχόν 

σχέσεων του ορκωτού λογιστή ελεγκτή με τα μέλη της ελεγχόμενης εταιρίας, γεγονός 

που θα επηρέαζε την ανεξαρτησία του, την αμεροληψία και αντικειμενικότητα του. 

 

Επίσης με την προάσπιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή προστατεύονται και 

τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων, λόγω αποτελεσματικότερου ελέγχου 

(monitoring efficiency) και των εξωτερικών χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Επιπρόσθετα για την διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου καθώς και για 

την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, το 15ο άρθρο καθιερώνει τα επαγγελματική 

ασυμβίβαστα. Πιο συγκεκριμένα «το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή ορίζεται 

ασυμβίβαστο ως προς: 

α) Την ιδιότητα του εμπόρου, 

β) την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., δικηγόρου ή 

συμβολαιογράφου, 

γ) οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου 

ανωνύμων εταιρειών ή διαχειριστή ΕΠΕ, πλην των συνιστώμενων κατά το 

άρθρο 17 του παρόντος και 
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δ) την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 

ε) κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη 

νομοθεσία». 

 

Επιπλέον, ο νομοθέτης προσδιόρισε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ύπαρξη οικονομικού συμφέροντος που 

συνδέεται με την πορεία της ελεγχόμενης εταιρίας, προξενεί σύγχυση συμφερόντων 

και επομένως δημιουργεί κινδύνους για την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Ο νομοθέτης 

με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει ότι το έργο του ελεγκτή απαιτεί την απερίσπαστη 

ενασχόλησή του, γεγονός που δεν απαγορεύει τις πολλαπλές ιδιότητες και 

Ενασχολήσεις, Ταχυνάκης Π. 

 

Το Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να διασφαλίσει ακόμη περισσότερο την 

ποιότητα του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή, περιλαμβάνει και ένα ξεχωριστό άρθρο 

(άρθρο 16) που αναφέρεται στο ελεγκτικό έργο και περιγράφει τις διαδικασίες που θα 

πρέπει να ακολουθούνται για τη διεξαγωγή του πορίσματος καθώς και την εξέταση 

της επάρκειας των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. 

 

Κατά την διαμόρφωση του πορίσματός του ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί 

την αξιοπιστία και επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία 

και στοιχεία και στις άλλες πηγές πληροφοριών με: 

α) την μελέτη και αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου επί των οποίων έχει πρόθεση να βασίζει την 

εξέταση τούτων για να καθορίσει την φύση, έκταση και εφαρμογή των 

Ελεγκτικών διαδικασιών και τεκμηριώσεων και 

β) την διενέργεια ελέγχων, την εξασφάλιση επεξηγήσεων και την εφαρμογή 

επαληθευτικών διαδικασιών επί των λογιστικών πράξεων και των υπολοίπων 

των λογαριασμών, στον βαθμό που κρίνει σε κάθε περίπτωση αναγκαίο». 

 

Επίσης με το άρθρο 17 § 1, αναγνωρίζεται η υποχρέωση των ορκωτών 

ελεγκτών να ιδρύουν υπό προϋποθέσεις ελεγκτικές εταιρίες ή κοινοπραξίες 
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προκειμένου να αναλάβουν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ελεγχόμενων 

εταιριών. «Το εποπτικό συμβούλιο εγγράφει στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου… 

μόνο τις εταιρίες ή κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον Ορκωτών ελεγκτών που πληρούν 

τις προϋποθέσεις… να είναι Ορκωτοί Ελεγκτές εγγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών 

Ελεγκτών». Όπως προκύπτει από αυτήν τη διάταξη, ο νομοθέτης αποκλείει την 

ανάπτυξη μεμονωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας από τον ορκωτό.  

 

4.3.3 Επιτροπή  Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 

 

Στην Ελλάδα η ΕΛΤΕ (Επιτροπή  Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων), είναι η 

εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικού - λογιστικού επαγγέλματος. Είναι αρμόδια για 

τη θέσπιση και εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών 

και ελεγκτικών προτύπων.  

 

Μετά την κατάρρευση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη διετία 1999-2001, 

κατέστη επιτακτική η ανάγκη για την Ελληνική Πολιτεία, λήψης μέτρων για την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην οικονομική πληροφόρηση 

και στους θεσμοθετημένους φορείς και κανόνες της αγοράς, Καζαντζής Χ., (2006).  

 

Βασικοί στόχοι της ΕΛΤΕ είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών 

υπηρεσιών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης.  

 

Η ΕΛΤΕ συστάθηκε µε το νόµο3148/2003  (ΦΕΚ136  Α΄/ 5.6.2003) περί 

«Σύστασης επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων και άλλες συναφείς 

διατάξεις» του  Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα µε το άρθρο1 

του νόμου, η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο υπάγεται 

στην εποπτεία του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και διοικείται από 

επταμελές διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα 

αναγνωρισμένου κύρους µε ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και 
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ελέγχων που ορίζονται µε απόφαση του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.  

 

Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Ισολογισμών 

των εταιριών για την επαλήθευση των πραγματικών οικονομικών στοιχείων, καθώς 

και η εποπτεία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.  Αρμοδιότητα επίσης της ΕΛΤΕ 

είναι και η άσκηση ποιοτικού ελέγχου στο έργο του ΣΟΛ σχετικά µε την τήρηση των 

Κανόνων  δεοντολογίας.  

 

Με βάση το άρθρο2 του νόµου3148/2003 (ΦΕΚ136  Α΄/ 5.6.2003), οι 

αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι οι εξής:  

 Εισηγείται στον  Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θέματα  

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, Γενικού  Λογιστικού Σχεδίου, Κλαδικών Λογιστικών 

Σχεδίων και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, καθώς και την 

εναρμόνιση τους µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα.  

 Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών 

ελέγχων.  

 Γνωμοδοτεί προς τον  Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί 

θεμάτων λογιστικής τυποποίησης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 

οι λογαριασμοί του  Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των φορέων του  

Δημόσιου Τομέα, όπως οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ65  Α).  

 Ασκεί εποπτεία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών (ΣΟΕΛ), 

σχετικά µε την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του 

λειτουργήματος των µελών του.  Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου 

διαχείρισης του ΣΟΕΛ.  

 Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ κανόνες δεοντολογίας για 

την άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών 

εταιριών και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.  
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 Συνεργάζεται µε την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο7 του Ν. 

2331/95 (ΦΕΚ173  Α΄) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρίες και τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.  

 Με την εναρμόνιση της εθνικής μονοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία2006/43, η ΕΛΤΕ αποτελεί την αρµόδια αρχή για τη δηµόσια 

εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος, και είναι υπεύθυνη για τα 

ακόλουθα:  

 Τη χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση αδείας άσκησης επαγγέλματος 

των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.  

 Την τήρηση δημοσίου μητρώου των νόμιμων ελεγκτών και των 

ελεγκτικών γραφείων.  

 Την εποπτεία και τον έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων.  

 

Ως εθνική εποπτική αρχή συνάπτει διμερείς και πολυμερείς σχέσεις 

συνεργασίας µε άλλες εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές για την διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών. Τέλος αποτελεί ενεργό µέλος του European Group of 

Auditors’ Oversight Bodies (EGAOB).  

 

Η ΕΛΤΕ διοικείται από το  διοικητικό Συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες 

της µέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής και των επιμέρους εποπτικών συμβουλίων: Το 

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), το Συμβούλιο  Λογιστικής Τυποποίησης 

(ΣΛΟΤ), το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ)  και την Επιτροπή Επαγγελματικών 

Εξετάσεων.  

 

Παρακάτω παρατίθενται εν συντομία μερικά στοιχεία για τις πιο σημαντικές 

από τις επιμέρους επιτροπές της ΕΛΤΕ. 

 

 

 



 

σελ. 58 

 

1.  Συμβούλιο  Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) 

 

Το Συμβούλιο  Λογιστικής Τυποποίησης εποπτεύει τον  Λογιστικό Θεσμό. Είναι 

αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των  Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η αποστολή του Συμβουλίου  Λογιστικής Τυποποίησης 

(ΣΛΟΤ) είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην 

ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Για την επίτευξη της αποστολής του, το 

ΣΛΟΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 

•  Εισηγείται την τροποποίηση υφιστάμενων ή την εφαρμογή  νέων 

λογιστικών  προτύπων.  

•  Μεριμνά για την εφαρμογή σταθερών και αναγνωρισμένων λογιστικών 

προτύπων.  

•  Εποπτεύει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των υφιστάμενων 

λογιστικών προτύπων.  

•  Γνωματεύει επί θεμάτων λογιστικών προτύπων τα οποία παραπέμπονται σε 

αυτό µε απόφαση του  διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΛΤΕ.  

•  Απαντά σε ερωτήματα λογιστικής φύσης επιμέρους ενδιαφερομένων τα 

οποία τίθενται είτε απευθείας στο ΣΛΟΤ είτε µέσω των άλλων οργάνων της 

ΕΛΤΕ.  

•  Επεξεργάζεται κείμενα εργασίας λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος 

στο πλαίσια του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της 

Accounting Regulatory  Committee (ARC) και άλλων διεθνών οργανισµών 

υπεύθυνων για λογιστικά θέματα.  

•  Μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της ΕΛΤΕ στα αρμόδια Ευρωπαϊκά 

όργανα ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.  

 

2.  Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) 

 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για 
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τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων  δεοντολογίας και τη 

διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών.  Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, το ΣΠΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

•  Διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στις υπηρεσίες που παρέχουν οι νόμιμοι 

ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.  

•  Επεξεργάζεται νομοθετικές προτάσεις επί θεμάτων που άπτονται της 

λειτουργίας του ελεγκτικού θεσμού.  

•  Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΛΤΕ τη θέσπιση κανόνων ασκήσεως των 

υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούνται από µη ορκωτούς ελεγκτές.  

•  Εκθέτει τις προτάσεις της ΕΛΤΕ επί των διαμορφούμενων ελεγκτικών 

προτύπων στα πλαίσια  του  διεθνή Οργανισμού Ελεγκτικών Προτύπων 

(IAASB) και των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής& του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

•  Τη ρύθμιση, εξειδίκευση και ερμηνεία του πλαισίου επαγγελματικής 

δεοντολογίας και των επαγγελματικών προτύπων στα οποία υπάγεται το 

ελεγκτικό επάγγελμα.  

•  Την αναπροσαρμογή του πλαισίου αστικής ευθύνης- ασφαλιστικής κάλυψης 

των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.  

 

3.  Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) 

 

Στόχος του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) είναι η τήρηση της νομιμότητας των 

ελεγκτικών εργασιών. Το ΠΣ είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές κρίσεις κάθε 

παράβασης της Νομοθεσίας που διέπει την εργασία των ελεγκτών. Για το σκοπό 

αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

•  Παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.  

•  Κρίνει κάθε παράβαση της ελεγκτικής νομοθεσίας.  

• Επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Προκειμένου για την συγγραφή αυτού του κεφαλαίου που αποτελεί τον κύριο 

θεματικό άξονα πάνω στον οποίο κινείται η εργασία, να παρατηρηθεί το γεγονός πως 

αντλήθηκε πολύτιμο υλικό από την διατριβή του Καρμπαδάκη Γ., (2012). 

 

5.1 Ο Ορισμός της Ποιότητας του Ελέγχου 

 

Ο έλεγχος που ασκείται σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τον DeAngelo (1981), είτε 

είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός, αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο 

παρακολούθησης των πιθανών συγκρούσεων που μπορεί να επέλθουν μεταξύ των 

ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και των διοικούντων. Η σύγκρουση αυτή είναι γνωστή 

από τους Λαζαρίδη-Παπαδόπουλο, (2005) στη βιβλιογραφία ως κόστος 

αντιπροσώπευσης. Οι διοικούντες την επιχείρηση μπορεί να έχουν προσωπικούς 

στόχους οι οποίοι να μην συμπίπτουν με το στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας της 

επιχείρησης. Η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις, μπορεί όμως οι αποφάσεις  αυτές να 

έρχονται σε  σύγκρουση μεταξύ επιχειρηματικών και προσωπικών συμφερόντων. Την 

ασυμμετρία αυτής της πληροφόρησης, που υπάρχει ανάμεσα στους διοικούντες της 

επιχείρησης και στους ιδιοκτήτες προσπαθεί να αμβλύνει ο έλεγχος. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από τον De Angelo (1981) η ποιότητα 

του ελέγχου ορίζεται ως, η συνδυασμένη πιθανότητα καταρχήν του εντοπισμού και 

κατόπιν της αναφοράς ουσιαστικών λαθών που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. Η πιθανότητα αυτή, εξαρτάται, τόσο από τις γνώσεις και τις ικανότητες 

που κατέχει ο ελεγκτής, όσο και από το βαθμό ανεξαρτησίας του, δηλαδή την 

ικανότητα να εκφέρει οποιαδήποτε γνώμη χωρίς να υποκύπτει σε προσωπικά 
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συμφέροντα και σε πιθανές ασκούμενες πιέσεις από την εταιρία-πελάτη. 

 

Ένας ευρύτερος ορισμός της ποιότητας ελέγχου δίδεται από τους Myers et al. 

(2003), σύμφωνα με τους οποίους η ποιότητα του ελέγχου δεν εξαντλείται μόνο στην 

τήρηση ή μη των γενικά αποδεκτών κανόνων λογιστικής αλλά στηρίζεται στην 

προσωπικότητα, στον σκεπτικισμό και την αμεροληψία του ελεγκτή. Υψηλή ποιότητα 

ελεγκτικού έργου σημαίνει ότι, ο ελεγκτής μπορεί να θέτει περιορισμούς στις ακραίες 

επιδιώξεις της διοίκησης σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. 

 

Οι Titman και Truman (1986) προσδιορίζουν την ποιότητα από την πλευρά της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς. Σύμφωνα με το δικό τους ορισμό, η ποιότητα του 

εξωτερικού ελέγχου ορίζεται ως το επίπεδο της ακρίβειας που ο ελεγκτής θέλει να 

μεταφέρει στους επενδυτές μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, 

έτσι ώστε να μπορέσουν οι τελευταίοι να εκτιμήσουν την αγοραία αξία της 

επιχείρησης με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

Τέλος κατά τον Wallace (1980) η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου θα 

μπορούσε να οριστεί ως το μέτρο της ικανότητας του ελεγκτή να μειώσει το θόρυβο 

και τη μεροληψία και να βελτιώσει την καθαρότητα των λογιστικών δεδομένων που 

παρατίθενται και δημοσιεύονται. Ο ορισμός αυτός  του Watkins  et al. (2004), 

παρουσιάζει την ικανότητα του ελεγκτή να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στα 

γεγονότα που εμφανίζονται στις δημοσιευμένες καταστάσεις και στα γεγονότα που 

πραγματικά συμβαίνουν αλλά δεν είναι άμεσα διακριτά στην ελεγχόμενη εταιρία. 

 

Το σχήμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των ποικίλλων 

διαστάσεων της ποιότητας του ελέγχου. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ α) των 

στοιχείων που συνθέτουν την ελεγκτική ποιότητα, β) των προϊόντων της ποιότητας 

του ελέγχου και γ) της επίδρασής όλων των προηγουμένων στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, αντικατοπτρίζονται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 1:  Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου 

 

Πηγή: Watkins A. et al. (2004), «Audit quality: a synthesis of theory and empirical 

evidence», Journal of accounting literature, Vol. 23, pg. 155. 

 

Σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

α) Tα συστατικά μέρη της ποιότητας, δηλαδή η φήμη του ελεγκτή και η 

δύναμη παρακολούθησης του (monitoring strength), αντλούνται από το 

σύνολο της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

β) Τα προϊόντα της ελεγκτικής ποιότητας είναι η αξιοπιστία της 

πληροφόρησης, όπως απορρέει από την αξιοπιστία των δημοσιευμένων 

οικονομικών στοιχείων, και η ποιότητα της πληροφόρησης. 

γ) Τέλος η φήμη του ελεγκτή σύμφωνα με τον Watkins et al. (2004) βασίζεται 

στις αντιλήψεις των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικά 

με την ένταση του ελέγχου που ασκείται από τον εξωτερικό ελεγκτή, η οποία 

δεν είναι γενικά ορατή. 

 

Πιο συγκεκριμένα,  διαφορά μεταξύ της πραγματική και της αντιληπτής 

ποιότητας εξωτερικού ελέγχου εμφανίζεται όταν οι χρήστες των οικονομικών 
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καταστάσεων αναγνωρίζουν την αποτυχία του ελεγκτή ως προς την άσκηση των 

καθηκόντων του και επιδιώκουν την απαλλαγή του, οπότε η ζημία ισοδυναμεί με το 

κόστος του ελέγχου. Από την άλλη μεριά, όταν οι χρήστες δέχονται ασυνείδητα ότι ο 

ελεγκτής ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του ενώ εμφανίζονται παρατυπίες, τότε η 

πιθανή ζημία είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

 

Επίσης, η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου συνδέεται άμεσα τόσο με τους 

παράγοντες ζήτησης ελέγχου, όπως είναι η στρατηγικές κινδύνου της ελεγχόμενης 

εταιρίας και η σύγκρουση συμφερόντων (agency conflict), όσο και με τους 

παράγοντες προσφοράς, όπως είναι η αμοιβή των ελεγκτικών εργασιών και οι 

στρατηγικές κινδύνου της ελεγκτικής πλέον εταιρίας. Το Σχήμα 2 εν συνεχεία δείχνει 

την παραπάνω σχέση. 

Σχήμα 2: Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και 

ταξινόμηση 
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Πηγή: Watkins A. et al. (2004), «Audit quality: a synthesis of theory and empirical 

evidence», Journal of Accounting Literature, Vol. 23, pg. 158. 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό ότι, το ελεγκτικό προϊόν δεν 

είναι ομοιογενές καθώς εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ως προς την ποιότητα των 

ελεγκτικών υπηρεσιών που χορηγούνται. Σημαντικός παράγοντας της ποιότητας του 

ελέγχου αποτελούν η εμπειρία, η ικανότητα και η πραγματογνωμοσύνη που 

επιδεικνύει ο ελεγκτής. Αν αυτές οι δεξιότητες συνδυαστούν με τη τήρηση των 

ελεγκτικών προτύπων που αποτελούν ένα μέτρο εξασφάλισης της ανεξαρτησία του 

ελεγκτή, τότε ο βαθμός της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών θα είναι μεγάλος.  

 

5.2 Η αναζήτηση για την ποιότητα ελέγχου 

 

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες ελέγχου προκύπτει από την ανάγκη να διευκολυνθούν οι 

συναλλαγές μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στις επιχειρηματικές σχέσεις, 

όπως είναι οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι δημόσιες αρχές, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, 

κλπ, Arrunada, (2000). Το λογιστικό επάγγελμα αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από 

εξωτερικούς παράγοντες προκειμένου για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας της ελεγκτικής διαδικασίας, Sutton, (1993). Το έντονο ενδιαφέρον για την 

εξέταση της ποιότητας του ελέγχου προκύπτει, εν μέρει, λόγω της ανησυχίας που 

επικρατεί για θέματα όπως η εταιρική κατάρρευση, το χάσμα των προσδοκιών και η 

εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Ένας από τους βασικούς τομείς, που αναφέρεται στη λογοτεχνία και αφορά 

την ποιότητα του ελέγχου, είναι η σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου με το 

μέγεθος της επιχείρησης που αναλαμβάνει να αποπερατώσει τον έλεγχο. Όπως 

προτείνεται από το De Angelo (1981), οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προσφέρουν 

υψηλότερης ποιότητας ελέγχους, διότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν λιγότερα 

κίνητρα να συμβιβαστούν με τα πρότυπα τους για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση 

των πελατών τους, σε σύγκριση με τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι που 
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πραγματοποιούνται από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, θεωρείται ότι είναι 

υψηλότερης ποιότητας από την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τις 

μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, ο Palmrose (1988) διαπιστώνει ότι οι μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρίες έχουν χαμηλότερα ποσοστά από τις διάφορες μικρές ελεγκτικές εταιρίες. 

Ομοίως, οι Dupoch και Simunich (1982) διαπίστωσαν επίσης, ότι η ποιότητα του 

ελέγχου είναι συνάρτηση του αριθμού και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών 

που εκτελούνται από τον ελεγκτή και ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν 

περισσότερους πόρους με τους οποίους μπορούν να διεξάγουν τον έλεγχο. Επιπλέον, 

οι Moore και Scott (1989) απέδειξαν ότι ο αναλυτικός έλεγχος, το μέγεθος της 

επιχείρησης και η έκταση των εργασιών ελέγχου που αναλαμβάνονται σχετίζονται 

θετικά. 

 

Αν και παλαιότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι η υψηλή ποιότητα του ελέγχου 

σχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης, ο βαθμός της ποιότητας του ελέγχου για 

κάθε επιχείρηση επιβάλλει μια πιο αντικειμενική μέτρηση. Για παράδειγμα, οι 

Carcello et al. (1992) αξιολόγησαν την ποιότητα του ελέγχου με βάση τις αντιλήψεις 

των ελεγκτών. Χρησιμοποιώντας δώδεκα συστατικά της ποιότητας, οι Carcello et al. 

(1992) πρότειναν τέσσερις συνιστώσες που  είναι πιο σημαντικές για τον καθορισμό 

της ποιότητας του ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την ομάδα ελέγχου και 

την εμπειρία με την εταιρεία-πελάτη, την εμπειρία της βιομηχανίας (ιδίως στο 

πλαίσιο της ομάδας ελέγχου), την ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, καθώς και 

τη συμμόρφωση με τα γενικά πρότυπα (την αρμοδιότητα, την ανεξαρτησία και τη 

δέουσα προσοχή) και τα γενικότερα αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα (GAAS) . 

 

Ο Sutton (1993) υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για τους ερευνητές της 

λογιστικής να αναπτυχθεί ένα αντικειμενικό μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας 

της ελεγκτικής διαδικασίας. Ο Sutton (1993) προσπάθησε να αναπτύξει ένα σύνολο 

παραγόντων που επηρεάζουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ελέγχου. Η επιλογή 

των παραγόντων γίνεται από τους ελεγκτές των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών. Ένας 

παράγοντας ποιότητας ελέγχου ορίζεται από τους ελεγκτές ως κάθε μεταβλητή που 

επηρεάζει την ικανότητα της ομάδας ελέγχου να επιτύχει το επίπεδο της επιθυμητής 
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ποιότητας.  

 

Οι Krishnan και Schauer (2000) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του μεγέθους της 

ελεγκτικής εταιρείας και της ποιότητας του ελέγχου για ένα δείγμα μη-

κερδοσκοπικών οργανισμών. Χρησιμοποιώντας στην ανάλυση του τη συμμόρφωση 

σε οκτώ απαιτήσεις των GAAP που αφορούν την υποβολή εκθέσεων για την 

αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου, διαπίστωσε ότι οι εκθέσεις ελέγχου ήταν 

ασυνεπείς μεταξύ των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών. Από τις οκτώ απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων που εξετάστηκαν, η μη συμμόρφωση είναι υψηλότερη για 

εκείνους που αφορούν ειδικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις-απαιτήσεις.  

 

Επίσης, η ανάπτυξη της ποιότητας του ελέγχου έχει επεκταθεί για να καλύψει 

το επίπεδο της επιχείρησης. Μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων, 

αποφασίστηκε ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά ποιότητας του ελέγχου 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (Mazur et al., 2005). Πρώτον, περιλαμβάνει το 

σύστημα ελέγχου της ποιότητας. Δεύτερον, η μελέτη περιλαμβάνει, επίσης, ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικά της ποιότητας του ελέγχου που είναι η διασφάλιση της 

ποιότητας. Τέλος, η ποιότητα του ελέγχου του συστήματος ελέγχου περιλαμβάνει τη 

θεσμική διαχείριση, όπως είναι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, οι θεσμικοί 

κίνδυνοι και οι εξωτερικές σχέσεις.  

 

5.3 Επισκόπηση της Λογοτεχνίας για την Ποιότητα Ελέγχου 

 

Οι Alford και Strawer (1990) πραγματοποίησαν μια έρευνα στις ΗΠΑ, η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα ότι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση επηρεάζει άμεσα τη σχέση με την 

αρμοδιότητα του ελέγχου, η οποία απαιτεί υψηλής ποιότητας πρακτικές ελέγχου. 

Περαιτέρω, προηγούμενη έρευνα υπέδειξε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές ελεγκτικές 

εταιρείες παρέχουν ποιοτικότερο έλεγχο (π.χ. Leuz και Verrecchia, (2000), Asbaugh 

και Warfield, (2003)). Οι Watts και Zimmerman (1986), πρόβλεψαν ότι οι μεγάλες 
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ελεγκτικές εταιρείες παρέχουν υψηλότερης ποιότητας έλεγχο, λόγω της μεγαλύτερης 

ικανότητας παρακολούθησης. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να έχουν περισσότερους 

πόρους (Palmrose, 1986) και μπορούν να χρησιμοποιήσουν  πιο εξειδικευμένο 

προσωπικό (Chan et al., 1993). Οι Francis και Wilson (1988) δείχνουν ότι τα 

ελεγκτικά γραφεία επενδύουν στη φήμη και το όνομα τους, προκειμένου  να 

διασφαλίσουν την ποιότητα της εργασίας τους.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές στη συνέχεια, παρέχουν υψηλής ποιότητας έλεγχο, 

προκειμένου να προστατεύσουν το όνομα τους, αλλά και τα μελλοντικά τους έσοδα 

(Palmrose, 1986). Οι μεγάλες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, επίσης, αποδείχθηκε 

ότι είναι πιο ανεξάρτητες (π.χ. Shockey, (1981)) το οποίο θα μπορούσε να 

υποδηλώνει ότι είναι λιγότερο πρόθυμοι να διαπραγματευτούν θέματα ελέγχου με 

τους πελάτες τους 

 

Όσον αφορά την σχετική έρευνα στην Ελλάδα, Καραμανής (1997 και 1998) 

έχει βρεθεί ότι τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση των μεταρρυθμίσεων του 

1992, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων 

όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου. Ωστόσο, νεότερα σχετικά στοιχεία είναι 

περισσότερο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και σε άλλες αγορές (Citron 

και Μάναλης, 2001). 

 

Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ελέγχου είναι η 

ανίχνευση της απάτης που ο Dechow et al. (1996) αναφέρουν ότι, οι ελεγκτές είναι 

πιο πιθανό να έχουν εντοπίσει προβλήματα λογιστικής. 

 

Σύμφωνα με τα πρότυπα (SAS 53), ευθύνη του ελεγκτή είναι να ανιχνεύσει 

και να αναφέρει τα σφάλματα και τις παρατυπίες (AICPA, 1988), ο ελεγκτής έχει την 

ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου με σκοπό την εύλογη 

διασφάλιση ότι οι ουσιώδεις ανακρίβειες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προκαλούνται από δόλο-απάτη) θα ανιχνευθούν. Αυτό το πρότυπο παρέχει επίσης, 

ενδεικτικά, τους  παράγοντες του κινδύνου του πελάτη μιας επιχείρησης που μπορεί 
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να υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο απάτης. Σε άλλο πρότυπο (SAS 82), η AICPA 

(1997) προσπάθησε να διευκρινίσει περαιτέρω την ευθύνη του ελεγκτή δηλώνοντας 

ότι ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί ειδικά τον κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας, που 

οφείλεται σε απάτη. Αυτό το πρότυπο απαιτεί επίσης από τον ελεγκτή να τεκμηριώνει 

την αξιολόγηση του κινδύνου της απάτης. Επίσης ένα άλλο πρότυπο  (SAS 99) 

(AICPA, 2002) αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια για να διευκρινιστεί αυτό που 

η κοινωνία αναμένει από τον ελεγκτή όσον αφορά μια απάτη-οικονομική κατάσταση. 

 

Ο Groveman (1996) διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτές μπορούν 

να ανιχνεύσουν ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις. Ο συγγραφέας τόνισε ότι 

οι πιο συχνές αιτίες των αποτυχιών ελέγχου οφείλονται σε άπειρους υπαλλήλους που 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη επαγγελματικού σκεπτικισμού. Προκειμένου να 

διατηρηθεί ο κατάλληλος βαθμός σκεπτικισμού, οι ελεγκτές δεν θα πρέπει να  

αντιμετωπίζουν του πελάτη τους σαν να είναι ανέντιμος και επίσης δεν θα πρέπει να 

αναμένουν αναντίρρητη ειλικρίνεια. Ωστόσο, η ομάδα του ελέγχου πρέπει να 

αξιολογήσει τα στοιχεία αντικειμενικά, να καθοριστεί εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Όσον 

αφορά την ανεξαρτησία του ελέγχου και του ελέγχου της ποιότητας, ο Lacy (1990) 

εξέτασε τις επιδράσεις των επενδύσεων σχετικά με την αντίληψη της ανεξαρτησίας 

του ελεγκτή. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν μια ασυνέπεια μεταξύ της 

αντίληψης των ερωτηθέντων για τον κίνδυνο να χάσουν την ανεξαρτησία που ορίζουν 

οι κανόνες του AICPA. Οι ερωτηθέντες ανησυχούν περισσότερο για τις κοινές 

επενδύσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές στο πλαίσιο των κανόνων του  AICPA, μικρό 

ήταν το ποσοστό, για άμεσες επενδύσεις οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές σύμφωνα με 

τους κανόνες του AICPA. Μια έρευνα που διεξήχθη από τους Ambou Bakar et al. 

(2005) έδειξε ότι το 75,60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών και 

74,40% από αυτούς ανέφεραν ότι το επίπεδο του ελέγχου σε μια ανταγωνιστική 

αγορά παροχής υπηρεσιών επηρέασε την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Οι Sajadi και 

Ebrahimimand (2005) απέσπασαν «Απόψεις σχετικά με τους παράγοντες αύξησης 

ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Ο στόχος της μελέτης ήταν να 



 

σελ. 69 

 

προσδιοριστούν οι παράγοντες που ενισχύουν/αυξάνουν την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  παράγοντες, όπως είναι η επιτροπή ελέγχου, 

το μέγεθος του πελάτη, το μέγεθος και η εμπειρία των ελεγκτικών εταιρειών, 

αυξάνουν  την ανεξαρτησία και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των επιχειρήσεων μειώνουν  την ανεξαρτησία. Μια έρευνα που διενεργήθηκε  από 

τους Sajadi και Naseh (2003) στο Ιράν, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα  του 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι ανεξάρτητοι 

ελεγκτές θα είναι αποτελεσματικοί για την ανίχνευση και τη μείωση των παράνομων 

πράξεων, καθώς και την άσκηση της ακριβούς εκτίμησης των βάσεων που 

χρησιμοποιούνται στις λογιστικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, ο έλεγχος εξυπηρετεί το 

σκοπό της βελτίωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μειώνοντας την 

πιθανότητα σφαλμάτων παράλειψης. 

 

Η μελέτη από τους Mojtahedzadeh και Aghaei (2005) επικεντρώθηκε στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ανεξάρτητου ελέγχου. Η μελέτη 

κάλυψε τις αντιλήψεις 90 επενδυτών, 71 πιστωτών, και 92 ελεγκτών στο Ιράν που 

επιλέχθηκαν βάσει τυχαίας δειγματοληψίας. Η μελέτη έδειξε ότι οι επενδυτές και οι 

πιστωτές πιστεύουν έντονα ότι οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. 

 

Μια άλλη έρευνα διεξήχθη από τους Hassas-Yeganeh και Khaleghi (2004) 

όσον αφορά τη λειτουργία των ανεξάρτητων ελεγκτών μαρτυρούν ότι υπήρξε μια 

απόκλιση από τις προσδοκίες μεταξύ των ελεγκτών και των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ελεγκτών και των χρηστών σχετικά με την 

αξιοπιστία των ελεγχθέντων οικονομικών καταστάσεων και της συγκρισιμότητας των 

ελεγχθέντων οικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες πιστεύουν ότι αν οι ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί εκ νέου από τους άλλους ελεγκτές, θα 

παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα.  
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5.4 Ενδείξεις για την Ύπαρξη ή Απουσία Ποιότητας Ελέγχου 

 

Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται όταν συντρέχουν δύο από τα 

παρακάτω γεγονότα. Πρώτον, όταν εμφανίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του 

ελεγκτή προς τους γενικούς κανόνες της λογιστικής. Η τάση αυτή αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ως «αποτυχία εφαρμογής των γενικά αποδεκτών αρχών της 

λογιστικής». Το δεύτερο γεγονός συνδέεται με την αδυναμία του ελεγκτή να 

δημοσιεύσει μια έκθεση ελέγχου με επιφύλαξη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος 

για «αποτυχία δημοσιευμένης έκθεσης ελέγχου». Και στις δύο περιπτώσεις, οι 

ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις είναι πιθανότατα αντικείμενα εξαπάτησης των 

χρηστών, Francis J.R. (2004). 

 

Το ερώτημα που γεννιέται στο σημείο αυτό είναι πως μετράται η αποτυχία του 

εξωτερικού ελέγχου και επομένως, η απουσία της ποιότητας και των κανόνων που 

πρέπει να διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Η καταφανής αποτυχία 

ενός ελέγχου είναι δύσκολο να εντοπιστεί εκ των προτέρων. Ωστόσο ορισμένα 

γεγονότα όπως οι αγωγές κατά ελεγκτικών εταιριών, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εταιρίες που δεν 

ακολουθούν τους κανόνες λογιστικής και δημοσιότητας που έχουν θεσπιστεί και 

τέλος οι επανεκτιμήσεις κερδών αποτελούν ενδείξεις μειωμένης ποιότητας 

εξωτερικού ελέγχου. 

 

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν παραδείγματα για τα οποία έχει 

εντοπιστεί αποτυχία του εξωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά υπάρχουν και 

περιπτώσεις ελλειμματικού ελέγχου οι οποίες δεν έχουν ανιχνευθεί, καθώς 

πιθανότατα η εταιρία ή οι μέτοχοι δεν έχουν υποστεί αντίξοα οικονομικά 

αποτελέσματα όπως πτώχευση ή οικονομική δυσχέρεια. Επομένως, εκτός από τις 

περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν εντοπιστεί ουσιώδεις παραλείψεις, υπάρχουν και 

αντίστοιχες που έχουν μικρότερης εμβέλειας οικονομικές επιπτώσεις και για αυτό 

είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Στις επόμενες παραγράφους εξετάζονται οι 
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ενδεχόμενες αιτίες-παράγοντες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ατέλειες στη 

λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου. 

 

5.5 Οι Πιθανοί Παράγοντες Νόθευσης της Ποιότητας του Ελέγχου 

 

Στις ερευνητικές ανησυχίες των μελετητών δεν θα μπορούσαν να μην 

συγκαταλέγονται οι παράγοντες που θεωρείται ότι νοθεύουν την ανεξαρτησία του 

ελεγκτή και συνεπώς μειώνουν την ποιότητα του ελέγχου. 

 

Με τον όρο ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή εννοούμε την 

ικανότητά του να ενεργεί με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση 

των ελεγκτικών του καθηκόντων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για την 

διενέργεια αντικειμενικού ελέγχου, ώστε το έργο των εξωτερικών ελεγκτών να 

αποκτά αξιοπιστία και τα πορίσματα του ελέγχου να είναι ευρύτερα χρήσιμα, 

Ταχυνάκης Π. (2004). 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία ως απειλή της ανεξαρτησίας του ελεγκτή θεωρείται 

κάθε ενέργεια που απορρέει από προσωπικό συμφέρον και έχει ως συνέπεια την 

παράλειψη, απόκρυψη και διαστρέβλωση των πορισμάτων ενός ελέγχου. Επίσης, 

νόθευση της ανεξαρτησίας παρουσιάζεται στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής σταθμίζει 

το κόστος με το όφελος της απόκρυψης ευρημάτων από την έρευνα που διεξάγει, 

Simunic D.  (1984). 

 

Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται στους ακόλουθους: ανεξαρτησία, παροχή 

από τον ελεγκτή προς την ελεγχόμενη εταιρία εξειδικευμένων διοικητικών υπηρεσιών 

πέραν των ελεγκτικών, θητεία του ελεγκτή και συχνότητα εναλλαγής των ελεγκτών, 

ύπαρξη και σύνθεση των επιτροπών ελέγχου, προηγούμενη εργασιακή σχέση του 

εξωτερικού ελεγκτή με την εταιρία-πελάτη και τέλος αυστηρότητα του νομικού 

συστήματος. 
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5.5.1 Ανεξαρτησία ελεγκτή 

 

Η ποιότητα του ελέγχου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία του ελεγκτή. 

Όταν αυτή θίγεται, ελαττώνεται και το επίπεδο της ποιότητας του παρεχόμενου 

ελέγχου. Με τον όρο ανεξαρτησία στη σκέψη του ελεγκτή, εννοείται η ικανότητα του 

να ενεργεί με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των ελεγκτικών 

του καθηκόντων χωρίς να δέχεται επιρροές που μπορούν να αλλοιώσουν την 

επαγγελματική του κρίση (Καραμάνης, 2008). Το στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για 

τη διενέργεια αντικειμενικού ελέγχου, ώστε το έργο των ελεγκτών να αποκτά 

αξιοπιστία και τα πορίσματα τους να είναι χρήσιμα. Κατά τον Davis (2003), η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή αποτελεί ένα ζήτημα που σχετίζεται και με την αντίληψη 

που έχουν οι  χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για αυτήν. Η 

εντύπωση ανεξαρτησίας είναι ουσιαστική, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να 

αποβεί μοιραία για την αξιολόγηση της επιχείρησης. 

 

Στη διεθνή αρθρογραφία, ως απειλή της ανεξαρτησίας του ελεγκτή θεωρείται 

κάθε ενέργεια που απορρέει από προσωπικό συμφέρον και έχει ως συνέπεια την 

παράλειψη, απόκρυψη και διαστρέβλωση των πορισμάτων του ελέγχου (Simunic, 

1984). Οι παράγοντες που μπορούν να θίξουν, ως προς τη σκέψη, την ανεξαρτησία 

του ελεγκτή και την εντύπωση που αυτός δίνει, είναι η από τον ίδιο προς την 

ελεγχόμενη εταιρεία παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών, η 

θητεία του και η συχνότητα εναλλαγής του, η ύπαρξη και σύνθεση των επιτροπών 

ελέγχου, η προγενέστερη εργασιακή του σχέση με την ελεγχόμενη επιχείρηση, καθώς 

και η αυστηρότητα του νομικού συστήματος που πλαισιώνει τον έλεγχο.  
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5.5.2 Παροχή από τον ελεγκτή εξειδικευμένων διοικητικών 

υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών 

 

Οι εταιρίες δέχονται ένα ευρύ φάσμα μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τις εταιρίες 

ελεγκτών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν χρηματοδότηση επενδύσεων, 

στρατηγικό σχεδιασμό, σχεδιασμό πρόσληψης προσωπικού, εγκατάσταση 

προγραμμάτων και υπηρεσίες ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου. Το ερώτημα που 

γεννιέται είναι κατά πόσο η παροχή των παραπάνω ελεγκτικών υπηρεσιών επηρεάζει 

αρνητικά την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, επιφέροντας εκπτώσεις 

ποιότητας στη διενέργεια του ελέγχου. Παρακάτω παρατίθενται μια ανασκόπηση των 

θεωρητικών απόψεων και των συμπερασμάτων των εμπειρικών ερευνών. 

 

Οι Frankel et al. (2002) διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες με υψηλό ποσοστό λήψης 

υπηρεσιών  πέραν  των  ελεγκτικών  εμφανίζουν  μεγαλύτερο  ποσοστό  εμφάνισης 

κερδών πέραν των αναμενόμενων, και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πλησιάσουν 

ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα κέρδη που προβλέπουν για αυτές οι αναλυτές. Ωστόσο 

αυτή η θετική σχέση μεταξύ των μη ελεγκτικών υπηρεσιών και των κερδών είναι 

αρκετά μειωμένη για τις μεγάλες εταιρίες. Η δημιουργία μικρών εκπλήξεων στα 

κέρδη, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι ελεγκτές εμφανίζουν μεγαλύτερη επιείκεια 

στις εταιρίες που παρέχουν και τις δύο υπηρεσίες καθώς δημιουργούνται δεσμοί λόγω 

της διάχυσης γνώσεων που πραγματοποιείται και από τα δύο μέρη, Simunic D. 

(1984). Επίσης, οι μελετητές  διαπίστωσαν  την  ύπαρξη  αρνητικής  σχέση  μεταξύ  

της  χορήγησης  μη ελεγκτικών υπηρεσιών και της τιμής της μετοχής της ελεγχόμενης 

εταιρίας, καθώς οι πελάτες  θεωρούν  πως  τέτοιου  είδους  ενέργεια  μειώνει  την  

αξιοπιστία  των οικονομικών καταστάσεων, Frankel R. et al. (2002).  

 

Σε  παρόμοια  συμπεράσματα  με  τους Frankel et al. (2002) είχε  καταλήξει 

νωρίτερα  και  ο Antle R. (1984), ο  οποίος  διαπίστωσε,  ότι  η  παροχή  διοικητικών 

υπηρεσιών αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ του 

ελεγκτή  και  της  διοίκησης  της  ελεγχόμενης  εταιρίας,  εφόσον  οι  αποφάσεις  της 
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διοίκησης ακολουθούν τις προτάσεις του ελεγκτή. Ωστόσο, ο Antle R. (1984), όπως 

και o De Angelo L. (1981), θεωρεί ότι το ενδεχόμενο απώλειας της φήμης και του 

καλού ονόματος του ελεγκτή κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών του 

καθηκόντων, αποτελεί ισχυρό παράγοντα αποφυγής μείωσης της ανεξαρτησίας του 

ελεγκτή και επομένως αποτελεί κίνητρο ενίσχυσης της ποιότητας του εξωτερικού 

ελέγχου. 

 

Επίσης ο Shockley R.A. (1981) διαπίστωσε ότι οι ελεγκτικές εταιρίες που 

παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιριών 

θεωρούνται ότι εμφανίζουν  αυξημένο  ρίσκο  απώλειας  ανεξαρτησίας  σε  

συνδυασμό  και  με  τον ανταγωνισμό που υφίσταται μεταξύ των ελεγκτικών εταιριών 

για την προσέλκυση και διατήρηση πελατείας. Επίσης, αποδεικνύεται εμπειρικά ότι οι 

οικονομικά εύρωστες ελεγκτικές  εταιρίες,  διατρέχουν  μικρότερο  κίνδυνο  απώλειας  

της  επαγγελματικής ανεξαρτησίας  των  μελών  τους  σε  σχέση  με  τις  οικονομικά  

ασθενείς  ελεγκτικές εταιρίες.  

 

Από την άλλη μεριά o DeAngelo L. (1981) κάνει αναφορά στο κεφάλαιο 

φήμης που αποκομίζουν οι ελεγκτικές εταιρίες μέσα από την παροχή πρόσθετων 

υπηρεσιών και στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν αλώβητη αυτή τη φήμη. 

Ακόμη o DeAngelo L. (1981) απέδειξε εμπειρικά ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

ελεγκτική εταιρία τόσο μικρότερο κίνητρο  έχει  να  συμπεριφερθεί  ευκαιριακά  και  

να  μειώσει  την  ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

 

Επίσης,  οι Goldwasser (1999) και Wallman (1996) θεωρούν  ότι  οι  λοιπές 

υπηρεσίες  αυξάνουν  τη  γνώση  του  ελεγκτή  για  τις  διαδικασίες  της  εταιρίας  με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του. Οι Defond et  

al. (2002) δεν βρήκαν κάποια ένδειξη ότι οι αποφάσεις των επενδυτών επηρεάζεται 

από το επίπεδο αμοιβής των μη ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 

Αν και το θέμα της δημοσίευσης και της απαγόρευσης των λοιπών υπηρεσιών 

ακόμα δεν έχει λυθεί ωστόσο οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν την αποκάλυψη 
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αυτής  της  πληροφόρησης  σημαντική  για  την  ανάληψη  επενδύσεων.  Ωστόσο  σε 

έρευνες  που  έχουν  διεξαχθεί  δεν  φαίνεται  να  επηρεάζεται  η  ανεξαρτησία,  η 

αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα των ελεγκτών από την ταυτόχρονη παροχή 

λοιπών υπηρεσιών (Penn, Schoen και Berland (2000), Jenkins και Krawczyk (2000)), 

Francis J.R. (2004).  

 

Ολοκληρώνοντας, διαπιστώνουμε ότι οι έρευνες δεν συμφωνούν ως προς το 

εάν η  ταυτόχρονη  παροχή  διοικητικών  και  ελεγκτικών  υπηρεσιών  επιδρά  στην 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και άρα πρέπει να αποτελεί ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη 

παροχή με τη διεξαγωγή ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 

5.5.3H Θητεία των ελεγκτών και η συχνότητα εναλλαγής τους 

 

Τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της υποχρεωτικής εναλλαγής των ελεγκτών ήρθαν στο 

προσκήνιο μετά από τον ισχυρισμό της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. ότι η  

μακροχρόνια  θητεία  ενός  ελεγκτή  κλονίζει  την  ανεξαρτησία  του  ελεγκτή.  Οι 

υποστηρικτές της εναλλαγής των ελεγκτών υποστηρίζουν ότι μια αλλαγή παρέχει ένα 

νέο τρόπο εκτίμησης των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρίας.  

 

Σύμφωνα με τους Davis et al. (2003) η πολύχρονη θητεία επηρεάζει άμεσα 

την αντικειμενικότητα του ελέγχου εξαιτίας του ότι οι ελεγκτές αρχίζουν να 

λειτουργούν σαν υπερασπιστές της επιχείρησης, αδυνατώντας να ενσωματώσουν 

στην έκθεσή τους νέα στοιχεία ή αλλαγές τα οποία αποκτούν σημαντική βαρύτητα, 

ενώ στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τον πελάτη εμφανίζεται το κίνητρο να 

αποσιωπούν τυχόν αμφίβολες ενέργειες, Francis J.R. (2004). 

 

Την ίδια άποψη υποστήριξε νωρίτερα και ο Flint (1988) ο οποίος διατύπωσε 

την άποψη ότι η μακροχρόνια θητεία ενός ελεγκτή είναι δυνατόν να δημιουργήσει 

ισχυρή αφοσίωση  και  συναισθηματική  σχέση  με  την  ελεγχόμενη  εταιρία,  

γεγονός  που επηρεάζει αρνητικά την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του, Naser, 



 

σελ. 76 

 

et. al. (2006). 

 

Οι  αντίπαλοι  της  εναλλαγής  στηρίζονται  κυρίως  στα  οικονομικά  οφέλη  

που προκύπτουν από μια μακροχρόνια θητεία. Η ποιότητα του ελέγχου μπορεί να 

είναι μικρή στο αρχικό στάδιο καθώς ο νέος ελεγκτής βρίσκεται στη διαδικασία 

απόκτησης γνώσης για τον πελάτη και το κόστος έναρξης είναι σημαντικά υψηλό 

(Myers et.al, 2003), Myers J, et al. (2003).  

 

Άλλα κόστη προέρχονται από την ανάγκη να θυσιάσει η εταιρία κάποιους 

πόρους της για να βοηθήσει τον ελεγκτή. Μάλιστα οι Johnson et al. (2002) 

κατέδειξαν ότι τα τρία  πρώτα  χρόνια  που  ακολουθούν  της  αλλαγής  ενός  ελεγκτή  

η  ποιότητα  του ελέγχου  είναι  μικρότερη. Τέλος  η  προσφορά  ελεγκτικής  

υπηρεσίας  χαμηλού επιπέδου εγκυμονεί άμεσα και έμμεσα κόστη. Το άμεσο κόστος 

συνδέεται με τον κίνδυνο δικαστικών αγωγών από την εταιρία ενώ το έμμεσο κόστος 

με την απώλεια φήμης  με  σημαντικές  συνέπειες  στη  δυνατότητα  προσέλκυσης  

πελατών, Davis, R.L. et al. (2000). 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της θητείας των ελεγκτών επιχειρούν 

οι Comunale και Sexton (2005), οι οποίοι αναλύουν την επίδραση της εναλλαγής στο 

μερίδιο  αγοράς  της  ελεγκτικής  εταιρίας.  Το  μερίδιο  αγοράς  αποτελεί  παράγοντα 

μεγάλης σημασίας για τις ελεγκτικές εταιρίες καθώς καθορίζει τα έσοδά τους και 

κατά συνέπεια την κερδοφορία τους. Εάν η ελεγκτική εταιρία ενδέχεται να χάσει 

μερίδιο  αγοράς,  τότε  γίνεται  στόχος  εξαγοράς,  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνεται  η 

συγκέντρωση του κλάδου και οι τιμές των ελεγκτικών υπηρεσιών. Στην αντίθετη 

περίπτωση της αύξησης του μεριδίου αγοράς από μια μεγάλη ελεγκτική εταιρία, το 

γεγονός αυτό θα λειτουργήσει ως παράγοντα δημιουργίας μονοπωλίου. Και στις δύο 

περιπτώσεις η ανεξαρτησία του ελεγκτή και η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου 

ενδεχόμενα μπορεί να είναι ελαττωμένη.  

 

Επιλέγοντας το δείγμα τους οι Comunale και Sexton (2005), από το σύνολο 

των εταιριών του δείκτη S&P 500, για  τα  έτη 1995-1999, κατέληξαν  στο  
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συμπέρασμα  ότι  η υποχρεωτική  εναλλαγή  θα  προκαλέσει  σημαντική  επίδραση  

στο  μερίδιο  αγοράς μακροχρόνια, καθώς οι εταιρίες θα έχουν ως κίνητρο να 

προσελκύουν νέους πελάτες παρά να διατηρούν τους υπάρχοντες. Ωστόσο στην 

προσπάθεια τους αυτή υπάρχει η πιθανότητα  να  ασκηθούν  πιέσεις  για  μείωση  του  

κόστους  που  συνεπάγεται  ο εξωτερικός έλεγχος και πιθανότατα της ποιότητας του. 

Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότατα μια ρύθμιση που αποβλέπει στην αύξηση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή και στη βελτίωση της ποιότητας, να καταλήξει στο 

αντίθετο αποτέλεσμα. 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ της 

εναλλαγής των ελεγκτών και της εμφάνισης μη κανονικών κερδών από μέρους της 

διοίκησης είναι ακόμα αμφιλεγόμενο, καθώς η επιστημονική κοινότητα δεν έχει 

καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα.  

 

5.5.4 Διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου 

 

Μια πλειάδα επιστημονικών ερευνών έχουν συνδέσει την ποιότητα του ελέγχου με τα 

διοικητικά συμβούλια, τη σύνθεσή τους και τις επιτροπές ελέγχου. Σύμφωνα με τα 

πορίσματα των ερευνών αυτών η ποιότητα του ελέγχου είναι υψηλότερη όταν τα 

διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου είναι ανεξάρτητες στο σύνολο ή στην 

πλειονότητά τους.  

 

Με τον όρο ανεξάρτητες επιτροπές σύμφωνα με τον ορισμό της επιτροπής 

Blue Ribbon (1999) εννοείται η συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, δηλαδή 

ανθρώπων που δεν έχουν ή είχαν επαγγελματικές επαφές με την εταιρία τα 

προηγούμενα πέντε έτη, δεν λαμβάνουν κάποιο άλλο είδος αμοιβής εκτός της 

αμοιβής του ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπής ελέγχου, δεν έχουν 

άμεση συγγένεια με κάποιους από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, δεν κατέχουν 

σημαντικό ποσοστό μετοχών και δεν είναι στελέχη εταιριών στις οποίες 

απασχολούνται ως σύμβουλοι στελέχη της ελεγχόμενης εταιρίας, Braiotta L.Jr. et al. 
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(2006).  

 

Αργότερα με την πράξη Sarbanes-Oxley (2002) ο ορισμός της ανεξαρτησίας 

έγινε πιο ευρύς με συνέπεια να θεωρείται ένα μέλος ως ανεξάρτητο όταν δεν 

λαμβάνει κάποια αμοιβή για συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από την εταιρία και 

δεν είναι μέλος θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρίας, Braiotta L.Jr. et al. (2006). 

 

Οι Carcello, J. Kai Neal, T. (2000), παρουσίασαν ότι οι ελεγκτές είναι 

πιθανότερο να δημοσιεύσουν μια διαφοροποιημένη γνώμη αβεβαιότητας για τη 

συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης όταν υπάρχουν ανεξάρτητα διοικητικά 

συμβούλια καθώς ακόμη ότι διατρέχουν μικρότερο ρίσκο να απολυθούν από αυτήν 

την εταιρία.  

Επίσης ο Klein A. (2002) με ερευνά του απέδειξε ότι εταιρίες με ανεξάρτητα 

και επομένως ισχυρά διοικητικά συμβούλια εμφάνισαν μικρότερα ποσοστά μη 

κανονικών κερδών,  υπονοώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  ότι  η  παραποίηση  των  

κερδών  από  τα διοικητικά στελέχη των εταιριών αυτών είναι σημαντικά 

περιορισμένη.  

 

Μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσε να διατυπωθεί στο σημείο αυτό 

είναι ότι η  ανεξαρτησία  των  μελών  των  διοικητικών  συμβουλίων  και  επομένως  

η αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και 

την  ανεξαρτησία  των  ελεγκτών,  οι  οποίοι  εμφανίζουν αυξημένη  ικανότητα να 

εντοπίζουν λογιστικά και διαχειριστικά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα να ελέγχουν την 

στάση των στελεχών της διοίκηση ως προς τη νόθευση των δημοσιευθέντων κερδών.  

 

5.5.5 Προηγούμενη εργασιακή σχέση του ελεγκτή με την ελεγχόμενη  

επιχείρηση 

 

Οι  μελετητές  εντόπισαν  περιπτώσεις  εμφάνισης  ανεπαρκούς  ποιότητας  στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ελεγκτές παλαιότερα είχαν εκτίσει θητεία ως ανώτερα 
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στελέχη των εταιριών που εξέταζαν. Ο περιορισμός που έχει τεθεί από την πράξη 

Sarbanes-Oxley σχετικά  με  την  παροχή  ελεγκτικών  υπηρεσιών  από  ελεγκτή  που 

εργαζόταν τα προηγούμενα έτη στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας, αποτελεί 

ενδεικτικό της βαρύτητας του θέματος. Το ερώτημα που διερευνήθηκε είναι αν η 

σχέση που υπάρχει μεταξύ των ελεγκτών και των πρώην εργοδοτών τους επηρεάζει 

την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των ελεγκτών και άρα την ποιότητα του 

εξωτερικού ελέγχου.  

 

Ο Lennox C. (2004) διακρίνει  τρεις  τύπους  δέσμευσης  του  ελεγκτή  με  την 

ελεγχόμενη  εταιρία.  Η  πρώτη  περίπτωση  αναφέρεται  στην  προηγούμενη 

επαγγελματική  καριέρα  του  ελεγκτή  ως  μάνατζερ  της  ελεγχόμενης  εταιρίας.  Η 

δεύτερη  περίπτωση  δέσμευσης  εμφανίζεται  όταν  ο  μάνατζερ  της  ελεγχόμενης 

εταιρίας  πείθει  να  οριστεί  ως  ελέγκτρια  εταιρία  εκείνη  στην  οποία  εργαζόταν 

παλαιότερα. Τέλος ο τρίτος τύπος δέσμευσης εμφανίζεται εντελώς τυχαία, εξαιτίας 

της μεγάλης κινητικότητας ως προς την εργασία που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι.  

 

Σύμφωνα  με  τα  ευρήματα  της  έρευνας  η  συχνότητα  των  εταιριών  που  

δεχόταν «καθαρή γνώμη» από τον ελεγκτή εμφανίζεται μεγαλύτερη στις περιπτώσεις 

που υπάρχει  προηγούμενη  επαγγελματική  σχέση,  γεγονός  που  υποστηρίζει  την 

εξασθένιση της ποιότητας του ελέγχου. Επίσης οι Menon K. and Williams D. (2004) 

διαπίστωσαν ότι οι ελεγχόμενες εταιρίες που απασχολούν  ελεγκτές-πρώην στελέχη 

τους εμφανίζουν μεγαλύτερα μη κανονικά κέρδη από ότι οι υπόλοιπες εταιρίες. Ο 

όρος μη κανονικά κέρδη αποδίδεται (abnormal accruals) στο μοντέλο του Jones 

(1991), τα μη κανονικά κέρδη αποτελούν μία μέτρηση θορύβου (με την 

οικονομετρική έννοια του όρου) ως προς τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να 

διαμορφώνει τα κέρδη. Επομένως φαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές  οι  ελεγκτές  

είναι  πιο  επιεικής  στην  κατάδειξη  προβλημάτων  και  στη δημοσίευση σχολίων 

στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών-πρώην εργοδοτών τους.  

 

Άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύθηκε και η πράξη Sarbanes-Oxley 

(2002) κατά  την  οποία  εκτέθηκαν  τα  ασυμβίβαστα  των  ελεγκτών.  Εντούτοις,  η 
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δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων απορρέει ως ένα βαθμό από την εκτελούμενη 

εργασία, την έκταση των οποίων χρειάζεται να θέσει και να περιορίσει ο εξωτερικός 

ελεγκτής στηριζόμενος στην προσωπική του ηθική.  

 

5.5.6  Νομικό πλαίσιο 

 

Τέλος, πρόσφατες  έρευνες  άρχισαν  να  διερευνούν  τη  σημασία  του  νομικού 

πλαισίου στην επίδραση της συμπεριφοράς των ελεγκτών. Αυτό που εξετάστηκε ήταν 

κατά πόσο το κίνητρο ενός ελεγκτή να παρεκκλίνει από τα πρότυπα και τα νομικά 

όρια που έχουν ορίσει οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών επηρεάζεται αρνητικά 

από  τις  νομικές  συνέπειες  και  άλλες  ποινές  που  επιβάλλονται  για  αμέλεια  και 

παράβαση καθήκοντος.  

 

Οι Francis και Wang (2004) με  ερευνά  τους  παρουσίασαν  ότι  οι  μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες μεταχειρίζονται τους πελάτες τους πιο συντηρητικά σε χώρες 

όπου οι νόμοι προστατεύουν σημαντικά τους επενδυτές παρέχοντας τους το δικαίωμα 

να ενάγουν τις εταιρίες αυτές.  

 

Επίσης, οι Seetharaman A. et al. (2002) έδειξαν ότι οι αμοιβές των ελεγκτών 

για εκείνες  τις  εταιρίες  του  Ηνωμένου  Βασιλείου  που  συμμετέχουν  και  στο 

χρηματιστήριο  των  Η.Π.Α.  είναι  μεγαλύτερες,  αντανακλώντας  το  επιπλέον 

ασφάλιστρο  κινδύνου  που  λαμβάνουν  λόγω  του  υψηλού  νομικού  ρίσκου  που 

αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους στην αγορά των Η.Π.Α.  

 

Η Διαφοροποίηση των Ελεγκτών 

 

Πολλές  επιστημονικές  έρευνες  έχουν  επικεντρωθεί  στη  διαφοροποίηση  της 

ελεγκτικής εργασίας που προκύπτει από διάφορες ομάδες ελεγκτικών εταιριών. Ο πιο 

δημοφιλής διαχωρισμός είναι η διάκριση που γίνεται μεταξύ των μεγάλων ελεγκτικών 

εταιριών και των μικρότερων. Η αιτία για την οποία οι ερευνητές επιχειρούν αυτήν τη 
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διχοτόμηση ως προς το μέγεθος της εταιρίας που εκτελεί το ελεγκτικό έργο, είναι το 

γεγονός  ότι  λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  ελεγκτικών  εταιριών  που 

δραστηριοποιούνται  στην  αγορά,  εμφανίζεται  μια  προσφορά  διαφοροποιημένης 

ελεγκτικής  εργασίας  που  ανταποκρίνεται  στη  ζήτηση  των  διαφόρων  εταιριών-

πελατών.  

 

Ο De Angelo L. (1981) υποστηρίζει ότι στοιχείο ποιότητας ενός ελέγχου 

αποτελεί το  μέγεθος  της  ελεγκτικής  εταιρίας.  Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  του De 

Angelo L. (1981) αλλά  και  των Francis, J., Wilson, E., (1988),  το  μέγεθος  της  

εταιρίας αντιπροσωπεύει την ποιότητα του ελεγκτικού έργου καθώς οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες λόγω του πλήθους των εταιριών που ελέγχουν, θεωρούν 

σημαντικότερο τη διατήρηση της καλής φήμης που απορρέει και διατηρείται από την 

ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  παρά  την  απώλεια  ενός  πελάτη.  Ως  

αποτέλεσμα  της παραπάνω  προσπάθειας,  το  κίνητρο  για  παραποιημένη  έκθεση  

προς  όφελος  του πελάτη είναι ιδιαίτερα μικρό. Άλλωστε αυτό που προέχει για τις 

ελεγκτικές εταιρίες αυτού του μεγέθους είναι η φήμη που οικοδομούν και η ενίσχυση 

του εμπορικού σήματος, μέσα από τη χορήγηση διαφοροποιημένων υπηρεσιών 

ελεγκτικής.  

Σύμφωνα  με  τις  έρευνες  του Simunic (1984) οι  μεγάλες  ελεγκτικές  

εταιρίες εμφανίζουν να αμείβονται υψηλότερα σε σχέση με τις μικρότερες εταιρίες, 

με βάση ένα επιπλέον ασφάλιστρο, το οποίο εκτιμάται ανάλογα με το μέγεθος, το 

είδος, το κλάδο δραστηριοποίησης και τον κίνδυνο που περιέχεται για την κάθε 

εταιρία. Η σχέση της αμοιβής με την ποιότητα του ελέγχου έγκειται στην υπόθεση ότι 

όσο πιο υψηλό είναι το τίμημα που δίνεται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες ceteris 

paribus, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ποιότητα, Ferguson A. et al. (2003). Η 

μεγαλύτερη αμοιβή δικαιολογείται είτε λόγω των περισσοτέρων ωρών που 

χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος είτε εξαιτίας της ιδιαίτερης επιδεξιότητας 

του ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο, Moizer P. (1997).  

 

Εταιρίες  που  παρουσιάζουν  μεγάλες  ανάγκες  παρακολούθησης  εξαιτίας  

του μεγάλου  κόστους  αντιπροσώπευσης (agency cost)  εμφανίζουν  μεγαλύτερη 
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πιθανότητα να καταφύγουν σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, Francis, J., Wilson, E. 

(1988). Επειδή υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης και 

των ιδιοκτητών, ο έλεγχος που διενεργείται από μια μεγάλη εταιρία μειώνει την 

αμφιβολία για την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Επίσης  

μικρότερης  εμβέλειας  εταιρίες  που επιθυμούν  να  εισαχθούν  στο  χρηματιστήριο  

και  αντιμετωπίζουν  ένα  χάσμα επικοινωνίας με τους εξωτερικούς τους εταίρους 

(outsiders), έχουν αυξημένο κίνητρο να απασχολήσουν μια μεγάλη ελεγκτική εταιρία 

ώστε να μειώσουν την ασυμμετρία πληροφόρησης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν 

πιθανά προβλήματα υποτίμησης της αξίας της μετοχής τους Willenborg M. (1999). 

 

Σημαντικός επίσης παράγοντας της ποιότητας του ελέγχου είναι η εμπειρία, η 

ικανότητα  και  η  πραγματογνωμοσύνη  που  επιδεικνύουν  κυρίως  οι  ελεγκτές  των 

μεγάλων  ελεγκτικών  εταιριών  όταν  ασχολούνται  πολλά  χρόνια  με  έναν  τομέα 

παραγωγής. Αναμφισβήτητα όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών των μεγάλων 

ελεγκτικών εταιριών είναι συσσωρευμένο σε έναν τομέα, τότε οι ελεγκτές έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση του 

τομέα αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές οι αμοιβές των ελεγκτών είναι μεγαλύτερες 

υπονοώντας αυξημένη ποιότητα, Ferguson A. et al. (2003). 

 

Επίσης  εμπειρικές  μελέτες  έδειξαν  ότι  εκθέσεις  ελεγκτικών  εταιριών  που 

θεωρούνται ειδικοί σε κάποιο τομέα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο χρηματιστήριο.  

Μάλιστα οι Balsam S., et. Al. (2003) κατέγραψαν ότι οι εκπλήξεις κερδοφορίας για 

τις εταιρίες  που  ελέγχονται  από  μεγάλες  και  επομένως  εξειδικευμένες  ελεγκτικές 

εταιρίες αξιολογούνται περισσότερο από το χρηματιστήριο, ενώ εντόπισαν επίσης, ότι 

οι  εταιρίες  που  συνεργάζονται  με  μεγάλες  ελεγκτικές  εταιρίες  είχαν  μικρότερο 

ποσοστό  μη  κανονικών  κερδών  και  άρα  η  διοίκηση  είχε  μικρότερη  διακριτική 

ευχέρεια για την παραποίηση κονδυλίων. 

 

Τις παραπάνω διαπιστώσεις έρχονται να ενισχύσουν εμπειρικές μελέτες όπως 

των Becker et al. (1998) και Teoh, S. and Wong T.J. (1993). Σύμφωνα  με  τις  

παραπάνω εμπειρικές  μελέτες  διαπιστώθηκε  ότι,  οι  εταιρίες  που  καταφεύγουν  σε  
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μεγάλες ελεγκτικές  εταιρίες  έχουν  μικρότερο  ποσοστό  εμφάνισης  μη  κανονικών  

κερδών, γεγονός που σημαίνει ότι ενέργειες παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ελέγχονται  αυστηρά  και  συστηματικά.  Ακόμη  αποδεικνύεται  ότι,  

οι  συνέπειες αποκάλυψης  παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων  και  η  χρήση  

μεθόδων επινοητικής λογιστικής έχουν μεγαλύτερο απόηχο και επίδραση στις 

κεφαλαιαγορές για τις εταιρίες που ελέγχονται από  τις  μεγάλες  ελεγκτικές  εταιρίες,  

καθώς  οι επενδυτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εκθέσεις αυτών των 

ελεγκτικών εταιριών, Becker, C., et al. (1998).  

 

Μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και της ελεγχόμενης επιχείρησης 

 

Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που 

απασχόλησε πλήθος ερευνητών και συσχετίστηκε άμεσα και θετικά με την ποιότητα 

του ελέγχου (Ahmed & Goyal, 2005). Σύμφωνα με την DeAngelo (1981) και τους 

Francis και Wilson (1988), οι ελεγκτικές εταιρείες που έχουν μεγάλο μέγεθος 

υπερτερούν έναντι  των μικρών στην ποιότητα του ελέγχου που παρέχουν, ακόμα και 

αν κατέχουν τις ίδιες δεξιότητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες, επειδή διαθέτουν πολυάριθμο πελατολόγιο, έχουν πολύ 

περισσότερα να χάσουν απ' ότι οι μικρές, αν ανακαλυφθεί κάποιο ουσιώδες σφάλμα 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του  πελάτη που έχουν ελέγξει. Γι' αυτόν το 

λόγο είναι πιο πιθανό να εκδίδουν περισσότερα πιστοποιητικά με διαφοροποιημένη ή 

αρνητική γνώμη για τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από ό,τι οι 

υπόλοιπες ελεγκτικές εταιρείες (Li et al., 2005, Tilis, 2005). Στο συγκεκριμένο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Teoh και Wοng (1993), Core et  al. (1999) και 

Κrishnan και Gul (2003), οι οποίοι απέδειξαν ότι οι μεγάλες και μεσαίες διεθνείς 

ελεγκτικές εταιρείες ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο προσπάθειας για παραποίηση των 

κερδών, καθώς αυτό που προέχει είναι η φήμη που «οικοδομούν» και η ενίσχυση  του 

εμπορικού τους σήματος.  

 

Εκτός από το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, στη διασφάλιση της 

ποιότητας του ελέγχου επιδρά θετικά και το μέγεθος της ελεγχόμενης επιχείρησης. 
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Παρελθοντικές έρευνες απέδειξαν ότι συνήθως οι μεγάλες ελεγχόμενες επιχειρήσεις 

αποτελούν πηγή κινδύνου για την απώλεια της ανεξαρτησίας των ελεγκτών, καθώς 

μεγάλο μερίδιο από τα συνολικά έσοδα των ελεγκτικών εταιρειών εξαρτάται από 

αυτές τις επιχειρήσεις (Reynolds &  Francis, 2001). Ειδικότερα, ο Samuel (2004) 

ανέφερε ότι οι μεγάλες ελεγχόμενες επιχειρήσεις υπερτερούν στην ποιότητα των 

ελέγχων που τους γίνονται, εν συγκρίσει με τις  μικρότερες, εξαιτίας πέντε ειδικών 

παραγόντων: (1) πολύ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο (time budget) μέσα στο οποίο 

οι ελεγκτές μπορούν χωρίς πίεση να ανακαλύψουν τα πιθανά λάθη ή τις υπάρχουσες 

παρατυπίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (2) απασχόληση συνήθως πιο 

έμπειρων ελεγκτών, (3) ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του κάθε ελεγκτή 

συγκεκριμένου τμήματος του οργανισμού, καθιστώντας έτσι τον έλεγχο πιο ενδελεχή 

και ακριβή, (4) αναλυτική επισκόπηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και (5) 

ύπαρξη πολλών και ανοικτών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών και των  

υπαλλήλων της ελεγχόμενης επιχείρησης, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν 

περιπτώσεις απάτης ή παρατυπίας.  

 

Βαθμός εξειδίκευσης του ελεγκτή 

 

Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του παρεχόμενου 

ελέγχου, είναι ο βαθμός εξειδίκευσης που διαθέτει ο ελεγκτής στον κλάδο που 

εντάσσεται η επιχείρηση (industry specialization). Η εξειδίκευση μπορεί να 

αποκτηθεί είτε άμεσα μέσω της εκπαίδευσης είτε έμμεσα μέσω της επαγγελματικής 

εμπειρίας και της πολύχρονης ενασχόλησης με τον έλεγχο επιχειρήσεων που ανήκουν 

σε έναν συγκεκριμένο κλάδο (Solomon et al, 1999). Σύμφωνα με τους Αlli (2006) και 

Κrishnan (2002), οι ελεγκτές με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης μπορούν να 

βελτιστοποιήσουν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την 

ακρίβεια των προβλέψεων της διοίκησης για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης 

τους και να θέσουν τους κατάλληλους περιορισμούς, ώστε να αποτραπεί η 

ευκαιριακή συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από εξειδικευμένους ελεγκτές έχουν κάποια  

πλεονεκτήματα έναντι των επιχειρήσεων που ελέγχονται από ελεγκτές που δεν έχουν 
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εντρυφήσει στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εν λόγω επιχείρηση. Αυτά τα  

πλεονεκτήματα συνδέονται με μικρότερη ασυμμετρία στην πληροφόρηση και 

μικρότερο κόστος δανεισμού. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν και οι Knechel et a1. 

(2001) και Teoh και Wong (1993), οι οποίοι ανέφεραν ότι, όταν μια επιχείρηση 

αναθέτει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε έναν 

εξειδικευμένο ελεγκτή, τότε έχει  σημαντικές θετικές μη κανονικές αποδόσεις 

(positive abnormal returns), ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα έχει σημιτικές αρνητικές 

μη κανονικές αποδόσεις. 

 

Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν οι Bonner και Lewis (1990), οι οποίοι 

τεκμηρίωσαν την άποψη ότι, εκτός από την εξειδίκευση, ένας ελεγκτής πρέπει να 

διαθέτει και την κατάλληλη τεχνογνωσία και επαγγελματική επάρκεια, ώστε να 

παρέχει τον απαιτούμενο έλεγχο στην επιχείρηση και να αποδίδει με ακρίβεια την 

αληθινή της εικόνα. Γι’ αυτόν το λόγο υπερτερούν οι μεγάλες και μεσαίες διεθνείς 

ελεγκτικές εταιρείες που συνδυάζουν την επαγγελματική επάρκεια με την 

εξειδίκευση, αφού, εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ελεγκτών που διαθέτουν, 

μπορούν να εξειδικεύονται ξεχωριστά και ταυτόχρονα σε πολλούς κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας (Xiaohong, 2003, Craswell et al., 1995). 

Αναμφισβήτητα, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών των μεγάλων και 

μεσαίων διεθνών ελεγκτικών εταιρειών είναι συσσωρευμένο σε ορισμένους τομείς, 

τότε οι ελεγκτές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εξειδικευθούν περισσότερο σε 

αυτούς τους τομείς (Ferguson & Stokes, 2002, Willenborg, 2002).  

 

Ελεγκτική προσπάθεια και παρεχόμενη αμοιβή 

 

Η ελεγκτική προσπάθεια μαζί με το ύψος των παρεχόμενων αμοιβών αποτελούν τους  

τελευταίους προσδιοριστικούς παράγοντες για την ποιότητα των διενεργούμενων  

ελέγχων. Αυτοί οι δυο παράγοντες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, επειδή, 

ανάλογα με το ύψος της ελεγκτικής προσπάθειας, καθορίζεται και -ως προς ένα 

ποσοστό- το ύψος της προσφερόμενης αμοιβής. Συγκεκριμένα, αν μια επιχείρηση 

διαθέτει πολύ αυστηρό σύστημα εσωτερικού έλεγχου, τότε η προσπάθεια που θα 
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καταβληθεί από τον ελεγκτή θα είναι μικρότερη από ότι αν ίσχυε κάτι διαφορετικό, 

ενώ, αντίστοιχα, και οι παρεχόμενες αμοιβές για τον έλεγχο θα είναι μικρότερες αφού 

η ελεγκτική προσπάθεια είναι περιορισμένη (Daigle et al., 2005, O'Keefe et al., 1994). 

Αντιθέτως, η ελεγκτική προσπάθεια θα είναι επαυξημένη, όταν το νομικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο ελεγκτής είναι αυστηρό και υπάρχουν πολλές 

κυρώσεις, που μπορούν να θίξουν τη φήμη και την αξιοπιστία του ίδιου και της 

ελεγκτικής εταιρείας (Newman et al., 2003).  

 

Το μέγεθος της ελεγκτικής προσπάθειας κυρίως προσδιορίζεται από το 

μέγεθος της ελεγχόμενης οντότητας, την πολυπλοκότητα που διακρίνει τις 

συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το ύψος του ελεγκτικού 

κινδύνου (Jin & Houghton, 2000). Η πολυπλοκότητα και ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι 

εύκολο να μειωθούν μέσω της πολύωρης ελεγκτικής προσπάθειας και μέσω των μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών που υπεισέρχονται σε διάφορα θέματα, με αποτέλεσμα οι 

ελεγκτές να διαθέτουν ευρύτερο οπτικό πεδίο και αντίληψη για την εικόνα της 

επιχείρησης (Liu, 2005, Poitras et al., 1995, Danielsen et al, 2007).  

 

Φυσικά, μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (2000) 

να απαγορεύσει στις ελεγκτικές εταιρείες την ταυτόχρονη παροχή εποπτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη, για να βελτιωθεί η ποιότητα στις 

ελεγκτικές υπηρεσίες είναι αυτονόητο ότι αυξήθηκαν οι δαπανώμενες ώρες από κάθε 

ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Bell et al., 2008). 

Αυτή η αύξηση της ελεγκτικής προσπάθειας είχε ως απόρροια, αντίστoιχα, την άμεση 

αύξηση των παρεχόμενων αμοιβών ελέγχου, Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο 

σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου οφείλει να είναι ακριβής και αποτελεσματικός 

(Davidson & Gist, 1996) Επίσης σημαντικό ρόλο στη μείωση της ελεγκτικής 

προσπάθειας διαδραματίζει και η αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου: όσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του, τόσο λιγότερα ελεγκτικά 

τεκμήρια χρειάζεται ο εξωτερικός ελεγκτής για να εκδώσει Έκθεση Γνώμης (Gerrard 

et al., 1994, Niemi, 2005).  
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Παρ' όλα αυτά, λόγω της ποικιλομορφίας και της ιδιαιτερότητας των 

οικονομικών καταστάσεων, το ελεγκτικό έργο ορισμένες φορές συντελείται από δύο 

ή περισσότερες ελεγκτικές εταιρείες. Αυτό οφείλεται στο μέγεθος της ελεγχόμενης 

επιχείρησης-μητρική με θυγατρικές εταιρείες σε άλλες χώρες- και στην 

πολυπλοκότητα της. Οι Thinggard και Κiertzner (2008) και Hamilton et al. (2008) 

έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από δύο ή περισσότερες, μεγάλες ή 

μεσαίες, διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες συνήθως πληρώνουν το ίδιο αντίτιμο με αυτό 

που θα πλήρωναν αν είχε αναλάβει εξ' ολοκλήρου τον έλεγχο τους μία εταιρεία. 

Ωστόσο, η παρεχόμενη ποιότητα του ελέγχου είναι πολύ υψηλότερη, καθώς κάθε 

ελεγκτική εταιρεία επικεντρώνεται στον τομέα, στον οποίο εξειδικεύεται, και 

αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον καθαυτό έλεγχο (Ηοitash et al., 2007).  

 

Όσον αφορά την καταβαλλόμενη αμοιβή, για να γίνει αντιληπτή πρέπει να 

κατανοηθεί ότι ο παρεχόμενος έλεγχος εμπορεύεται ως υπηρεσία η οποία είναι 

ετερογενής, δηλαδή δεν «ξανα-εμπορεύεται» και αποτελεί το υποκείμενο της 

ασυμμετρίας της πληροφόρησης ανάμεσα στην ελεγχόμενη επιχείρηση και την 

ελεγχόμενη επιχείρηση (Choi et al., 2008, Gaynor, 1994). Αυτή η ασυμμετρία 

προκύπτει, επειδή η ελεγχόμενη επιχείρηση - οι μέτοχοι - δεν γνωρίζει αν η διοίκηση 

της έχει ακολουθήσει ορθά όλα τα λογιστικά πρότυπα για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων και ποιες είναι οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

εφαρμόζουν οι ελεγκτές για να πιστοποιήσουν ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις αποδίδουν με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης 

(Costa, 1989). Ωστόσο, παρά την υπάρχουσα αβεβαιότητα, οι ελεγχόμενες 

επιχειρήσεις δέχονται να πληρώσουν το σχετικό αντίτιμο, το οποίο μπορεί να είναι 

πολύ υψηλότερο από την ωφέλεια που αποφέρει ο έλεγχος. Φυσικά, αυτό που πρέπει 

να γίνει αντιληπτό είναι ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν γνωρίζει ακριβώς το ύψος 

της ωφέλειας και γι' αυτόν το λόγο δέχεται να πληρώσει ένα επιπλέον ασφάλιστρο 

(Ciesielski & Weirich, 2006). 

 

Το επιπρόσθετο στο κόστος ασφάλιστρο για την παροχή των ελεγκτικών 

υπηρεσιών οφείλεται αφενός στη φήμη των ελεγκτικών εταιρειών και αφετέρου στην 
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ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Palmrose, 1986, Bandyopadhyay & Κaο, 

2001). Σύμφωνα με τους Choi et al. (2008), οι μεγάλες και μεσαίες διεθνείς 

ελεγκτικές εταιρείες, εξαιτίας της αυστηρότητας του νομικού πλαισίου της κάθε 

χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται και των επιπρόσθετων νομικών ευθυνών, 

έχουν περισσότερα κίνητρα. έναντι των υπόλοιπων ελεγκτικών εταιρειών να 

εντείνουν την καταβαλλόμενη προσπάθεια για ποιοτικότερο έλεγχο, με απόρροια την 

αύξηση των παρεχόμενων αμοιβών τους. 

 

Ωστόσο, λόγω του υψηλού κόστους των εποπτικών τους υπηρεσιών, οι 

ελεγκτικές εταιρείες για να προσελκύσουν νέους πελάτες ακολουθούν μια 

διαφορετική πολιτική που στηρίζεται στο μειωμένο ύφος αμοιβών τα δύο πρώτα 

χρόνια της συνεργασίας της ελεγκτικής εταιρείας με την ελεγχόμενη επιχείρηση 

(Dopuch et al., 2003, Lai & Yim, 2002). Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ούτε μείωση 

της ελεγκτικής προσπάθειας,  αλλά ούτε και μείωση της ποιότητας του ελέγχου. 

Γίνεται με κύριο στόχο την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, συνήθως 

συμβουλευτικής και φορολογικής φύσεως, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

αμοιβών σε ένα αποδεκτό επίπεδο (low-balling) (Chan, 1999).  

 

Η στρατηγική της αρχικής μείωσης των παρεχόμενων αμοιβών αφορά κυρίως 

επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονταν στο παρελθόν από ελεγκτικές εταιρείες που δεν 

ανήκαν στην κατηγορία των μεγάλων και μεσαίων διεθνών ελεγκτικών, αλλά τώρα 

πια ελέγχονται από αυτές (Craswell & Francis, 1999, Butterworth & Houghton,  

1995). Η ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο οφείλεται στο γεγονός ότι με τον 

συγκεκριμένο τρόπο μειώνονται αυτόματα τα κόστη που προκύπτουν από τη θεωρία 

της αντιπροσώπευσης, επειδή αυξάνεται η αξιοπιστία και η ποιότητα του ελέγχου 

(Copley et al., 1995), και, κατ' επέκταση, μειώνεται η πιθανότητα επιθετικής 

διοίκησης των κερδών (Larcker & Richardson, 2003) και αυξάνεται η εμπιστοσύνη 

των χρηστών απέναντι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
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5.6.Τρόποι επίτευξης της ποιότητας στον έλεγχο και διασφάλιση της 

 

Εκτός από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη της ποιότητας υπάρχουν 

και κάποιες τεχνικές που λειτουργούν επικουρικά ως προς την επίτευξη του στόχου, 

δηλαδή την ποιότητα του ελέγχου. Μία από αυτές είναι και η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management) που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αξίας 

της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, με  πλήρη 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων (Evans & Dean, 2000). Η συγκεκριμένη τακτική 

σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση της ποιότητας γενικά των υπηρεσιών, αλλά έχει 

εφαρμογή και στην περίπτωση του παρεχόμενου εξωτερικού ελέγχου.  

 

Ειδικότερα, η αποτελεσματική εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στηρίζεται στην αποδοχή και τήρηση τριών βασικών αξιωμάτων που αφορούν τη 

δέσμευση της ηγεσίας, την επιστημονική γνώση και τη συμμετοχή όλου του 

προσωπικού (Deming, 1986). Η δέσμευση της ηγεσίας αναφέρεται στη διαρκή 

προσπάθεια των ανώτατων διοικητικών στελεχών των ελεγκτικών εταιρειών να 

θέτουν ως στόχο τους τη βελτίωση της ποιότητας και να το επιβεβαιώνουν διαρκώς 

στην πράξη. Κατά τον Crosby (1979), πρέπει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα 

οποία ηγούνται της χάραξης της στρατηγικής που ακολουθεί μια επιχείρηση, να 

διατυπώνουν σαφείς στόχους, συγκεκριμένους και κατανοητούς από όλα τα μέλη του 

οργανισμού, να εξασφαλίζουν την αποδοχή των εργαζομένων και τη δέσμευση τους 

σε αυτούς, και να τους παρέχουν τα σωστά κίνητρα που θα τους ωθούν προς την 

πραγματοποίηση τους. Αντιθέτως, η έλλειψη σταθερότητας από τα 

διοικητικά στελέχη είναι το χειρότερο όπλο που μπορεί να στραφεί ενάντια στην 

επίτευξη της ποιότητας. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμους 

στόχους, ώστε να σχεδιάζουν προσεκτικά την ποιότητα στη διαδικασία της 

παραγωγής, να. παρακολουθούν την πορεία της μέχρι την παροχή της υπηρεσίας και 

να τη βελτιώνουν, αν αντιληφθούν κάποια παρεκτροπή (Mc Daniel & Reuben, 1997).  
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Παράλληλα, η επιστημονική γνώση συνδυασμένη με την κατάλληλη 

εκπαίδευση, τη γνωστική εμπειρία και τεχνογνωσία, που πρέπει να έχουν όλοι οι 

εργαζόμενοι και τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού, συμβάλλει στην επίτευξη της 

υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύσσουν τη 

δημιουργικότητα τους και να εφαρμόζουν ρηξικέλευθες ιδέες για συνεχή βελτίωση. Η 

συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού κρίνεται αναγκαία. Το 

ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να κατανοήσει πόσο σπουδαία είναι αυτή η παράμετρος 

της θεωρίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς μόνο έτσι θα κατορθώσει να 

καταλάβει τις διαδικασίες και τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την 

ορθή παροχή της υπηρεσίας. Εξαιτίας αυτής της παραμέτρου οι ελεγκτικές εταιρείες 

πλέον παρακινούν το ανθρώπινο δυναμικό τους να αποκτήσει διάφορους τίτλους 

επαγγελματικής πιστοποίησης (Association οf Chartered Certified Accountants, 

ACCA, Certified Internal Auditor, CIA, Chartered Financial Analysts, CFA, The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ΙCΑΕW, Certified 

Information Systems Auditor, CISA, Project Management Professional, PMP).  

 

Τέλος, η συμμετοχή όλου του προσωπικού κρίνεται απαραίτητη, καθώς το 

σύνολο των εργαζομένων είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και προσωπικά ο καθένας για την ποιότητα της δικής του εργασίας 

(Ζαβλάνος, 2006). Η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη διότι σε τέτοιο περιβάλλον 

όλοι κερδίζουν, ενώ, αντίθετα, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον όλοι χάνουν. Το 

αίσθημα της εμπιστοσύνης είναι πολύ βασικό στοιχείο και πρέπει να αναπτυχθεί, 

γιατί μόνο τα άτομα που εργάζονται ομαδικά νιώθουν ελεύθερα να προτείνουν 

αλλαγές ικανές γα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της ομάδας στην οποία κάθε φορά 

ανήκουν (Brown & Swartz, 1989). Φυσικά, τα ευοίωνα αποτελέσματα προκύπτουν 

μόνο όταν όλα τα άτομα που συμμετέχουν έχουν αποδεχθεί το κοινό όραμα της 

επιχείρησης και έχουν κατανοήσει το ρόλο τους με υπευθυνότητα (Juran, 1981).  

 

Λόγω της σημασίας που αποδίδεται στο ανθρώπινο δυναμικό κρίνεται 

αναγκαίο η παρακίνηση που ωθεί τους ελεγκτές να προέρχεται περισσότερο από 

εσωτερικά κίνητρα παρά από εξωτερικά (Kivetz, 2003). Η εσωτερική παρακίνηση 
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συνδέεται με την επιθυμία του ανθρώπου να πράττει ότι τον ευχαριστεί και τον κάνει 

να αισθάνεται δημιουργικός. Αυτή η παρακίνηση ωθεί το άτομο να προσπαθεί να 

λύσει με δική του πρωτοβουλία όποιο πρόβλημα ανακύπτει, διαδικασία που θα του 

δώσει ικανοποίηση. Αντίθετα, η εξωτερική παρακίνηση σχετίζεται με την επιθυμία 

κάποιου είτε να επιτύχει οικονομικό όφελος, αν επιτευχθεί ένας επαγγελματικός 

στόχος, είτε  να αποφύγει πιθανή ποινή, όπως επίπληξη, περιορισμό των 

αρμοδιοτήτων του, μείωση τωv απολαβών του, είτε ακόμα και την απόλυση του.  

 

Παράλληλα, ο Parasuraman (1985) διατύπωσε και κάποιους άλλους 

παράγοντες που διασφαλίζουν την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες, όπως είναι 

η αξιοπιστία -κοινώς η ικανότητα να παρέχεται ακριβώς η υποσχόμενη υπηρεσία 

σταθερά και με ακρίβεια-, η ανταπόκριση -η οποία σχετίζεται με την προθυμία και τη 

θέληση της επιχείρησης να εξυπηρετήσει πλήρως τον πελάτη-, η ασφαλής και πλήρης 

κατάρτιση των εργαζομένων σε συνδυασμό με την κατανόηση και την ,ευγένεια με 

την οποία αντιμετωπίζονται οι πελάτες, η ακρίβεια ως προς το χρόνο και τον τρόπο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας και η μοναδικότητα με την οποία παρέχεται η υπηρεσία 

βάσει των απαιτήσεων και αναγκών του εκάστοτε πελάτη. Η μοναδικότητα στην 

παροχή του ελέγχου σχετίζεται με τη φήμη που διαθέτει κάθε ελεγκτική εταιρεία 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της. Μέσω αυτών των διαδικασιών 

μειώνονται στο ελάχιστο τα λάθη και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αυξάνεται το 

μερίδιο συμμετοχής της στην αγορά, διατηρείται η καλή της φήμη και ελκύονται 

καινούριοι πελάτες, καθώς το κοινό στο οποίο η επιχείρηση απευθύνεται είναι πιστό 

και αφοσιωμένο στον οργανισμό. 

 

Αφού επιτευχθεί η ποιότητα στον έλεγχο, μπορεί να διασφαλιστεί μέσω των 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων που αναφέρονται στην καταλληλότητα του 

σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ελέγχου (ISA), καθώς και του διεθνούς προτύπου 

δικλίδων ποιότητας  (International Standard Quality Control, ISQC). Το διεθνές 

πρότυπο δικλίδων ποιότητας δίνεται στη διοίκηση της ελεγκτικής εταιρείας μόνο 

όταν παρέχεται η διασφάλιση ότι: (α) η ελεγκτική εταιρεία και το προσωπικό της 

συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοζόμενες vομικές και 
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κανονιστικές απαιτήσεις και (β) οι εκθέσεις των ελεγκτών είναι ενδεδειγμένες για τις 

περιστάσεις (International Federation of Accountants, 2000). Γενικώς, η ποιότητα 

συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που παρέχεται από τον εξωτερικό 

ελεγκτή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος προς την ελεγχόμενη επιχείρηση και κατορθώνει 

να εντοπίσει και να διορθώσει οποιοδήποτε ουσιώδες σφάλμα (Ticker & Sherring, 

2001). 

 

5.7 Το χάσμα προσδοκιών 

 

Επειδή η επίτευξη της ποιότητας των υπηρεσιών δεν είναι απολύτως εφικτή και τα 

πρότυπα τα οποία θέτει ο κάθε πελάτης είναι μοναδικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικά 

χάσματα μεταξύ του τι πραγματικά θέλει ο κάθε πελάτης και του τι απολαμβάνει στο 

τέλος της οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας (Zeithaml et al, 1990). Το πρώτο 

χάσμα σχετίζεται με αυτό που πραγματικά προσδοκά ο πελάτης και αυτό που 

αντιλαμβάνονται ότι προσδοκά οι υπεύθυνοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί του. Το 

δεύτερο χάσμα αναφέρεται στην απόκλιση που υπάρχει μεταξύ του τι πιστεύει η 

επιχείρηση -διεύθυνση- ότι προσδοκά ο πελάτης και των προδιαγραφών της 

ποιότητας των υπηρεσιών αναφορικά με το αν ανταποκρίνονται σε αυτές τις 

προσδοκίες. Το τρίτο χάσμα σχετίζεται με το αν η ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας παραμένει ίδια από το στάδιο του σχεδιασμού έως το στάδιο της 

ολοκλήρωσης και παράδοσης της στον πελάτη. Η μείωση που μπορεί να προκληθεί 

οφείλεται στα γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πολλές φορές είτε δεν μπορούν λόγω 

έλλειψης γνώσης είτε δεν θέλουν να. παρέχουν υπηρεσίες με το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας. Το τέταρτο χάσμα αναφέρεται σε αυτό που υπόσχεται ότι θα 

πραγματοποιήσει μία επιχείρηση και σε αυτό που τελικά παρέχει, ενώ, τέλος, το 

πέμπτο χάσμα είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που προσμένει ο πελάτης και αυτού που 

τελικά απολαμβάνει. Συνήθως, στην πράξη συναντάται συνδυασμός όλων των 

ανωτέρω κατηγοριών χάσματος.  

 

Ειδικότερα κατά τον έλεγχο, το χάσμα των προσδοκιών για την ποιότητα του 



 

σελ. 93 

 

ελέγχου οφείλεται στις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν τόσο οι ελεγκτικές όσο και 

το υπόλοιπο κοινό σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των ελεγκτών και το 

περιεχόμενο των εκθέσεων τους επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κοh & 

Woo, 1998). Ο Porter (1993) θεωρεί το χάσμα προσδοκιών ως τη διαφορά που 

δημιουργείται μεταξύ των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του ελεγκτή και του πραγματικά παραγόμενου έργου από αυτόν.  

Οι Ηumphrey et al. (1993) απέδειξαν ότι το χάσμα προσδοκιών συσχετίζεται 

με τον εντοπισμό της απάτης από τους ελεγκτές, την παροχή μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών, το βάρος και την πίεση των παραγόντων που επιδρούν στην ανεξαρτησία 

του ελεγκτή, καθώς και τις ικανότητες και το σκεπτικισμό του. Οι Chandler et al. 

(1993) κατέληξαν με σχετική τους έρευνα ότι οι προσδοκίες για το έργο και το ρόλο 

των ελεγκτών συνδέονται πλέον με εξωτερικά γεγονότα και ότι το ελεγκτικό 

επάγγελμα αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία να. συμφιλιώσει αυτές τις προσδοκίες 

με τη λειτουργία του.  

 

Η ύπαρξη αυτού του χάσματος των προσδοκιών προκάλεσε την επινόηση 

διαφόρων τρόπων μείωσης του. Η αμυντική αντίδραση των ελεγκτών σχετίζεται με 

την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών για τον ελεγκτικό 

τους ρόλο, καθώς και με τη διατήρηση μιας ανοικτής συζήτησης που η θεματολογία 

της αφορά τον συγκεκριμένο ρόλο, την ποιότητα και τους κανόνες που πρέπει να 

διέπουν το επάγγελμα τους (Gay et al, 1998). Όσο περισσότερο και καλύτερα 

εκπαιδευμένοι είναι οι αποδέκτες του ελέγχου, τόσο μειώνεται το εν λόγω χάσμα. 

Επιπλέον, οι επιμορφωμένοι χρήστες οικονομικών καταστάσεων μπορούν να 

αναληφθούν καλύτερα τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα που αντιμετωπίζουν 

οι ελεγκτές.  

 

Πέρα από αυτήν την προσέγγιση, υπάρχει και η προσέγγιση της αναδόμησης 

του  ελεγκτικού επαγγέλματος, στην οποία περιλαμβάνονται ενέργειες όπως είναι η 

αύξηση της επίγνωσης των ελεγκτών για το ρόλο που έχουν επωμιστεί και για το 

εύρος των δραστηριοτήτων τους (Monroe & Woodliff, 1993). Βασιζόμενοι σε αυτήν 

την άποψη, οι Ronen και Υaari (2008) πρότειναν την ασφάλιση των 



 

σελ. 94 

 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα παραποίησης τους 

και να εμποδιστεί η κάθε προσπάθεια για χειραγώγηση των κερδών (earnings 

management). Υπό το πρίσμα της ασφάλισης, οι επιχειρήσεις θα διασφαλίζουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις έναντι της αποτυχίας του ελέγχου. Ως εκ 

τούτου, υπονοείται ότι θα υπάρχει υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας και συνεπαγόμενης 

ποιότητας, καθώς δεν θα. μπορεί να επηρεαστεί το έργο των ελεγκτών από το 

διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, το οποίο μέχρι τώρα κατορθώνει ορισμένες 

φορές να το αλλοιώσει (Petroni & Beasley, 1996, Brandshaw et al, 2001). 

Παράλληλα, εξαιτίας του υψηλού κινδύνου που διατρέχουν οι ασφαλιστικές - 

ελεγκτικές εταιρείες θα εκδίδονται πιο εύκολα εκθέσεις με διαφoρoπoιημένη γνώμη, 

αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση σύμφωνης γνώμης (Κinney & 

Martin, 1994, Cahan & Zhang, 2006, Libby et al, 2006). 

 

5.7.1 Αναφορά στο ζοφερό σημείο της ποιότητας του ελέγχου  

 

Βάσει των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι οι ελεγκτικές εταιρείες επιθυμούν να 

επιτύχουν υψηλό επίπεδο στην ποιότητα του παρεχόμενου ελέγχου, η οποία 

διασφαλίζεται αφενός μέσω της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της 

ανεξαρτησίας και του ήθους των ελεγκτών (Hussainey, 2009), αλλά και με την ορθή 

εφαρμογή της θεωρίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Όταν γίνεται αναφορά στο 

ήθος, δεν εννοείται αποκλειστικά η  αριστοτελική προσέγγιση της έννοιας, κατά την 

οποία το ήθος σχετίζεται με την αρετή που χαρακτηρίζει κάθε άτομο από τη στιγμή 

που επιλέγει κάποιες συγκεκριμένες πράξεις, όχι απαραίτητα ορθές καθαυτές, αλλά 

πράξεις που θα τον φέρουν πιο κοντά στην ολοκλήρωση του στόχου του ο οποίος 

είναι η ευδαιμονία, τόσο η δική του όσο και του συνόλου που τον περιβάλλει 

(Cοwton & Crisp, 1998).  

 

Πιο σύγχρονη προσέγγιση είναι αυτή των Hoffman el al. (1996) και των 

Zadek et al. (1999), που θεωρούν ότι η ηθική δεν συνδέεται μόνο με την επιλογή 
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ανάμεσα στο τι ορίζεται ως καλό και τι ως κακό, αλλά περισσότερο με την έμφυτη 

επιλογή που κάνει ο καθένας. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιο άτομο πράττει ηθικά, το 

κάνει όχι επειδή του επιβάλλεται από διάφορους θεσμικούς ή κοινωνικούς κανόνες, 

αλλά επειδή είναι δική του αυτή η επιλογή και προέρχεται από καθαρά εσωτερικά του 

κριτήρια.  

 

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί το κριτήριο για να θεωρείται ένας 

ελεγκτής ότι πράττει ηθικά, ότι το ήθος του είναι ακέραιο και ο ίδιος αμερόληπτος. 

Στο χώρο της ελεγκτικής η ηθική ενός ελεγκτή σχετίζεται μόνο με την προαίρεση τον 

αλτρουισμό, την αμεροληψία., την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματικό σκεπτικισμό 

(Μintz, 1995, Gavin & Klinefelter, 1989, McNair & Milam, 1993). Ο επαγγελματικός 

σκεπτικισμός αναφέρεται στην τάση που πρέπει να έχει ο ελεγκτής κατά τη 

διενέργεια του έργου του, να εξετάζει την πραγματική φύση του κάθε γεγονότος και 

περιστατικού που είτε του αναφέρει ο πελάτης είτε το ανακαλύπτει ο ίδιος. Φυσικά, 

αυτό δεν υπονοεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 

μερών, αλλά ότι αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να επικροτείται με τα κατάλληλα 

τεκμήρια που θα επαληθεύουν τους διάφορους ισχυρισμούς (Ηoffman et al., 1996).  

 

Παρόλα αυτά, όμως, το ήθος του ελεγκτή, καθώς και η ποιότητα του έργου 

του τίθενται υπό εξέταση εξαιτίας της ευρείας διαφοράς που υπάρχει στις απόψεις και 

στα συμφέροντα των αποδεκτών της υπηρεσίας του (Dhaliwal et al., 1993). Στον 

έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι κύριοι αποδέκτες της υπηρεσίας 

είναι οι μέτοχοι της επιχείρησης, το διοικητικό συμβούλιο και οι εξωτερικοί χρήστες 

αυτών των καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι μέτοχοι είναι αυτοί που πληρώνουν 

για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αυτόν αναθέτουν σε 

κάποια ελεγκτική εταιρεία. Τα διοικητικά στελέχη ορίζουν το ποσό της πληρωμής 

τους, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες είναι οι άμεσοι αποδέκτες και χρήστες των 

δημοσιοποιημένων και ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και αυτοί, 

κατά το Ινστιτούτο των Εγκεκριμένων Λογιστών της Αμερικής (Farmer et al., 1987), 

μαζί με τους μετόχους πρέπει να είναι πλήρως ικανοποιημένοι ως προς την ποιότητα 

της υπηρεσίας του ελέγχου (Hoffman et al., 1996).  
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Φυσικά η ορθή, πλήρης και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί την κύρια 

απαίτηση και των τριών κατηγοριών πελατών. Ωστόσο, ορισμένες φορές, όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως, οι απαιτήσεις του ελεγχόμενου οργανισμού -και 

ειδικότερα της διοίκησης- διαφέρουν από τις απαιτήσεις των υπόλοιπων χρηστών. Σε 

αυτήν την περίπτωση, όταν η εκάστοτε ελεγκτική εταιρεία εντοπίσει κάποιο ουσιώδες 

λάθος ή παρατυπία στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να 

το αναφέρει στη διοίκηση, η οποία με τη σειρά της υποχρεούται να το διορθώσει. Αν 

η οποιαδήποτε διόρθωση δεν υλοποιηθεί, τότε η ελεγκτική εταιρεία έχει το δικαίωμα 

να χορηγήσει στην ελεγχόμενη επιχείρηση είτε πιστοποιητικό ελέγχου με 

διαφοροποιημένη γνώμη είτε με αρνητική γνώμη. Αυτή είναι η θεωρητική 

προσέγγιση κατά την οποία ο ελεγκτής οφείλει να αποτυπώνει στην 'Έκθεση Γνώμης 

την αληθινή και ακριβή εικόνα της επιχείρησης.  

 

Ωστόσο, στην πράξη, εξαιτίας του ύψους της αμοιβής που λαμβάνεται από τις 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις, της εξαρτημένης σχέσης που έχουν με αυτές και του 

γεγονότος ότι η απώλεια πελατών δεν αποτελεί επιθυμητή στρατηγική, πολλές 

ελεγκτικές εταιρείες λειτουργούν ως «συνήγοροι» του πελάτη τους, καθώς προωθούν 

τη θέση ή τη γνώμη του. Το βασικότερο που θέλουν να επιτευχθεί είναι η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία 

ελέγχου, δηλαδή στη διοίκηση της επιχείρησης. Επομένως, ορισμένες φορές η 

κάλυψη των «παράτυπων» αναγκών της διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα, αντί να 

βελτιστοποιείται η ποιότητα της υπηρεσίας του ελέγχου, να υποβιβάζεται, οδηγώντας 

σε εσφαλμένα συμπεράσματα την πρώτη και την τρίτη κατηγορία πελατών που είναι 

οι μέτοχοι και οι εξωτερικοί χρήστες, αντίστοιχα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

6.1 Ορισμοί και αίτια εμφάνισης της απάτης 

 

«Η απάτη στον χώρο της λογιστικής είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση 

και το οποίο προκαλεί τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, στους ιδιώτες, την 

κοινωνία ως σύνολο, ενώ παράλληλα θέτει ένα ζήτημα ηθικής στο περιβάλλον 

εργασίας» , (Levy, (1985), Gaines, (1988)). 

 

Η λογιστική απάτη μπορεί να εμφανιστεί είτε ως επιχειρηματική απάτη, είτε 

ως υπαλληλική απάτη, είτε ως απάτη λόγω της ανεπάρκειας του ελέγχου. 

Εκτενέστερα και πιο συγκεκριμένα η λογιστική απάτη θα μπορούσε να αφορά σε 

αξιώσεις ασφαλιστικού ή ιατρικού περιεχομένου (insurance/ medical claims), σε 

λανθασμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, απάτες πιστωτικών καρτών, 

εκμετάλλευση της ανεπάρκειας του ελέγχου, και της διαδικασίας της απογραφής για 

την κλοπή αποθεμάτων, ψευδή παραστατικά (false invoices) ή ανύπαρκτοι 

προμηθευτές (phantom vendors), αντιστροφή των πωλήσεων, μη αναγκαίες αγορές ή 

αγορές για προσωπική χρήση, κατάχρηση των λογιστικών εξόδων, σύγκρουση 

συμφερόντων, απάτες μισθοδοτικών καταστάσεων (payroll fraud). 

 

Οι βασικοί λόγοι εξάπλωσης αυτού του φαινομένου είναι κυρίως : 

1) Οικονομικές πιέσεις 

2) Ανεπαρκής τιμωρία για καταδικασμένα εγκλήματα 

3) Αποδυνάμωση των κοινωνικών αξιών 

4) Ανεπαρκής έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
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5) Αύξηση των πιο «καλλιεργημένων» και καλά ενημερωμένων εγκληματιών 

6) «Φτωχά» συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

7) Ο παραγκωνισμός του ελέγχου από τη διοίκηση 

8) Οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων και των τρίτων μερών 

 

Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό θέμα που απασχόλησε τις έως τώρα 

μελέτες, είναι ο καθορισμός των αιτιών και η παροχή μιας ικανοποιητικής ερμηνείας 

για την ύπαρξη αυτής της κατάστασης. 

 

Μία από τις προσεγγίσεις, έχει βασιστεί στα περιγραφικά χαρακτηριστικά 

ενός ατόμου ή μιας κατάστασης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απάτη. Το 

αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν ορισμένα σημεία στα οποία θα έπρεπε να δοθεί 

προσοχή, όπως για παράδειγμα, η διάκριση ανάμεσα σε περιστασιακές πιέσεις από 

γεγονότα και σε προσωπικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG 

σχετικά με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, το 1988, οι λόγοι για τους 

οποίους μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στην απάτη ήταν: 

 Χρηματοοικονομική πίεση σε προσωπικό επίπεδο 

 Καταχρήσεις (αλκοόλ, τζόγος, ναρκωτικά κλπ) 

 Εξεζητημένος τρόπος ζωής 

 Φανταστικές ή πραγματικές διαμαρτυρίες κατά της διοίκησης 

 Αυξημένο στρες 

 Εσωτερική πίεση (πίεση για τη στόχευση σε συγκεκριμένους 

προϋπολογισμούς) 

 Μικρός αριθμός ημερών διακοπών 

 

Αν και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να είναι χρήσιμα στον 

εντοπισμό μιας ενδεχόμενης απάτης, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ωστόσο, δε 

μπορούν να καθορίσουν ακριβώς ποιο είναι το είδος της απάτης (Akst and Berton, 

1988) Άλλα σημαντικά κίνητρα για την προσφυγή στη λογιστική απάτη αποτελούν οι 

απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς, ο κίνδυνος για χρεοκοπία ή κατάσχεση, Jurinski J.& 
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Lippman E. (1999). 

 

6.2 Θεωρίες και πρότυπα για την απάτη 

 

Ο τομέας της εγκληματολογίας προσφέρει διάφορα πρότυπα και θεωρίες που 

εφαρμόζονται  με επιτυχία στην απάτη στο επιχειρησιακό περιβάλλον και αποδίδουν 

εναλλακτικές ερμηνείες για το φαινόμενο αυτό. Μπορούν επίσης, να ενσωματωθούν 

σε ένα γενικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ακόμα και των πιο καλά 

οργανωμένων περιπτώσεων εξαπάτησης. 

 

Η προέλευση των απατηλών τεχνικών σύμφωνα με το πρότυπο συγκρούσεων 

(Conflict Model) της εγκληματολογίας, μπορεί να συνδέεται με την πολιτική και την 

οικονομική ανάπτυξη. Όσο τα τελευταία φτάνουν όλο και σε υψηλότερα στάδια, τόσο 

οι οργανισμοί οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνουν νέες ανάγκες και 

να ικανοποιούν περισσότερο επιθετικά ένστικτα. Στην προσπάθεια αυτή, οι 

επιχειρήσεις αυτές, δημιουργούν ένα σύστημα ανισότητας, επιθετικών και αδιάκριτων 

ωθήσεων, που η θεωρία της συναίνεσης (Consensus Model), θεωρεί λανθασμένα. 

Είναι μάλλον η θέληση μιας ισχυρής ελίτ, παρά μια γενική επιθυμία, που μεγαλώνει 

την επιθυμία για τέτοιου είδους τεχνικών. 

 

Σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, η απάτη γενικά ορίζεται 

ως η μεθοδευμένη (μη νόμιμη ή νομιμοφανής) ενέργεια που αποσκοπεί στην 

παραπλάνηση (εξαπάτηση) κάποιου, ώστε να ωφεληθεί αυτός χάριν του οποίου 

γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια. 

 

Στη λογιστική βιβλιογραφία ως απάτη ορίζεται η εκ προθέσεως δόλια 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των 

οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντος την απάτη. Συνεπώς, 

σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η απάτη διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την 
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κατάχρηση, κλοπή, ιδιοποίηση των οικονομικών πόρων μίας εταιρείας και β) την 

παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων, εκθέσεων ή αναφορών.  

 

Στη σύμβαση η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ορίζεται ως «απάτη», όσον αφορά τις δαπάνες, κάθε 

εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά με: 

 τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή 

εγγράφων, με αποτέλεσμα την αχρεώστη είσπραξη ή παρακράτηση πόρων 

που προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή για λογαριασμό τους, 

 την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα 

αυτά αποτελέσματα, 

 την μη κατά προορισμό χρήση αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλους από 

αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.  

 

Συνεπώς, η απάτη διακρίνεται από το γενικότερο όρο «παρατυπία» από τη 

συνιστώσα του εκ προθέσεως δόλου.  

 

Λογιστικές απάτες διαπράττονται από ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, 

λογιστές, τους λοιπούς εργαζόμενους, ακόμη σε συνεργασία των ανωτέρω με 

πιστωτές, πελάτες κ.τ.λ. αλλά και από την άλλη πλευρά από τις ίδιες τις επιχειρήσεις 

με κύριο στόχο την εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα 

θύματα της λογιστικής απάτης μπορεί να βρίσκονται εντός της εταιρείας 

(εργαζόμενοι, επιτροπές ελέγχου, εσωτερικοί ελεγκτές, μάνατζερ) αλλά και εκτός της 

εταιρείας (επενδυτές, πιστωτές, προμηθευτές, πελάτες, εξωτερικοί ελεγκτές). Οι 

λογιστικές απάτες που διαπράττονται, ποικίλουν από μικρές κλοπές, καταχρήσεις, 

υπεξαιρέσεις περιουσιακών στοιχειών αλλά και παραποιήσεις οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Από μια άλλη σκοπιά, οι απάτες στη λογιστική θεωρούνται αποτέλεσμα της 

ανομίας των σύγχρονων κοινωνιών (Durkheim, 1964), όπου ως ανομία 

χαρακτηρίζεται μια κατάσταση μη κανονικότητας και απουσίας κανόνων, μια 

ακανόνιστη σχέση μεταξύ της προσωπικής και της κοινωνικής υποταγής, η οποία 

μπορεί να ερμηνεύσει πολλές συμπεριφορές αποκλίσεων από τα πρέποντα. Βασικά, οι 

πιο «μοχθηροί» λογιστές προκύπτουν από εκείνο το κοινωνικό στάτους, με τη δύναμη 

και την ασφάλεια του εισοδήματός τους που είναι σχετικά χαμηλές, αλλά με 

ενισχυμένη φιλοδοξία, τόσο ώστε να πασχίζουν να φτάσουν από το κατώτερο στο 

ανώτατο σημείο, χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους. Προκύπτει συνεπώς από την 

απόκλιση μεταξύ των γενικά παραδεκτών αρχών της φιλοδοξίας και της ανικανότητας 

πραγματοποίησής τους, και της διαθεσιμότητας των κατάλληλων παράνομων μέσων.  

 

6.3 Είδη Απάτης 

 

Συνιστάται κάθε ταξινόμηση των ειδών απάτης να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες 

συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός. 

 

Η Ένωση ορκωτών ελεγκτών σε θέματα απάτης (ACFE) χρησιμοποιεί μια 

ειδική ταξινόμηση, στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζεται κατάλογος του είδους της 

απάτης που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός. Η ACFE διαιρεί την απάτη σε 

τρία είδη απάτης ως σημείο εκκίνησης για να προσδιορίσει ένας οργανισμός τους 

τομείς οι οποίοι είναι ευάλωτοι στην απάτη: 

1. Εσκεμμένη κατάρτιση αναληθών οικονομικών καταστάσεων (π.χ. μη ορθώς 

δηλωθέντα έσοδα)  

2. Οποιοδήποτε είδος παράνομης ιδιοποίησης ενσώματων ή άυλων περιουσιακών 

στοιχείων (π.χ. δόλιες επιστροφές εξόδων)  

3. Διαφθορά (π.χ. δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών, μη αποκαλυφθείσα 

σύγκρουση συμφερόντων, υπεξαίρεση) 
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Σύμφωνα με τον Τσακλάγκανο (2005), τα λογιστικά λάθη μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Λάθη λογιστικής ερμηνείας. 

 Λάθη παραλείψεων. 

 Λάθη απόδοσης. 

 Λάθη αρχών. 

 Λάθη αριθμητικά. 

 Λάθη εκτέλεσης της λογιστικής εργασίας. 

 

Σύμφωνα με τον Wolfe και Hermanson (2004), η ταξινόμηση των ειδών 

απάτης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες και το περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός. 

 

Σύμφωνα με την ACFE ,μπορεί να γίνει μία ειδική ταξινόμηση, στο πλαίσιο 

της οποίας καταρτίζεται κατάλογος με τα είδη απάτης που μπορεί να αντιμετωπίσει 

ένας οργανισμός. Η ACFE διαιρεί την απάτη σε τρία είδη απάτης ως σημείο 

εκκίνησης για να προσδιορίσει ένας οργανισμός τους τομείς οι οποίοι είναι ευάλωτος 

στην απάτη: 

 Εσκεμμένη κατάρτιση αναληθών οικονομικών καταστάσεων (π.χ. μη 

ορθώς δηλωθέντα έσοδα). 

 Οποιοδήποτε είδος παράνομης ιδιοποίησης ενσώματων ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δόλιες επιστροφές εξόδων). 

 Διαφθορά (π.χ. δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών, μη αποκαλυφθείσα 

σύγκρουση συμφερόντων, υπεξαίρεση). 

 

Το 2001 και σύμφωνα με Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 (International 

Statement on Auditing – ISA No. 240), ο όρος απάτη (fraud) αποδίδεται με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

 Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 
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 Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

 Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

 Λανθασμένη εφαρμογή των Λογιστικών Προτύπων και Αρχών. 

 

Σύμφωνα με τον Στελλάκη (2008), η απάτη διαπράττεται είτε επειδή κάποιος 

έχει κίνητρο να την διαπράξει, ή επειδή πιέζεται να συμμετέχει σε αυτήν. 

 

6.4 Κατηγορίες Λογιστικής Απάτης 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζονται δύο μεγάλες κατηγορίες λογιστικής απάτης, 

οι οποίες και είναι: 

1. Απάτη προς όφελος της επιχείρησης. 

2. Απάτη εις βάρος της επιχείρησης. 

 

Η απάτη προς όφελος της επιχείρησης προκύπτει ως αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου πλεονεκτήματος, που μπορεί να εξαπατάει 

ένα τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006), τέτοιου είδους απάτες είναι: 

 Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικών απεικονισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που 

παραβιάζουν κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή 

συμβόλαια. 

 Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων 

του ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος. 

 Φορολογική απάτη. 

 Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες 

ενέργειες, δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών. 
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 Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφθούν σημαντικές 

πληροφορίες που θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της 

επιχείρησης στους εκτός της επιχείρησης τρίτους. 

 

Σύμφωνα με το ίδιο, παραδείγματα απάτης εις βάρος της επιχείρησης μπορεί 

να είναι: 

 Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων. 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες. 

 Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως 

άχρηστου ή ελαττωματικού. 

 Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς 

παράδοση, διπλή τιμολόγηση. 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές. 

 Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών. 

 

6.5 Χαρακτηριστικά της Λογιστικής Απάτης 

 

Η διοίκηση μια επιχείρησης, όπως και αναφέραμε αναλυτικά και προηγουμένως, 

μπορεί να επηρεάσει της οικονομικές καταστάσεις ως προς την φερεγγυότητα των 

στοιχείων. Ο επηρεασμός μπορεί με τους ακόλουθους τρεις βασικούς τρόπους. 

 

Ο πρώτος τρόπος έχει σχέση με την σκόπιμη παραβίαση του λογιστικού 

προτύπου. Η σκόπιμη παραβίαση έγκειται στα πλαίσια της απάτης. Αυτό γιατί η 

διοίκηση της επιχείρησης θέτει σε εφαρμογή δικούς της κανόνες στην προσπάθεια της 

να αλλάξει τα οικονομικά της στοιχεία και να εκθέσει την εικόνα που η ίδια θέλει, 

χωρίς να υπολογίζει τα θεσπισμένα λογιστικά πρότυπα. Η πράξη της σκόπιμης 

παραβίασης τιμωρείται και την ίδια της αγορά. 

 

Ο δεύτερος τρόπος αφορά την αναπόφευκτη δημιουργική παρέμβαση της 
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διοίκησης. Η ύπαρξη της αναπόφευκτης δημιουργικής προκαλείται από τα κενά που 

αφήνουν τα ίδια τα λογιστικά πρότυπα για λογιστικά θέματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις. 

 

Ο τρίτος τρόπος αφορά τα περιθώρια επιλογών που δίνεται μέσα από τον 

τρόπο διατύπωσης των ίδιων των λογιστικών προτύπων. Η διοίκηση έτσι αποκτά 

περιθώρια υποκειμενισμού και άσκησης κρίσης.  

 

Τα χαρακτηριστικά της λογιστικής απάτης, σύμφωνα με μελετητές του χώρου, 

έχουν πολλαπλά αλλά κοινά χαρακτηριστικά όπως: 

 

Μικρή ορατότητα 

 

 Αυτό συμβαίνει επειδή οι παραβάτες βρίσκονται στον τόπο του οικονομικού 

εγκλήματος και εντέχνως καλύπτουν τα ίχνη τους. 

 

Πολυπλοκότητα  

 

Οι δικανικοί λογιστές εξαπατούνται από τους δημιουργούς των οικονομικών 

εγκλημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν την γνώση που έχουν και την ασάφεια των 

νόμων, ή τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουν για τα συστήματα που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση. 

 

Διάχυση θυματοποίησης 

 

Πρόσφατο παράδειγμα είναι οι δημοσιευθείσες απάτες του ΙΚΑ, όπου πλην των 

εργαζομένων, εμπλέκονται και άλλα άτομα, «θύματα», που λόγω ανάγκης 

συμμετέχουν με άγνοια ή γνώση σε ένα οικονομικό έγκλημα. 
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Δυσχέρεια διερεύνησης  

 

Αυτό συμβαίνει λόγω της μικρής ορατότητας, της πολυπλοκότητας ή της διάχυσης 

ευθυνών, βασικό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται κυρίως στα οικονομικά εγκλήματα 

χρηματιστηρίων.  

 

Σύμφωνα με τον Rezaee (2003) τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η 

λογιστική απάτη είναι τα ακόλουθα: 

 Νόθευση οικονομικών μεγεθών. 

 Σκόπιμες αλλοιώσεις λογαριασμών και άλλων σημαντικών 

πληροφοριών. 

 Σκόπιμα κακή εφαρμογή των λογιστικών προτύπων. 

 Εσκεμμένη παράβλεψη λογιστικών αρχών και πρακτικών. 

 Χρησιμοποίηση λογιστικών τεχνασμάτων για την διαχείριση 

παράνομων κερδών. 

 Μεθοδική χρησιμοποίηση νόμιμων λογιστικών τεχνικών, οι οποίοι 

δύναται σε εύκολη διαφοροποίηση. 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις απάτης δημιουργείται υπερεκτίμηση των 

λογαριασμών του ενεργητικού (αποθεμάτων, απαιτήσεων, παγίων κ.α.). Οι κινήσεις 

παραποίησης συνήθως πραγματοποιούνται είτε στο τέλος των τριμήνων είτε στο 

τέλος του έτους. Τα κίνητρα που οδηγούν τα στελέχη σε παραποίηση των 

οικονομικών στοιχείων δεν είναι μόνο για προσωπικό τους όφελος αλλά οφείλεται και 

στην επιθυμία των ανώτερων στελεχών να δημοσιεύσουν αποτελέσματα θετικά στις 

προσδοκίες της αγοράς.  
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6.6 Η Φύση της Λογιστικής Απάτης 

 

Από την εννοιολογική προσέγγιση της λογιστικής απάτης γίνεται εύκολα κατανοητό 

ότι η φύση της είναι πολύπλοκη. Οι διάφορες μορφές λογιστικής απάτης που 

αντιμετωπίζει ένας οργανισμός παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον Riahi 

- Belkaoui (2003), η λογιστική απάτη μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: 

 

α) εταιρική απάτη (corporate fraud)  

 

Η εταιρική απάτη διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, την απάτη κατά της 

εταιρείας και την απάτη προς όφελος της εταιρείας. Ως βασικό κίνητρο γι’ αυτούς που 

διαπράττουν την απάτη, τα ανώτερα στελέχη, τους υπαλλήλους κ.τ.λ. αναφέρεται η 

ικανοποίηση των οικονομικών τους αναγκών. Επιπλέον, ο Riahi – Belkaoui 

υποστηρίζει ότι η αύξηση της εταιρικής απάτης στις ΗΠΑ αλλά και γενικότερα, είναι 

αποτέλεσμα της διάβρωσης της επιχειρηματικής ηθικής. 

 

β) διοικητική απάτη / έγκλημα λευκού κολάρου (management fraud ή white collar 

crime)  

 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα να 

διαπράξουν απάτη, καθώς λόγω της θέσης τους μπορούν εύκολα να παραποιήσουν τα 

λογιστικά δεδομένα. 

 

γ) απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting)  

 

Πρόκειται για την σοβαρότερη μορφή της λογιστικής απάτης. Τα κίνητρα καθώς και 

οι κύριες πρακτικές της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων αναλύονται στη 

συνέχεια του κεφαλαίου. 
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δ) αποτυχία ελέγχου (audit failure)  

 

Πολλές φορές η ευθύνη για λογιστικά σκάνδαλα ανήκει στους ελεγκτές, οι οποίοι με 

τις παραλείψεις και την αναποτελεσματική τους επίβλεψη αποτυγχάνουν να 

εντοπίσουν και να αποκαλύψουν ουσιώδεις ανακρίβειες που περιέχονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα μη νόμιμων δραστηριοτήτων. 

 

Η Επιτροπή Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) διακρίνει τρεις 

μορφές απάτης: α) κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων (asset misappropriation), β) 

απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting) και γ) 

διαφθορά / δωροδοκία (corruption). 

 

Μία άλλη διάκριση της απάτης συναντάμε στον Rezaee (2002), σύμφωνα με 

την οποία η απάτη μπορεί να λάβει δύο μορφές: απάτη από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη (management fraud) και απάτη από τους υπαλλήλους (employee fraud). 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η μορφή απάτης που 

αναφέρεται ως διοικητική απάτη, στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά θεωρείται 

συνώνυμη με την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αφού όπως ήδη έχουμε 

δει η ευθύνη για την προετοιμασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ανήκει στην διοίκηση της εταιρείας. Έτσι τα διοικητικά στελέχη 

διαπράττουν απάτες μέσω παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων, έχοντας ως 

στόχο κυρίως επενδυτές και πιστωτές. 

 

Τέλος οι Pickett S. & J. (2002) διαχωρίζουν την απάτη, η οποία διαπράττεται 

από μέλη του οργανισμού από την απάτη που οφείλεται σε τρίτους, έξω από τον 

οργανισμό. Οι υπάλληλοι μπορεί να εμπλακούν σε μικροκλοπές αλλά και πιο 

σοβαρές απάτες, καταχρήσεις και υπεξαιρέσεις αλλά κλοπές μπορεί να διαπραχθούν 

και από άτομα εκτός του οργανισμού. Επίσης, οι επιχειρήσεις παραπλανούν το 

επενδυτικό κοινό με παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις αλλά εμπλέκονται και σε 
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απάτες που σχετίζονται με την τιμή της μετοχής.  

 

6.7 Το Τρίγωνο της Λογιστικής Απάτης (The Fraud Triangle) 

 

Σύμφωνα με άλλες μελέτες τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν χαρτογραφηθεί και 

με άλλες αναλύσεις, όπως το «τρίγωνο της απάτης» (The Fraud Triangle). 

 

Το τρίγωνο της απάτης, όπως περιγράφεται στο αμερικάνικο ελεγκτικό 

πρότυπο SAS ΝΟ 99,«Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit» και το 

οποίο υιοθετεί την θεωρία του Donald R. Cressey (1953), προσδιορίζει τους τρεις 

παράγοντες που απαιτούνται προκειμένου να συμβεί μία απάτη. 

 

Τα τρία αυτά στοιχεία, όπως αναφέρουν οι Cohen et al (2010), εντοπίστηκαν 

αρχικά από τον Sutherland (1949) και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν από τον Cressey, ο 

οποίος πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε 200 φυλακισμένους, που είχαν 

καταδικαστεί για απάτη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τρία στοιχεία του τριγώνου 

είναι παρόντα σε όλες τις περιπτώσεις απάτης. Οι Albrecht et al (1982) εφάρμοσαν 

την θεωρία αυτή της εγκληματολογίας στην λογιστική και εντόπισαν 82 μεταβλητές 

που σχετίζονται με την απάτη και τις οποίες κατατάσσουν σε τρεις κατηγορίες: 

πιέσεις, ευκαιρίες για διάπραξη απάτης και προσωπική ακεραιότητα. 

 

Η θεωρία του τριγώνου της απάτης έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή μετά την 

υιοθέτησή της από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών (American 

Institute of Certified Public Accountants - AICPA), στο SAS NO 99. Πρέπει πάντως 

να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το AICPA αρκεί μόνο ένας από τους τρεις παράγοντες 

προκειμένου να διαπραχθεί μία απάτη. 

 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την 

διάπραξη της απάτης: 
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 Η συμπεριφορά του ατόμου και η εκλογίκευση της απάτης. 

 Η πίεση που αντιμετωπίσει το άτομο και τα κίνητρα που έχει και 

 Η ευκαιρία να διαπράξει την απάτη. 

 

Η ανάλυση για το «τρίγωνο της απάτης», βασίζεται στην μελέτη των Turner et 

al. (2003) και στηρίζεται στη λογική ότι και οι τρεις παράμετροι είναι απαραίτητες 

για να διαπραχθεί απάτη. Κάποιες από αυτές υπάρχουν στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και άλλες είναι έμφυτες στα ίδια τα άτομα ή τις προσωπικές τους 

καταστάσεις. 

 

 

Σχήμα 3: The Fraud Triangle 

 

Πηγή: Επεξεργασία του συγγραφέα από Turner et al. (2003) 

 

Η απόφαση και η εκτέλεση της λογιστικής απάτης καθορίζεται με βάση τρία 

χαρακτηριστικά, τα οποία δημιουργούν αυτό που χαρακτηρίζεται ως τρίγωνο της 

λογιστικής απάτης. Αυτά είναι τα εξής: 
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1. ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΙΕΣΗ (Incentive/Pressure) 

 

Πρόκειται για τα κίνητρα ή την πίεση που δέχονται τα ανώτατα στελέχη της 

διοίκησης ή άλλοι εργαζόμενοι ώστε να παραποιήσουν ουσιωδώς τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Όπως αναφέρουν οι Fahnestock 

και Yost (2004), «οι πιέσεις που δέχονται τα στελέχη της διοίκησης στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι τόσο ισχυρές ώστε έχουν μεταβάλει την αλληλουχία 

(continuum) της λογιστικής και των πρακτικών διαχείρισης των κερδών», όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΕΡΔΩΝ 

Παλαιά αλληλουχία: 

Γενικά Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής → «Επιθετική» Λογιστική (Aggressive 

Accounting) 

Σύγχρονη αλληλουχία: 

Γενικά Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής → «Επιθετική» Λογιστική → Απάτη 

 

 

Σχήμα 4: Η παλαιά και η νέα αλληλουχία λογιστικών αρχών και «επιθετικής» 

λογιστικής 

 

Μερικές από τις πιέσεις που ωθούν συχνά τα στελέχη των επιχειρήσεων στην 

ιδιοποίηση και την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων είναι: 

 Η ψύχωση για επιτυχία. 

 Ακριβές συνήθειες. 

 Υψηλά προσωπικά χρέη. 

 Άδικη μεταχείριση. 

 Απροσδόκητες οικονομικές ανάγκες. 
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 Προσωπικές οικονομικές απώλειες. 

 Πιέσεις από το εργασιακό περιβάλλον. 

 Έλλειψη σεβασμού ή δυσαρέσκεια από την επιχείρηση. 

 

2. ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Opportunity) 

 

Συνθήκες οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία να παραποιηθούν οι οικονομικές 

καταστάσεις. Παραδείγματα ευκαιριών για παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, τα αδύναμα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου, η συγκέντρωση δύναμης σε ένα μόνο πρόσωπο ή μία μικρή ομάδα 

προσώπων, η ταχεία ανανέωση του προσωπικού, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα 

μέρη, οι περίπλοκες συναλλαγές κ.ά. (Jurinski και Lippman, 1999). 

 

Παραδείγματα ευκαιριών για παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

είναι: 

 Η αποκεντρωμένη διοίκηση. 

 Τα αδύναμα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

 Οι περίπλοκες συναλλαγές. 

 Έλλειψη ηθικής καθοδήγησης και ηγεσίας. 

 Πρακτικές ατιμωρησίας. 

 Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 Η συγκέντρωση δύναμης σε ένα μόνο πρόσωπο ή μία μικρή ομάδα 

προσώπων. 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Attitude / Rationalization) 

 

Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται σε ένα σύνολο ηθικών κανόνων και προτύπων 

συμπεριφοράς, που επιτρέπουν τους εργαζομένους να εκτελέσουν μια λογιστική 

απάτη εσκεμμένα και μάλιστα τους βοηθούν να εκλογικεύουν την πράξη αυτή, 

τονίζοντας πως πρόκειται για το καλό της εταιρείας. Montgomery, D.D., Beasley, M.s 
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Menelaides, S.L & Palmrose (2002). Τα άτομα αυτά, γενικά δεν διαπράττουν απάτη, 

εκτός αν μπορούν να την δικαιολογήσουν σύμφωνα με τον προσωπικό τους κώδικα 

ηθικής. Για τα διοικητικά στελέχη, η αιτιολόγηση της διάπραξης μιας απάτης μπορεί 

να περιλαμβάνει σκέψεις όπως «πρέπει να κρατηθεί υψηλά η τιμή της μετοχής», 

«όλες οι εταιρίες εφαρμόζουν πρακτικές επιθετικής (aggressive) λογιστικής», ή 

«πρόκειται για το καλό της εταιρίας». 

 

Ορισμένα παραδείγματα σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006), είναι: 

 Η αίσθηση ότι κάποιος κακοπληρώνεται. 

 Η πεποίθηση ότι κάποιος δουλεύει υπερβολικά. 

 Η πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει κάποιος έχει 

τα πλεονεκτήματα της. 

 Χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική. 

 Επιθυμία για εκδίκηση.  

 

Παρά την ευρεία αποδοχή του Τριγώνου της Απάτης από επαγγελματίες, 

ακαδημαϊκούς κ.τ.λ. μπορούμε να διαπιστώσουμε την απουσία σημαντικού αριθμού 

εμπειρικών μελετών, που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα του στον εντοπισμό 

της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το κενό αυτό επιχειρούν να 

καλύψουν οι Skousen, Smith και Wright (2008) πραγματοποιώντας μία έρευνα 

σχετικά με το εάν οι τρεις παράγοντες της θεωρίας του Cressey σχετίζονται θετικά με 

την απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άρα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο στον εντοπισμό όσο και στην πρόληψη της απάτης. 

Αναπτύσσοντας ένα σύνολο μεταβλητών που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό των 

τριών παραγόντων και δοκιμάζοντας τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιώντας ένα 

δείγμα επιχειρήσεων, που ήταν στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

(Securities and Exchange Commission – SEC) καθώς επίσης και ένα δείγμα 

επιχειρήσεων που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις απάτης, εντοπίζουν πέντε 

μεταβλητές του παράγοντα «πίεση» και δύο μεταβλητές του παράγοντα «ευκαιρία», 

που παίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της απάτης. Καταλήγουν έτσι στο 
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συμπέρασμα ότι οι τρεις παράγοντες απάτης έχουν εφαρμογή στον εντοπισμό της 

απάτης αλλά και στην πρόβλεψη σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις είναι πιθανό να 

εμπλακούν σε απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

6.8 Το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον ως αιτίες για τη 

λογιστική απάτη  

 

Στην προσπάθεια του καθορισμού βαθύτερων κινήτρων για την προσφυγή σε 

λογιστική απάτη, είναι καλό να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ εξωτερικών και των 

εσωτερικών δυνάμεων, καθορισμένες από την αγορά και τις ανταποκρίσεις στην 

αγορά αντίστοιχα, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών που κατηγορούνται και 

εκείνων που δεν κατηγορούνται. Ενδεχομένως, οι δυνάμεις της αγοράς είναι 

ικανότερες από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, στο να οδηγήσουν σε μια τέτοια 

απόφαση. Η λογιστική απάτη ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, έχει αποδειχτεί, πως 

μπορεί να ξεγελάσει την αγορά μόνο βραχυπρόθεσμα.  

 

6.8.1 Εξωτερικές δυνάμεις που επηρεάζουν τα κόστη και τα 

πλεονεκτήματα από μια λογιστική απάτη 

 

Μια τεράστια εξωτερική δύναμη που οδηγεί στην επιλογή της λογιστικής απάτης, 

είναι η έμφυτη δυσκολία της αγοράς να εκτιμήσει κάποια στοιχεία ενεργητικού. 

 

Γενικά, η εμφάνιση του φαινομένου είναι συχνότερη σε αγορές όπου είναι 

κοστολογικά ασύμφορο να ελεγχθεί η ποιότητα των συναλλασσόμενων αγαθών. Σε 

μια συζήτηση περί της απάτης, στο New Palgrave, ο Karni συζητά το εξής: «Η απάτη 

επικρατεί και είναι επίμονη όσο την υποστηρίζουν η μη συστηματοποιημένες 

πληροφορίες. Ενδεχομένως να συμβεί όποτε η επαλήθευση του κόστους του 

παραγωγού σχετικά με την πραγματική αγορά των αγαθών του, είναι απαγορευτικά 

υψηλή». 
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Επομένως, η πιθανότητα της ανίχνευσης απατηλών συμπεριφορών και άρα και 

του κόστους αυτών, διαφέρει ποικιλοτρόπως και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις 

δαπάνες για τα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, οι εξωτερικοί μιας επιχείρησης είναι 

δυσκολότερο να ανιχνεύσουν τη διάπραξη ενός λογιστικού αδικήματος σε εταιρείες 

με υψηλές δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D), καθότι πρόκειται για άυλα, 

άρα όχι εύκολα εκτιμώμενα στοιχεία ενεργητικού. 

 

Όπως έχει προ-ειπωθεί, ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια ακόμη δύναμη του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να επηρεάσει τους λογιστικούς αριθμούς, 

επαληθεύοντας την ακρίβειά τους. Αυτό που, όμως, πρέπει να τονιστεί είναι ότι η 

φήμη τους αποτελεί ένα από τα βασικότερα προτερήματα που οφείλουν να 

διατηρούν. Οι Watts και Zimmerman περιγράφουν τη σημασία της φήμης των 

ελεγκτών: «Η φήμη δίνει κίνητρο στους ελεγκτές να παραμείνουν ανεξάρτητοι στο 

έργο τους. Είναι δαπανηρό να καθιερωθεί ένα καλό ιστορικό και μια καλή φήμη, 

αλλά μόλις καθιερωθούν, οδηγούν στην αύξηση τη ζήτηση για την παροχή των 

υπηρεσιών τους, με την ανάλογη αύξηση και στις αμοιβές. Αν κάποιος ελεγκτής 

βρεθεί να είναι λιγότερο ανεξάρτητος από ότι αναμένεται τότε η φήμη του 

καταστρέφεται και οι παρούσα αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών του μειώνεται. 

Επομένως, η φήμη του ελεγκτή λειτουργεί ως ένας δεσμός στην ανεξαρτησία του. Στο 

βαθμό που οι ελεγκτές με την καλύτερη φήμη είναι περισσότερο πιθανό να 

ανιχνεύσουν μια πιθανή απάτη, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι εταιρείες με αυτούς 

τους ελεγκτές είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν κάποια λογιστική παρατυπία».  

 

6.8.2 Εσωτερικοί, επιχειρησιακοί παράγοντες που συμβάλλουν στη 

λογιστική απάτη 

 

Σε αυτήν την παράγραφο, η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσο μπορεί η δομή του 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και στα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων μπορούν να 

συμβάλλουν στη διάπραξη λογιστικών, εκούσιων λαθών. Η δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει οριστεί ως μία μεταβλητή που έχει επιπτώσεις στη λογιστική 



 

σελ. 116 

 

απάτη. Τη δεκαετία του ’70, άλλωστε , αλλά και μετέπειτα άρχισε ένα μεγάλο μέρος 

της συζήτησης περί της εταιρικής διακυβέρνησης να επικεντρώνεται στο ρόλο των 

διοικητικών συμβουλίων. Οι εξωτερικοί διευθυντές ισχυρίζονταν ότι είχαν 

ισχυρότερα κίνητρα από τους διευθυντές που προέρχονταν από το εσωτερικό της 

επιχείρησης ελέγξουν τις δραστηριότητες των διοικητικών στελεχών. Τη δεκαετία του 

’80, υπήρξε μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των διευθυντών που προέρχονταν 

εκτός των επιχειρήσεων. 

 

Επιπρόσθετα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NY Stock Exchange), 

υιοθέτησε μια τυποποιημένη λίστα, το 1978, η οποία απαιτούσε από τις 

συμπεριλαμβανόμενες εταιρείες να διαθέτουν ελεγκτικές επιτροπές που να είναι 

ανεξάρτητες της διοίκησης. Ο ρόλος των ελεγκτικών επιτροπών στο μετριασμό του 

φαινομένου, συνοψίστηκε από τον Harold Williams (1977), τον τότε διευθυντή του 

SEC: «Θα έπρεπε να είναι εμφανές, αλλά ίσως χρειάζεται να επαναληφθεί, ότι η 

ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για 

μια αποδοτική και αποτελεσματική αγορά όσο και για το σχηματισμό του κεφαλαίου. 

Ένα βασικό σημείο για την ενίσχυση της δημόσιας εμπιστοσύνης είναι η δημιουργία 

λιγότερο άμεσης συμμετοχής των συμβουλίων στην ελεγκτική διαδικασία και στη 

χρηματοοικονομική πληροφορία. Το μέσο, που το SEC και το Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης έχουν επιστρατεύσει είναι οι ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου». 

 

Μερικοί μελετητές καθώς και κάποιοι ρυθμιστές έχουν επιδοκιμάσει τη χρήση 

εξωτερικών διευθυντών και ελεγκτικών επιτροπών στις επιχειρήσεις, λόγω του ότι 

αυξάνουν την πιθανότητα της ανίχνευσης της απάτης και άρα αυξάνεται και το 

αναμενόμενο κόστος αυτής. Εναλλακτικά, μερικοί άλλοι ισχυρίζονται ότι η χρήση 

εξωτερικών διευθυντών και ελεγκτικών επιτροπών, είναι επιπόλαιη και δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν ελάχιστο αποτέλεσμα στην εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Μια επιπλέον παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με την 

εταιρική διακυβέρνηση, που αφορά στη σκέψη να επηρεαστούν τα κίνητρα των 
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διοικούντων προκειμένου να ελέγξουν τους μάνατζερ, είναι αν το διοικητικό 

συμβούλιο είναι οργανωμένο (classified). Συνήθως στα συμβούλια, το 1/3 των μελών 

θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή ή επανεκλογή για 3-ετή θητεία, ανά χρόνο. 

Επομένως, αυτού του είδους τα συμβούλια εμποδίζουν την έγκαιρη ελεγκτική 

διαδικασία και συνήθως αντιμετωπίζονται ως anti-takeover devices. Mason Gerety 

and Kenneth Lehn, (1997).  

 

6.9 Αντιμετώπιση της Απάτης: Πρόληψη και Εντοπισμός 

 

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της απάτης είναι η πρόληψή της. Σύμφωνα με τον 

Wells (2004), η πρόληψη της απάτης είναι πιο βιώσιμη στρατηγική, δεδομένου ότι 

είναι συχνά δύσκολο να ανακτηθούν οι απώλειες της απάτης από την στιγμή που θα 

εντοπιστεί. Στον τομέα της πρόληψης της απάτης έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μηχανισμοί, ενώ εκτός από την εκτίμηση 

των παραγόντων κινδύνου απάτης που θεωρείται αναγκαία, ποικίλα μέτρα και 

στρατηγικές προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου να αποτραπούν 

φαινόμενα απάτης στους οργανισμούς. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η πρόληψη της 

απάτης έχει ως στόχο την μείωση της πιθανότητας έκθεσης σε φαινόμενα απάτης σε 

ένα λογικό βαθμό, καθώς η πλήρης εξάλειψη των περιπτώσεων απάτης δεν είναι 

εφικτή, οποιαδήποτε μέτρα και αν ληφθούν από τις επιχειρήσεις. Μόνο με έναν 

συνδυασμό μέτρων πρόληψης και εντοπισμού μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο ο 

κίνδυνος της απάτης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο οι επιχειρήσεις να 

διαθέτουν και τις κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους εντοπισμού της απάτης. 

 

Ο Riahi – Belkaoui (2003) παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο (σχήμα 4), το 

οποίο χρησιμεύει για τον εντοπισμό των συνθηκών εκείνων που είναι ευνοϊκές για 

την διάπραξη της λογιστικής απάτης. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει διάφορες 

θεωρίες και μοντέλα από την επιστήμη της εγκληματολογίας. 
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Σχήμα 5: A Framework for Fraud in Accounting 

 

Πηγή: Riahi-Belkaoui, Ahmed (2003), Accounting By Principle or Design? 

 

Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι τέσσερις μορφές λογιστικής απάτης: εταιρική 

απάτη, απάτη υπό την καθοδήγηση της διοίκησης, παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτυχίες ελέγχου συμβαίνουν πιο συχνά στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Οι λογιστές και οι επιχειρηματίες έχουν παρουσιάσει μία ευνοϊκή 

εικόνα της προβληματικής τους κατάστασης, επιμένοντας ότι με 

ιδιωτικές ρυθμίσεις μπορούν να έχουν υπό έλεγχο την λογιστική 

απάτη. 

 Υπάρχει συσσώρευση δύναμης και προνομίων σε ορισμένες ομάδες η 

οποία δημιουργεί μία αντίληψη ανισότητας σε όσους δεν αποτελούν 

μέλη, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παράτυπες πράξεις 

προκειμένου να αντιδράσουν σε καταστάσεις που τους δημιουργούν 

αισθήματα κατωτερότητας, απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξαλείψουν φαινόμενα παράνομης κατοχής 

δικαιωμάτων και προνομίων. 
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 Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν γενικά ποινικές κατηγορίες. 

 Η κοινωνική αποδιοργάνωση και η αδυναμία εφαρμογής κοινωνικού 

ελέγχου δημιουργεί το ιδανικό κλίμα για διάπραξη απάτης. 

 Τα άτομα έχουν ενταχθεί σε ένα σύστημα αξιών, το οποίο αποδέχεται 

την εγκληματική συμπεριφορά. 

 Έλλειψη συνοχής μεταξύ αξιών και κανόνων με συνέπεια να 

προκαλείται σύγχυση στα άτομα. 

 

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίσουν τις ανωτέρω ενδεικτικές 

συνθήκες λογιστικής απάτης, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ελέγχου και να 

προχωρήσουν σε επανεκτίμηση των προγραμμάτων ηθικών αξιών προκειμένου να 

εμποδίσουν την διάπραξη απάτης. Επίσης ο Riahi-Belkaoui υποστηρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να υιοθετήσουν τα ακόλουθα μέτρα: 

 Διαμόρφωση της επιθυμητής συμπεριφοράς 

 Διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 Αποτελεσματική οικονομική οργάνωση με αναγνώριση της ευθύνης 

για σωστές πρακτικές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 Ενεργός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξέταση των 

πρακτικών και γενικότερα της πολιτικής σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

 Επίβλεψη των ικανοτήτων και των συνθηκών ζωής των ατόμων που 

κατέχουν θέσεις σχετικές με την διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης 

 Γνωστοποίηση αλλά και χρήση αυστηρών κυρώσεων για την 

παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών 

 Ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι οικονομικής απόδοσης 

 Επίγνωση της μεγάλης έμφασης που δίνεται στην βραχυπρόθεσμη 

οικονομική απόδοση. 
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Ο Dooley (2002) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι « η πρόληψη της οικονομικής 

απάτης είναι σαν την πρόληψη της αμαρτίας». Ωστόσο η απάτη μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί και να μειωθούν οι επιπτώσεις της, εφόσον αναγνωριστεί σε αρχικό 

στάδιο, διότι είναι αυτονόητο ότι όλες οι οικονομικές απάτες ξεκινούν σχετικά 

μικρές, στη συνέχεια αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, μέχρι να προκαλέσουν 

σημαντική βλάβη. Συνεπώς η εφαρμογή μιας επαρκούς επαγρύπνησης και 

επαγγελματικής επιφυλακτικότητας μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός 

παράγοντας της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Ο ίδιος τονίζει την 

χρησιμότητα των κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου καθώς και του 

αποτελεσματικού εξωτερικού έλεγχου στον τομέα της πρόληψης της απάτης. 

 

Οι Tiscini και Di Donato (2006) αναφερόμενοι στους μηχανισμούς πρόληψης 

της λογιστικής απάτης επισημαίνουν τα κύρια στοιχεία των μηχανισμών αυτών, τα 

οποία είναι: α) εταιρική διακυβέρνηση σε επαγρύπνηση, β) κώδικας επιχειρησιακής 

συμπεριφοράς, γ) επαρκής και αποτελεσματική δομή και λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου και δ) αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι συνδέονται στενά με τα συστήματα 

εταιρικής διακυβέρνησης και θα πρέπει να έχουν πρωταρχικό ρόλο και στον 

εντοπισμό κάθε είδους λογιστικής απάτης. 

 

Η σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου ως μέθοδος πρόληψης αλλά και 

εντοπισμού της λογιστικής απάτης αυξάνεται συνεχώς. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο McMillan (2006), το 18% των περιπτώσεων απάτης αποκαλύπτεται μέσω 

του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα ενός καλού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην αποκάλυψη 

της λογιστικής απάτης. 

 

Οι Pickett S. & J. (2002),τονίζουν την εξασφάλιση ενός ηθικού εργασιακού 

περιβάλλοντος ως βασικό μέτρο για την καταπολέμηση της εταιρικής απάτης. Είναι 

απόλυτα σημαντικό για μία εταιρία να διατηρεί μία ηθική στάση και να προσελκύει 
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επενδυτές που θεωρούν την επιχειρηματική ηθική ως ένα σημαντικό μέρος των 

κριτηρίων αξιολόγησης τους. 

 

Στην ύπαρξη ενός κώδικα επιχειρησιακής συμπεριφοράς αλλά και στην 

διασφάλιση συμμόρφωσης στον κώδικα αυτό αναφέρεται ο Καζαντζής (2006), ως 

πολιτική αποθάρρυνσης της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ένας 

κώδικας επιχειρησιακής συμπεριφοράς θα πρέπει να παρέχει γενικές αλλά πλήρεις 

οδηγίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

καθορισμός και η γνωστοποίηση των προτύπων κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων και η οριοθέτηση της ευθύνης κάθε ατόμου για την πιστή τήρησή τους. 

 

Ο Beasley (1996) εξετάζει την σχέση ανάμεσα στη σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την απάτη μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

συγκρίνοντας επιχειρήσεις που διέπραξαν ή όχι απάτη, παρατηρεί ότι η πιθανότητα 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μειώνεται σημαντικά καθώς ο αριθμός 

των εξωτερικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνεται. 

 

Σύμφωνα με τον Rezaee (2005), οι στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης της 

λογιστικής απάτης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

1. Εκτίμηση της ευπάθειας της επιχείρησης απέναντι σε απάτες (fraud 

vulnerability) 

2.Εξέταση (ύποπτης) ικανότητας επικράτησης σε συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού (Gamesmanship) 

3. Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση 

4. «Ενεργές» επιτροπές ελέγχου 

5. Προγράμματα πρόληψης της απάτης 

6. Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

7. Ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

8. Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 
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Οι Murphy και Dacin (2011) αναπτύσσουν ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τρία 

ψυχολογικά μονοπάτια για την απάτη, το οποίο υποστηρίζεται από πολλές θεωρίες 

σχετικά με την ηθική διαίσθηση, τον ανορθολογισμό κ τον ρόλο που διαδραματίζει η 

αρνητική επιρροή. Το πλαίσιο τους βασίζεται στο Τρίγωνο της Απάτης. Υποστηρίζουν 

ότι όταν τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με την «ευκαιρία» και το «κίνητρο/πίεση», 

υπάρχουν τρία ψυχολογικά μονοπάτια προς την απάτη, που βρίσκονται εντός της 

«συμπεριφοράς/εκλογίκευσης»: 1) έλλειψη επίγνωσης/ ευαισθητοποίησης, 2) 

διαίσθηση σε συνδυασμό με εκλογίκευση και 3) συλλογισμός. Αυτές οι διακρίσεις 

είναι σημαντικές στην πρόληψη της απάτης γιατί καθένα από αυτά τα μονοπάτια 

συνδέεται με διαφορετικούς ψυχολογικούς μηχανισμούς. Αυτό το πλαίσιο χρησιμεύει 

μεταξύ άλλων στην πρόβλεψη μελλοντικής παράτυπης συμπεριφοράς και μπορεί να 

αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την εξερεύνηση διαφόρων παρεμβάσεων που 

αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης. 

 

Η αποκάλυψη της απάτης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, η απάτη αποκαλύπτεται κυρίως τυχαία, (Riahi-Belkaoui,2003, 

McMillan,2006) γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όσον αφορά την 

μείωση του κινδύνου απάτης, επίσης από πληροφοριοδότες / καταγγέλλοντες 

(whistleblowers), ως αποτέλεσμα εσωτερικού ελέγχου, μέσω διενέργειας εξωτερικών 

ελέγχων καθώς και μέσω προγραμμάτων ανίχνευσης. 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE’s 

2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse), πολλές περιπτώσεις 

απάτης δεν πρόκειται να ανιχνευθούν ποτέ. Ακόμη, σε πολλές από αυτές που θα 

εντοπιστούν, το συνολικό ποσό των ζημιών πιθανόν να μην προσδιορισθεί ποτέ με 

ακρίβεια. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η επαγγελματική απάτη εντοπίζεται κυρίως 

μέσω πληροφοριών (43,3%) και μάλιστα η πλειοψηφία των πληροφοριοδοτών 

προέρχεται από εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε απάτες. 

 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τον σημαντικό σκοπό που 



 

σελ. 123 

 

εξυπηρετεί ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων, ο ρόλος του ως μέσο 

αποκάλυψης της απάτης είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, καθώς μόνο το 3% των 

περιπτώσεων απάτης αποκαλύπτεται κατά την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες, εξελιγμένες 

τεχνικές και σύγχρονες μέθοδοι που βοηθούν τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό 

φαινομένων απάτης. Ο Σπάθης (2002), αναφέρεται σε μοντέλα και υποδείγματα, τα 

οποία βοηθούν τους ελεγκτές στην αποκάλυψη των παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Στο άρθρο του γίνεται αναφορά μιας σειράς ερευνών που αναλύουν 

και προτείνουν τέτοιου είδους μοντέλα – υποδείγματα. Τα υποδείγματα αυτά 

χρησιμοποιούν μεταβλητές ποσοτικές και ποιοτικές με την βοήθεια εξελιγμένων 

τεχνικών της στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας, όπως πολυ-μεταβλητών, 

παλινδρομήσεων, πολυ-κριτήριας ανάλυσης, ευφυών συστημάτων και υβριδικών 

συστημάτων. 

 

Οι Dechow et al (2011) αναπτύσσουν μία βάση δεδομένων των ανακριβειών 

των οικονομικών καταστάσεων. Στο σχετικό άρθρο περιγράφουν αυτή τη βάση, με 

σκοπό να την καταστήσουν ευρέως διαθέσιμη και σε άλλους ερευνητές, για την 

προώθηση της έρευνας σχετικά με τις παραποιήσεις των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αναλύουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που παραποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις και αναπτύσσουν 

ένα μοντέλο για την πρόβλεψη ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων ως ένδειξη απάτης έχουν και τα προειδοποιητικά σημάδια, οι «κόκκινες 

σημαίες» (red flags). Κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει τέτοιου είδους προειδοποιητικά σημεία, στα 

οποία θα δώσει αυξημένη βαρύτητα. Το Ελεγκτικό Πρότυπο SAS NO 99 

κατηγοριοποιεί τις «κόκκινες σημαίες» σύμφωνα με τους τρεις παράγοντες κινδύνου 

που περιλαμβάνει το Τρίγωνο της Απάτης: «πίεση, κίνητρα», «ευκαιρία» και 
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«εκλογίκευση». Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των «κόκκινων σημαιών» 

συναντάμε πολλές και διαφορετικές απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Οι Mohamed Abd El Aziz Hegazy και Rasha Kassem (2010) σε έρευνα τους 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κόκκινων σημαιών «red flags» στην 

ανίχνευση των φαινομένων απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, υποστηρίζουν την χρήση των προειδοποιητικών σημείων ως 

εργαλείο για τον εντοπισμό της απάτης. Παράλληλα, αναφερόμενοι στις «κόκκινες 

σημαίες» που περιλαμβάνονται στο SAS ΝΟ 99, θεωρούν ότι είναι αρκετά γενικές 

και για τον λόγο αυτό, στην έρευνα τους συμπεριλαμβάνουν και μία λίστα από 

συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια, που σχετίζονται με κάθε είδος απάτης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία σύμφωνα με την έρευνά τους είναι 

ιδιαίτερα αποδεκτά από τους ελεγκτές και σε συνδυασμό με τις «κόκκινες σημαίες» 

του SAS NO 99 μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των ελεγκτών να 

εντοπίζουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Οι Moyes et al (2006) προσεγγίζουν το ζήτημα της χρησιμότητας των 

κόκκινων σημαιών «red flags» στον εντοπισμό της απάτης, από την πλευρά των 

εσωτερικών ελεγκτών. Πραγματοποιώντας μία έρευνα ανάμεσα σε (82) ογδόντα δυο 

εσωτερικούς ελεγκτές, σχετικά με την χρησιμότητα των (42) σαράντα δυο «κόκκινων 

σημαιών» του SAS NO 99, καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα: Από το σύνολο των 

κόκκινων σημαιών «red flags» οι (15) δέκα πέντε αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές, οι (14) δέκα τέσσερις αποτελεσματικές και οι υπόλοιπες (13) δέκα 

τρεις αναποτελεσματικές. Δηλαδή, (29) είκοσι εννέα  από τα (42) σαράντα δύο 

προειδοποιητικά σημάδια αποτελούν στην πραγματικότητα ενδείξεις απάτης. 

Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν σταθερά τους παράγοντες κινδύνου που 

ανήκουν στις κατηγορίες: «ευκαιρία» και «εκλογίκευση» ως πιο αποτελεσματικούς 

στον εντοπισμό της απάτης, σε σχέση με τους παράγοντες που κατατάσσονται στην 

κατηγορία «κίνητρα / πίεση». 
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Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία πληθώρα μεθόδων και μέτρων 

αντιμετώπισης της απάτης το σημαντικό ερώτημα που γεννάται είναι εάν οι μέθοδοι 

αυτές θεωρούνται χρήσιμες και αποτελεσματικές από τους ειδικούς καθώς και σε 

ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. 

 

Οι Bierstaker et al (2006) πραγματοποίησαν μία έρευνα ανάμεσα σε (86) 

ογδόντα έξι λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και πιστοποιημένους εξεταστές της 

απάτης, προκειμένου να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι ανίχνευσης και πρόληψης της απάτης και να καταλήξουν σε συμπεράσματα 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών σύμφωνα με την άποψη των 

ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιπυρικές ζώνες (firewalls), η 

προστασία από τους ιούς, η προστασία των κωδικών πρόσβασης, η επισκόπηση και 

βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τους συνηθέστερους 

τρόπους αντιμετώπισης της απάτης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι πολλές μέθοδοι 

εντοπισμού και πρόληψης παρά την αποτελεσματικότητά τους δεν χρησιμοποιούνται 

συχνά από τις επιχειρήσεις πιθανότατα λόγω του υψηλού κόστους και της έλλειψης 

πόρων από τις εταιρείες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1 Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνιστούν μια επισκόπηση της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο 

επίπεδο. 

 

Μέσω των καταστάσεων αυτών, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την 

οικονομική θέση μιας επιχείρησης, την οικονομική προσαρμοστικότητα της, την 

γενική αποδοτικότητα της και τις πάσης φύσεως αλλαγές σε αυτήν. Οι πληροφορίες 

αυτές είναι πολύ χρήσιμες σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, διότι υποβοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τα οικονομικά τους. Τέτοιου είδους χρήστες π.χ. είναι οι 

μέτοχοι, οι επενδυτές κ.ά. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαιτείται να είναι κατανοητές, σαφείς, 

ουδέτερες, σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και περιεκτικές, περιέχοντας επαρκή και 

διάφανη πληροφόρηση σε όλους τους πιθανούς αναγνώστες. 

 

7.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Παραποίηση Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 

O όρος «Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων» έχει οριστεί διεθνώς με 

διαφορετικό τρόπο από τους επιστήμονες και ερευνητές που ασχολήθηκαν με το 

θέμα. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι επειδή 
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μέχρι πρόσφατα ο όρος αυτός δεν είχε αναλυθεί διεξοδικά και σε βάθος. Μάλιστα, 

πολλές φορές αντί του εν λόγω όρου συναντάμε και συγγενικούς, όπως η «διαχείριση 

κερδών – Earnings Manipulation», η διοικητική παραποίηση (Management Fraud), 

καθώς και η εργασιακή (Occupational Fraud). Μερικοί, λοιπόν, από αυτούς τους 

ορισμούς παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), οι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις (fraudulent 

financial reporting ή falsified financial statements) ορίζονται ως οι σκόπιμες 

λανθασμένες διατυπώσεις ή παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις ώστε να 

εξαπατηθούν οι χρήστες αυτών. Αυτό σύμφωνα με τους Lendez και Korevec (1999), 

μπορεί να περιλαμβάνει:  

1) Το χειρισμό (manipulation), την παραποίηση (falsification), ή την αλλαγή 

(alteration) των λογιστικών αρχείων ή των δικαιολογητικών εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.  

2) Διαστρεβλώσεις ή σκόπιμες παραλείψεις σημαντικών γεγονότων ή 

συναλλαγών από τις οικονομικές καταστάσεις.  

3) Την σκόπιμη κακή εφαρμογή των κανόνων της λογιστικής. 

 

Σύμφωνα με τον Σπαθή (2002) «η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιμο χειρισμό (manipulation) στοιχείων τους, 

όπως υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των 

υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους. Οι 

χειρισμοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των 

οικονομικών καταστάσεων». 

 

Επίσης, ο Rezaee (2002) ισχυρίστηκε ότι «η παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η προμελετημένη προσπάθεια εκ μέρους 

των επιχειρήσεων με σκοπό να εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν τους χρήστες 

των δημοσιευμένων αυτών οικονομικών καταστάσεων, ειδικά τους επενδυτές και 
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τους πιστωτές, συντάσσοντας ουσιαστικά λανθασμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Γενικά, η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει πρόθεση και 

σκοπιμότητα από μία ομάδα έξυπνων δραστών, (όπως είναι για παράδειγμα υψηλά 

στελέχη της διοίκησης, λογιστές, ελεγκτές κτλ.) οι οποίοι ενεργούν βάσει μιας 

καλοσχεδιασμένης τεχνικής εξαπάτησης». 

 

Συναφής με τον παραπάνω είναι και ο ορισμός που δίνουν οι Σπαθής, 

Δούμπος και Ζοπουνίδης (2002) οι οποίοι, όμως, ορίζουν τη διοικητική απάτη - 

παραποίηση (Management Fraud) «ως την εσκεμμένη εξαπάτηση που προκαλείται 

από υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης (Management) και παραπλανεί πιστωτές και 

επενδυτές μέσω εσφαλμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων». 

 

Ακόμα, ο Wallace (1995) διευκρινίζει ότι «παραποίηση είναι μία μορφή 

ενεργειών σχεδιασμένη να οδηγεί σε παραπλάνηση και η οποία μπορεί να υλοποιηθεί 

με πλαστά έγγραφα και απεικονίσεις που υποστηρίζουν την παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων». 

 

Επιπλέον, οι Stalebrink και Sacco (2005) σε σχετικό άρθρο τους 

χρησιμοποιούν τη σημασιολογία που δίνει το ΔΛΠ Νο 99, το οποίο ορίζει την 

παραποίηση (fraud) «ως μία σκόπιμη ενέργεια που οδηγεί σε ουσιαστικά λανθασμένη 

διατύπωση των Χ/Ο Καταστάσεων» και συνοψίζουν επισημαίνοντας ότι «η ουσία 

έγκειται στο ότι η παραποίηση είναι τελικά μια προσπάθεια εξαπάτησης ενός άλλου 

προσώπου από κακή παρουσίαση ή παράλειψη ποσών και αποκαλύψεων των Χ/Ο 

Καταστάσεων». 

 

Από την άλλη, ο Beneish (1999) χρησιμοποιεί τον «συνώνυμο όρο» 

«διαχείριση των κερδών (Earnings Manipulation)» λέγοντας ότι είναι «η τακτική 

όπου η διοίκηση (Management) μιας εταιρίας παραβιάζει τις Γενικά Αποδεκτές 

Λογιστικές Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) με σκοπό να 

παρουσιάσει κατά συμφέροντα τρόπο τις οικονομικές της καταστάσεις». 
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Στην έρευνα του Beneish βασίστηκε ο Thomson (2005) και όρισε τη 

διαχείριση των κερδών ως «τη χρήση διαφόρων μορφών μίας σειράς έξυπνων 

επινοήσεων για τη διαστρέβλωση της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας εταιρίας 

ώστε να επιτύχει το επιθυμητό για αυτήν αποτέλεσμα». 

 

Τέλος, σύμφωνα με μια διαφορετική άποψη, η ελεγκτική εταιρία ACL 

Services Ltd. σε σχετική έκθεσή της το 2005 αναφέρει τον όρο «υπαλληλική 

παραποίηση (Occupational Fraud)» τον οποίο και ορίζει ως « τη χρήση της 

επαγγελματικής ιδιότητας κάποιου υπαλλήλου για προσωπική ωφέλεια και πλουτισμό 

μέσω της σκόπιμης και εσκεμμένης, εσφαλμένης ή κακής εφαρμογής των πηγών και 

χρήσεων μιας επιχείρησης». 

 

7.3 Το προφίλ της παραποίησης  

 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα βασικά στοιχεία του προβλήματος της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων στηριζόμενοι στο μοντέλο που ανέπτυξε ο Rezaee. Η 

διαστρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων είναι η κατάληξη της εφαρμογής ενός 

συνόλου μεθόδων Δημιουργικής Λογιστικής και αποδίδεται στην επίδραση κάποιων 

παραγόντων. Το μοντέλο του Rezaee επισημαίνει αυτούς τους παράγοντες και 

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

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

έλεγχος, Results – συνέπειες. 

 

Οι μάγειρες (COOKS) 

 

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε περιπτώσεις παραποίησης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και εφαρμογής πρακτικών Δημιουργικής Λογιστικής (σύμφωνα και με 

τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών) είναι υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης. 

Πρόκειται για CEOs (Chief Executive Officers), CFOs (Chief Financial Officers), 
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διευθυντές και πρόεδροι. Οι έρευνες, ειδικότερα, έχουν δείξει ότι σε ποσοστό που 

φτάνει το 80% των περιπτώσεων των επιχειρήσεων που διαστρέβλωσαν την 

πραγματική εικόνα τους, τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης ήταν άμεσα 

εμπλεκόμενα. Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές τις έρευνες είναι ότι 

τελικά δεν ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι λογιστές για την παραποίηση, 

πεποίθηση που συχνά εκφράζεται από την κοινή γνώμη. 

 

Οι συνταγές  (RECIPES) 

 

Οι συνταγές αναφέρονται στις δυνητικές μορφές που μπορεί να εκλάβει η 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Από τις συχνότερες μορφές είναι η 

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

πληρωτέοι λογαριασμοί (Accounts Payable). Η καταγραφή εικονικών συναλλαγών 

θεωρείται η πιο επιθετική μορφή δημιουργικής λογιστικής. 

 

Τα κίνητρα (INCENTIVES) 

 

Η υιοθέτηση πρακτικών Δημιουργικής Λογιστικής και Διαχείρισης των Κερδών 

παρακινείται από κάποια κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά είναι κυρίως οικονομικής φύσεως 

και σχετίζονται με προσέλκυση νέων επενδυτών, προβλήματα ρευστότητας κ.ά. Στο 

μοντέλο του, ο Rezaee σημειώνει ότι τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι και 

«ψυχωτικά», δηλαδή η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων να οφείλεται σε 

συνήθη τάση (habitual criminal) ορισμένων στελεχών να καταστρώνουν και να 

εμπλέκονται σε δολοπλοκίες. Στα κίνητρα μπορούμε να συμπεριλάβουμε το 

ιδεολογικό υπόβαθρο όπως επίσης και τον εγωκεντρισμό της διοίκησης να 

δημιουργήσει ένα ισχυρό κύρος που θα καθιερώσει την επιχείρηση ηγέτιδα στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται. 
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Η επίβλεψη (MONITORING) 

 

Με τον όρο της επίβλεψης ο Rezaee αναφέρεται στην έκταση και την ποιότητα του 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τόσο από την μεριά του εσωτερικού ελέγχου, 

όσο και από την μεριά του εξωτερικού ελέγχου. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια για 

εντοπισμό των ευθυνών σε επίπεδο ελεγκτών αλλά και σε επίπεδο διοίκησης. 

 

Οι συνέπειες  (RESULTS) 

 

Στις συνέπειες περιγράφεται ο αντίκτυπος που έχει η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων στις σχέσεις της επιχείρησης με τους επενδυτές, τους πιστωτές της 

καθώς και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η σπίλωση του ονόματος της εταιρίας 

οδηγεί σε έλλειψη αξιοπιστίας και συνεπώς σε πτώση της αξίας της μετοχής και 

ένταξη της εταιρίας σε καθεστώς επιτήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις επιβολής χρηματικών προστίμων όπως επίσης και ποινές 

φυλάκισης για τα εμπλεκόμενα στελέχη. 

 

7.4 Το διαμάντι της απάτης (The Fraud Diamond) 

 

Η απάτη μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζει 

τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστά ως «Διαμάντι της 

Απάτης». 

 

Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους Wolfe and Hermanson 

(2004), μπορούν να παρουσιαστούν ως εξής: 
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Σχήμα 6: The Fraud Diamond 

 

Πηγή: Επεξεργασία του συγγραφέα, από Wolfe and Hermanson (2004) 

 

Πολλές απάτες δεν θα είχανε γίνει πραγματικότητα, αν δεν υπήρχαν τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά για να πραγματοποιηθεί. Τα τέσσερα παραπάνω 

χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε τα άτομα να μπορέσουν να 

σκεφτούν την απάτη. Η ικανότητα ενός ατόμου να ανακαλύπτει την ευκαιρία, το 

παράθυρο που θα του δώσει πάτημα για να διαπράξει την απάτη. Το βασικό ερώτημα 

που απαντάει το διαμάντι της απάτης είναι: 

 

Πως και ποιος θα μπορούσε να μετατρέψει μια ευκαιρία για απάτη σε 

πραγματικότητα; 

 

ΚΙΝΗΤΡΟ (Incentive) 

 

Θέλω ή έχω την ανάγκη να διαπράξω την απάτη. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Opportunity) 

 

Υπάρχει μια αδυναμία στο σύστημα, την οποία το σωστό πρόσωπο θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί. Η απάτη είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

 

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Rationalization) 

 

Έχω πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η δόλια πράξη ή συμπεριφορά μου αξίζει τους 

πιθανούς κινδύνους. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Capability) 

 

Διαθέτω τα αναγκαία γνωρίσματα και ικανότητες - σωστό πρόσωπο - για να 

πραγματοποιήσω την απάτη. Έχει αναγνωριστεί η συγκεκριμένη ευκαιρία για απάτη 

και μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικότητα. 

 

7.5 Κίνητρα και πρακτικές παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 

Όπως προείπαμε, η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αφορά όλους τους 

κλάδους των επιχειρήσεων, αλλά οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναφέρονται στους 

κλάδους αξιοποίησης ακινήτων (realestate), στη βιομηχανία, στις τράπεζες, στις 

εταιρείες πετρελαιοειδών, στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο υγείας. 

 

Τα κίνητρα που έχει μία επιχείρηση για να παραποιήσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις, μπορεί να προέρχονται από δυνάμεις που βρίσκονται στο εξωτερικό ή 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Όπως αναφέρει ο Rezaee , τα οικονομικά 

κίνητρα είναι τα συνηθέστερα σε περιπτώσεις απάτης μέσω της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων, ενώ άλλου είδους κίνητρα, όπως ψυχωτικά, εγωκεντρικά 
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ή ιδεολογικά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. 

 

Μία συνοπτική κατηγοριοποίηση των κινήτρων που έχει μια επιχείρηση για να 

επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα προτείνεται από τους Jurinski και 

Lippman:  

 Εξωτερική πίεση (π.χ. ειδικοί όροι δανειακών συμβάσεων, σύγκλιση 

προς τις προσδοκίες των αναλυτών, ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, 

συγχωνεύσεις και εξαγορές κ.ά.) 

 Εσωτερική πίεση (π.χ. μη ρεαλιστικοί στόχοι, μερισματική πολιτική 

επιχείρησης, προσπάθεια φοροδιαφυγής κ.ά.) 

 Απαιτήσεις κεφαλαιαγοράς (π.χ. άντληση κεφαλαίων από το 

Χρηματιστήριο) 

 Πίεση αμοιβής / αποζημίωσης (π.χ. αμοιβές που σχετίζονται με τα 

δημοσιευμένα κέρδη ή την τιμή της μετοχής) 

 Κίνδυνος χρεοκοπίας ή κατάχρησης 

 Προσωπικές φιλοδοξίες των υψηλά ιστάμενων 

 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους η διοίκηση μιας επιχείρησης 

μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων, αναφέρονται 

ως εξής: 

1. Ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. 

2. Δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης όταν δεν υπάρχει ένα πρότυπο που 

να ρυθμίζει ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα. 

3. Υποκειμενικός και άσκηση κρίσης από την πλευρά της διοίκησης όταν τα 

λογιστικά πρότυπα αφήνουν περιθώρια επιλογών στην αντιμετώπιση 

διάφορων θεμάτων. 

 

Η λογιστική απάτη δεν ξεκινά πάντοτε με μια παράνομη πράξη. Πολλές 

μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιλογές των μάνατζερ αναφορικά με τις λογιστικές 

μεθόδους εξαρτώνται από τις αναμενόμενες οικονομικές συνέπειές τους. Είναι 
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ευρέως γνωστό, ότι οι λογιστικές μέθοδοι επιλέγονται ανάλογα με την επίδρασή τους 

στο ανακοινωθέν εισόδημα, ανάλογα με τις μεθόδους καθορισμού της αποζημίωσης 

των στελεχών και ανάλογα με το βαθμό ελέγχου των μάνατζερ από τους ιδιοκτήτες 

(Riahi – Belkaoui, 2003). 

 

Ο Rezaee (2002) αναφέρεται στους σκοπούς τους οποίους μπορεί να 

εξυπηρετεί η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων: 

1. Παροχή πίστωσης, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ή συμπληρωματική 

κεφαλαιουχική επένδυση βασιζόμενη σε παραπλανητικές οικονομικές 

καταστάσεις 

2. Διατήρηση ή δημιουργία ευνοϊκής χρηματιστηριακής τιμής μετοχής 

3. Απόκρυψη ακατάλληλων επιχειρηματικών συναλλαγών (π.χ. Εικονικές 

πωλήσεις ή παραποιήσεις περιουσιακών στοιχείων) 

4. Επίλυση προσωρινών οικονομικών δυσκολιών (π.χ. ανεπαρκής ταμειακή 

ροή, δυσμενείς επιχειρηματικές αποφάσεις, αμυντικός μηχανισμός διατήρησης 

του κύρους) 

 

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο η διοίκηση μπορεί να αποσκοπεί σε προσωπικά 

οφέλη μέσω: 

1. Αύξησης της αμοιβής των ανώτατων στελεχών λόγω υψηλότερων 

δημοσιευμένων κερδών 

2. Ενίσχυση της αξίας των μετοχών των διοικητικών στελεχών 

3. Προσωπικής χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

4. Προαγωγής ή διατήρησης της υπάρχουσας θέσης εργασίας στην εταιρεία  

 

Όπως αναφέρει ο Dooley (2002), «όταν πρόκειται για απάτη μέσω 

παραποίησης, η ανθρώπινη φαντασία είναι ικανή να εφεύρει μυριάδες συνδυασμούς 

λογιστικών παρατυπιών για να εξαπατήσει τους επενδυτές». Ωστόσο, υπάρχουν 

ορισμένες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων που εμφανίζονται 

με μεγαλύτερη συχνότητα και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, μέσω των οποίων 
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κατηγοριοποιούνται. Συγκεκριμένα, ο Schillit (2002) αναφέρει επτά κατηγορίες 

πρακτικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν με 

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

1. Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή αναγνώριση εσόδων 

«αμφισβητήσιμης ποιότητας» (π.χ. αναγνώριση εσόδων όταν εξακολουθούν 

να παρέχονται μελλοντικές υπηρεσίες, αναγνώριση εσόδων πριν την αποστολή 

των εμπορευμάτων ή πριν την αποδοχή από τον πελάτη, πωλήσεις σε 

θυγατρικές εταιρίες κ.ά.) 

2. Αναγνώριση «πλασματικών» εσόδων (π.χ. αναγνώριση μετρητών που 

λήφθηκαν στα πλαίσια δανεισμού ως έσοδα, αναγνώριση εισοδημάτων από 

επενδύσεις ως έσοδα από κανονική λειτουργία, αναγνώριση των 

επιστρεφόμενων ποσών από προμηθευτές ως έσοδα κ.ά.) 

3. Ενίσχυση εισοδήματος με κέρδη «μιας φοράς» (π.χ. δημιουργία 

εισοδήματος από την ανακατάταξη / αναδιάρθρωση των λογαριασμών του 

Ισολογισμού) 

4. Μετάθεση τρεχόντων εξόδων σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη χρήση 

(π.χ. κεφαλαιοποίηση λειτουργικών εξόδων) 

5. Αποφυγή καταγραφής υποχρεώσεων (στοιχείων Παθητικού) ή μη κανονική 

μείωσή τους 

6. Μετάθεση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη χρήση 

7. Μετάθεση μελλοντικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση ως «ειδικές 

χρεώσεις». 

 

Η αποκάλυψη των παραποιήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εμπειρία που 

αποκτάται από τους ελεγκτές είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά αυτό από μόνο του 

δεν αρκεί. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες και εξελιγμένες 

τεχνικές, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδείγματα που βοηθούν τους ελεγκτές. 

 

Στην Ελλάδα, οι μέχρι σήμερα γνωστές παραποιήσεις είχαν κυρίως ως στόχο 

τη μείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας μέσα από τη διόγκωση των 



 

σελ. 137 

 

εξόδων. Με την είσοδο, όμως αρκετών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, η 

παραποίηση των καταστάσεων αποβλέπει στην αύξηση των εσόδων και στην ταχεία 

ανάπτυξη τους, που θα σημαίνει ταυτόχρονα αύξηση των κερδών. Αν αυτό είναι 

δύσκολο να συμβεί στην πραγματικότητα, πολλές εταιρείες καταφεύγουν στην 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων τους μέσα από επεμβάσεις στα λογιστικά 

τους βιβλία «cook the books». 

 

7.6 Παράγοντες που ευνοούν την πιθανότητα δημιουργίας 

παραποιημένων  οικονομικών καταστάσεων  

 

Οι Lendez and Korevec (1999) αναφέρουν ότι παράγοντες που ευνοούν την 

πιθανότητα δημιουργίας παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων μπορεί να είναι 

τα χαρακτηριστικά του μάνατζμεντ και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρίας.  

 

Α. Χαρακτηριστικά της διοίκησης (management characteristics)  

 

Η φιλοσοφία της διοίκησης παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη λειτουργία μιας 

επιχείρησης. Αν η διοίκηση επιδεικνύει ακεραιότητα και υψηλές ηθικές αξίες, στέλνει 

ξεκάθαρο μήνυμα στους υπαλλήλους ότι δε θα ανεχτεί παράτυπες λογιστικές 

πρακτικές. Αν, αντίθετα, η διοίκηση αγνοεί τους νόμους και προωθεί την υλοποίηση 

των εταιρικών στόχων με κάθε κόστος, τότε είναι πιθανόν οι υπάλληλοι να 

καταφύγουν σε παράνομα μέσα για να τους επιτύχουν. Οι Lendez και Korevec (1999) 

αναφέρουν ορισμένα χαρακτηριστικά της διοίκησης τα οποία θα μπορούσαν να 

μειώσουν τον κίνδυνο λογιστικής απάτης. Για παράδειγμα, στενή εποπτεία των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, ενδυνάμωση των λογιστικών ελέγχων, αυστηρό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου συγχρόνως με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων (ERPs) και σεβασμό στις οδηγίες των διαφόρων 

εποπτικών και νομοθετικών αρχών.  
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Β. Λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρίας (company operating 

characteristics)  

 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας εταιρίας μπορούν μερικές φορές να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία απάτης. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

συνδέονται με τη φύση και την πολυπλοκότητα της εταιρίας και των συναλλαγών της 

(Lendez και Korevec, 1999). Για παράδειγμα αν ο υπολογισμός των περιουσιακών 

στοιχείων μιας εταιρίας βασίζεται σε υποκειμενικές και όχι αντικειμενικές κρίσεις, 

είναι ευκολότερη η χειραγώγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Άλλα 

παραδείγματα λειτουργικών χαρακτηριστικών που δίνουν ευκαιρία για απάτη είναι οι 

περίπλοκες συναλλαγές και η πολύπλοκη οργανωτική δομή των εταιριών. Επίσης 

σημαντικός παράγοντα κινδύνου αποτελεί η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

(Spathis et.al.,2002). Χαρακτηριστικά όπως η ταμειακή στενότητα, η χαμηλή 

κερδοφορία, καθώς και η ύπαρξη συσσωρευμένων ζημιών μπορεί να οδηγήσουν σε 

απάτη για να ανατραπεί η συγκεκριμένη κατάσταση.  

 

7.7 Ανίχνευση και τεχνικές διερεύνησης της απάτης των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

 

7.7.1 Χρονικές διαφορές 

 

Ο χρόνος είναι έννοια εξαιρετικής σημασίας στη λογιστική, καθώς καθορίζει πολύ 

βασικά της ζητήματα, όπως το πότε θα αναγνωριστεί ένα έσοδο ή έξοδο, πότε πρέπει 

να αναγνωριστεί μια ζημία ή ένα κέρδος. Πολλές φορές, η επιλογή της χρονικής 

στιγμής της αναγνώρισης είναι αυθαίρετη και κρύβει προθέσεις παραποίησης. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων, τα έσοδα λογίζονται κατά το 

χρόνο της πραγματοποίησης τους και όχι κατά το χρόνο είσπραξής τους. Ωστόσο, 

πολλές επιχειρήσεις καταστρατηγούν την αρχή αυτή και αναγνωρίζουν έσοδα είτε 

νωρίτερα είτε αργότερα από το χρονικό σημείο που προβλέπει η αρχή αυτή. Αν η 
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χρήση βρίσκεται στο τέλος της και η επιχείρηση έχει ήδη επιτύχει τις προβλέψεις της, 

ενδέχεται να αναγνωρίσει τα έσοδα σύμβασης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της 

τρέχουσας χρήσης, την επόμενη χρήση ώστε να διευκολύνει τη επίτευξη των νέων 

στόχων. Αντίθετα, αν η τρέχουσα χρήση κλείνει με κέρδη μικρότερα από τα 

αναμενόμενα, η επιχείρηση σπεύδει να αναγνωρίσει έσοδα από μελλοντικές 

συμβάσεις που δεν έχουν καταστεί δεδουλευμένα ακόμη. 

 

Στην παραποίηση των λογιστικών στοιχείων, οι δράστες είτε υποτιμούν είτε 

υπερεκτιμούν το ενεργητικό ή τα έσοδα, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται. 

 

Οι χρονικές διαφορές, δηλαδή η καταχώριση εσόδων ή και εξόδων σε 

λανθασμένες χρονικές περιόδους, αποτελεί μια μέθοδο που παραβλέπει την 

«λογιστική αρχή της αντιστοιχίας». Η μη εγγραφή εσόδων κατά την περίοδο 

εγγραφής των αντίστοιχων εξόδων αποτελεί παραβίαση των λογιστικών κανονισμών 

και χρησιμοποιείται προκειμένου να μετακινηθούν έσοδα ή έξοδα από τη μια περίοδο 

στην άλλη, αυξάνοντας ή μειώνοντας τα κέρδη. 

 

Τα έσοδα πρέπει να εγγράφονται λογιστικά όταν συντρέχουν τα ακόλουθα 

κριτήρια : 

• Έχει πραγματοποιηθεί παράδοση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

• Η τιμή πώλησης του πωλητή προς τον αγοραστή είναι καθορισμένη. 

• Η είσπραξη είναι εγγυημένη και δεν εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα 

(π.χ. μεταπώληση του προϊόντος). 

• Υφίσταται αδιαμφισβήτητη συμφωνία (γραπτή ή προφορική συμφωνία). 

 

Αν ένα η περισσότερα από τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρείται, τότε συντρέχει 

περίπτωση πρόωρης εγγραφής εσόδων. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί, σε ότι αφορά τις μακροπρόθεσμες 

συμβάσεις. Σε κάποιες χώρες, τα έσοδα και τα έξοδα από μακροπρόθεσμες 
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κατασκευαστικές συμβάσεις εγγράφονται χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο της 

ολοκλήρωσης της σύμβασης είτε τη μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης. Στην 

μέθοδο της ολοκλήρωσης της σύμβασης δεν εγγράφονται τα έσοδα, παρά μόνο όταν 

ολοκληρωθεί το έργο 100%. Τα κόστη κατασκευής τηρούνται σε ένα λογαριασμό 

απογραφής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Στη μέθοδο του ποσοστού 

ολοκλήρωσης εγγράφονται έσοδα και έξοδα με μετρήσιμο προοδευτικό τρόπο στη 

διάρκεια του έργου. 

 

Μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιείται σε σχέση με την πρόωρη εγγραφή 

εσόδων και απαιτεί προσοχή είναι η λεγόμενη «υπερπλήρωση καναλιού διανομής» 

(channelstuffing) ή «υπερφόρτωση εμπόρων» (tradeloading). Με την πρακτική αυτή, 

πωλείται μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα σε διανομείς, που ενθαρρύνονται να 

αγοράσουν, προκειμένου να εκμεταλλευτούν εκπτώσεις ή διευκολύνσεις στους όρους 

αποπληρωμής. Η πρακτική αυτή τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής, κυρίως από τις 

βιομηχανίες με μεγάλα περιθώρια ακαθάριστων εσόδων, γιατί αυξάνει τις 

βραχυπρόθεσμες εισπράξεις, καθιστώντας ωστόσο, πιο δύσκολη την επίτευξη των 

στόχων πώλησης στην επόμενη περίοδο. 

 

Οι πιέσεις για επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού ή η έλλειψη σωστών 

μηχανισμών λογιστικού ελέγχου, οδηγεί συχνά στην εγγραφή εξόδων σε λάθος 

περίοδο. Ειδικότερα, τα έσοδα από μια πώληση ενός προϊόντος εγγράφονται σε μια 

περίοδο, αλλά τα έξοδα αν και έχουν πραγματοποιηθεί για την παραγωγή αυτού του 

προϊόντος, εγγράφονται στην επόμενη περίοδο. 

 

Προειδοποιητικές ενδείξεις 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) των Η.Π.Α 

(ACFE, 2008), οι προειδοποιητικές ενδείξεις που συνδέονται με χρονικές διαφορές, 

είναι οι ακόλουθες: 

• Ασυνήθιστη κερδοφορία μιας εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του 
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ίδιου τομέα. 

• Επανειλημμένη αρνητική ταμειακή ροή από εργασίες της εταιρείας, ενώ 

παράλληλα ανακοινώνονται κέρδη. 

• Ασυνήθιστες και πολύπλοκες συναλλαγές, κυρίως στο τέλος της λογιστικής 

περιόδου, που δημιουργούν ερωτήματα «ουσίας – μορφής». 

• Αξιοσημείωτη αύξηση των πωλήσεων ανά ημέρα στις λογιστικές απαιτήσεις, 

και αντίστοιχα αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των αγορών. 

 

7.7.2 Εικονικά έσοδα 

 

Η κατηγορία των εικονικών εσόδων περιλαμβάνει τις τεχνικές που έχουν στόχο, 

κυρίως, να διογκώσουν το πραγματικό μέγεθος των εσόδων και κατά συνέπεια, το 

πραγματικό κέρδος και να βελτιώσουν μια σειρά δεικτών όπως το καθαρό περιθώριο 

κέρδους (Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις), την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

(Καθαρά Κέρδη/Συνολικά Ίδια Κεφάλαια), την αποδοτικότητα των συνολικών 

κεφαλαίων(Καθαρά Κέρδη/Συνολικό Ενεργητικό). 

 

Τα εικονικά έσοδα αφορούν την εγγραφή πωλήσεων, που όμως δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί. Για τις εικονικές πωλήσεις συνήθως χρησιμοποιούνται ανύπαρκτοι 

πελάτες, χωρίς ωστόσο, να αποκλείονται οι πραγματικοί πελάτες. Με την εγγραφή 

εικονικών πωλήσεων γίνεται απαραίτητη η αντιστροφή της εγγραφής στην επόμενη 

λογιστική περίοδο, κάτι που απαιτεί την εγγραφή νέων εικονικών πωλήσεων. 

 

Στην περίπτωση των πωλήσεων με επιφύλαξη της κυριότητας, όπου η 

ιδιοκτησία δεν έχει περιέλθει στον αγοραστή, δεν πρέπει να γίνεται εγγραφή αυτών 

των πωλήσεων ως έσοδα. Ο πωλητής, ωστόσο, που θέλει να παρουσιάσει αυξημένες 

πωλήσεις, εγγράφει τη συγκεκριμένη πώληση σε μια προσπάθεια να υπερτιμήσει τα 

έσοδά του. 
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Προειδοποιητικές ενδείξεις 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) των Η.Π.Α 

(ACFE, 2008), οι προειδοποιητικές ενδείξεις που συνδέονται με τα εικονικά έσοδα 

συμπίπτουν με τις ενδείξεις που συνδέονται με χρονικές διαφορές, ενώ ως επιπλέον 

ενδείξεις αναφέρονται οι κάτωθι: 

• Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη ή εταιρείες ειδικής μορφής εκτός συνήθους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή με εταιρείες που δεν υποβάλλονται σε 

λογιστικό έλεγχο. 

• Σημαντικός αριθμός πωλήσεων σε εταιρείες των οποίων δεν είναι γνωστή η 

ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία. 

• Αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων από μειοψηφία τμημάτων μέσα στην 

εταιρεία ή από πωλήσεις που καταγράφονται από τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας. 

 

7.7.3 Απόκρυψη Παθητικών και εξόδων 

 

Άλλη μια περίπτωση παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι η απόκρυψη 

υποχρεώσεων και εξόδων, όπως απόκρυψη χρεών, ζημιών και δανείων. Η κατηγορία 

αυτή, διαφέρει από την προηγούμενη καθώς τα μεγέθη αυτά δεν εμφανίζονται 

καθόλου στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ στην περίπτωση των αποτιμήσεων 

εμφανίζονται μεν, σε παραποιημένη αξία δε. Με την απόκρυψη αυτών των 

λογιστικών μεγεθών, επιδιώκεται η ωραιοποίηση των καταστάσεων και των δεικτών, 

κυρίως, της κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας. Ο χρήστης των 

καταστάσεων είναι δύσκολο να ανακαλύψει αυτή τη μορφή απάτης, καθώς δεν 

δίνεται κανένα στοιχείο για την ύπαρξη των λογαριασμών αυτών, για παράδειγμα 

ζημιά από καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων. Συνήθως, οι απάτες αυτές 

ανακαλύπτονται σε επίπεδο εξωτερικού ελέγχου.  

 

Η υποτίμηση παθητικών και εξόδων, είναι μια μέθοδος αλλοίωσης των 
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οικονομικών καταστάσεων, ώστε να εμφανίζεται πιο κερδοφόρα η επιχείρηση. Η 

μέθοδος αυτή, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τριών τεχνικών. 

 

Πρώτον, τα παθητικά και τα έξοδα παραλείπονται απλώς και μόνο με τη μη 

εγγραφή τους. Καταστάσεις πελατών ή τιμολόγια μπορούν εσκεμμένως να πεταχτούν 

και να αντισταθμιστούν από μελλοντικές αυξήσεις τιμών. 

 

Η δεύτερη τεχνική αφορά την κεφαλαιοποίηση της δαπάνης ή την εγγραφή 

κεφαλαιακής δαπάνης. Στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης της δαπάνης έχουμε 

υποτίμηση ή απόσβεση μιας δαπάνης, αντί για την εγγραφή της στο έτος που 

πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του κέρδους. Στην περίπτωση πάλι 

που η επιχείρηση επιθυμεί να εμφανίσει μειωμένα έσοδα, ώστε να καταβάλλει 

λιγότερους φόρους, εγγράφει την δαπάνη, την οποία θα έπρεπε να αποσβέσει ή να 

υποτιμήσει. 

 

Η τρίτη τεχνική, αφορά τη μη προσηκόντως εγγραφή ή τη μη εμφάνιση των 

εξόδων, που συνδέονται με επιστροφές προϊόντων, λόγω μη ικανοποίησης των 

πελατών. Όταν δηλαδή μια επιχείρηση παρέχει εγγύηση για το προϊόν που πωλεί, 

οφείλει να εγγράψει παθητικό για αυτό το ποσό. Μερικές επιχειρήσεις αγνοούν ή 

υποτιμούν αυτό το παθητικό. 

 

7.7.4 Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις 

 

Πέρα από το χειρισμό των οικονομικών καταστάσεων, οι αντικανονικές 

γνωστοποιήσεις συντελούν στο να παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα της 

επιχείρησης από την πραγματική. Για παράδειγμα ο «δράστης» παραλείπει εσκεμμένα 

να γνωστοποιήσει το γεγονός ότι ένα δάνειο συνοδεύεται από χρηματοοικονομικούς 

όρους (covenants). Οι γνωστοποιήσεις είναι τεράστιας σημασίας για τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων. Την ουσιώδη αυτή σημασία των γνωστοποιήσεων 

την γνωρίζουν οι συντάκτες των καταστάσεων, οι οποίοι συχνά εσκεμμένα 
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παραλείπουν να γνωστοποιήσουν γεγονότα ή δίνουν ελλιπείς ή και ψευδείς 

γνωστοποιήσεις. «Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα πρότυπα, 

ικανοποιούνται μόνο κατά ένα ποσοστό. Κάποιες που θα έπρεπε να εμφανίζονται δεν 

εμφανίζονται καθόλου, ενώ για κάποιες άλλες, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι 

ατελείς, σε σχέση με τις ρυθμίσεις των προτύπων. Έτσι πολλά πράγματα αφήνονται 

στην πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Οι αιτίες είναι πολλές(…) Το τελικό θύμα 

αυτής της κατάστασης είναι ο χρήστης, αλλά και ο ελεγκτής, που δεν ξέρει κάθε φορά 

τι ψάχνει να βρει και που θα το βρει.(…) Αν «σκάσει» όμως μία εταιρία και οι 

καταστάσεις της γίνουν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, θα προκύψουν οι ατέλειες 

στην πληροφόρηση, για γνωστοποιήσεις που δεν έγιναν καθόλου ή για 

γνωστοποιήσεις που η πληροφόρηση δεν ήταν πλήρης. Η διοίκηση, οι ελεγκτές, οι 

εποπτικές αρχές θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, που θα μπορούσαν να αποφύγουν. 

Γιατί όλη η λογική των προτύπων, βασίζεται στην εκτενή και ειλικρινή πληροφόρηση 

των χρηστών. Αν αυτή έχει γίνει, μειώνονται οι συνέπειες μίας αρνητικής εξέλιξης για 

την εταιρία. Αν όμως δεν έχει γίνει, η αρνητική εξέλιξη μπορεί να συνδεθεί με 

προσπάθεια παραπλάνησης του χρήστη, ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο δεν ήταν στην 

πρόθεση κανενός από τους εμπλεκόμενους.»(Ντζανάτος,2010). 

 

Προειδοποιητικές ενδείξεις 

 

Ενδεικτικά ως προειδοποιητικές ενδείξεις που συνδέονται με τις αντικανονικές 

γνωστοποιήσεις αναφέρονται οι κάτωθι: 

• Ιστορικό παραβιάσεων των νόμων περί αξιόγραφων ή άλλων νόμων και 

κανονισμών καθώς και ισχυρισμοί σε βάρος της επιχείρησης περί απάτης. 

• Κυριαρχία ενός προσώπου ή μιας ομάδας στη διοίκηση, χωρίς 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς ελέγχου. 

•Ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών, θυγατρικών εταιρειών και 

υποκαταστημάτων σε «φορολογικούς παραδείσους», χωρίς να υφίσταται 

καθαρή επιχειρηματική δικαιολόγηση. 

• Επιβολή περιορισμών στον ελεγκτή που περιορίζουν σημαντικά την 
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επικοινωνία του με άτομα ή ακόμη και με το διοικητικό συμβούλιο ή την 

επιτροπή ελέγχου ή περιορισμός στην πρόσβαση του σε πληροφορίες. 

 

7.7.5 Ακατάλληλες αποτιμήσεις ενεργητικού και αποθεμάτων 

 

Η αποτίμηση είναι βασική διαδικασία της λογιστικής, καθώς καθορίζει την αξία με 

την οποία θα εμφανιστούν οι διάφοροι λογαριασμοί, κυρίως, στον Ισολογισμό. Έτσι, 

κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων μπορούν να γίνουν διάφοροι χειρισμοί, ώστε να 

αυξηθεί είτε να μειωθεί η αξία των λογαριασμών αυτών. Συνήθως, τα οικονομικά 

στελέχη εφαρμόζουν τεχνικές που έχουν στόχο την αύξηση της αξίας των στοιχείων 

του Ενεργητικού ώστε να βελτιώσουν ορισμένους δείκτες εξέχουσας σημασίας, όπως 

τους διάφορους δείκτες ρευστότητας και τις κυκλοφοριακές ταχύτητες των 

κατηγοριών του Ενεργητικού. 

 

Κατά την αποτίμηση αποθεμάτων, είναι εφαρμοστέα η αρχή της λογιστικής το 

«μικρότερο μεταξύ τιμής κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας», σύμφωνα με 

την οποία εάν ένα αποθεματικό δεν πωληθεί στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, θα 

πρέπει να καταγραφεί στην τιμή κόστους ή ακόμη και να διαγραφεί εάν υπάρχουν 

βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα πωληθεί. Συχνά, απαιτούνται εκτιμήσεις προκειμένου να 

προσδιοριστεί είτε η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είτε η χρήσιμη ζωή, είτε η 

υπολειμματική αξία, είτε το πεπαλαιωμένο απόθεμα. Όταν κανείς πρέπει να 

προχωρήσει σε αποτιμήσεις, έχει την ευκαιρία να τις παραποιήσει κατά βούληση. 

 

Τα αποθέματα μπορεί να αποτιμηθούν αντικανονικά με το χειρισμό είτε της 

ποσότητας είτε της τιμής. Στην πρώτη περίπτωση «ο δράστης»: 

• Παραποιεί την απογραφή. 

• Παραποιεί τα αρχεία διαρκούς απογραφής. 

• Δεν καταγράφει πεπαλαιωμένα αποθέματα. 

• Δεν εγγράφει πωληθέντα προϊόντα, με συνέπεια την υποτίμηση του κόστους 

των πωληθέντων και την υπερτίμηση του αποθέματος. 
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7.7.6 Λογαριασμοί εισπρακτέοι 

 

Όπως ο δράστης της απάτης έχει τη δυνατότητα να παραποιήσει τις πωλήσεις και το 

απόθεμα, το ίδιο δύναται να πράξει και για τις λογιστικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, ο 

δράστης μπορεί να εγγράψει ή να υπερτιμήσει πωλήσεις που γίνονται επί πιστώσει, 

συνήθως προς το τέλος του έτους, προσπαθώντας να υπερτιμήσει τις λογιστικές 

απαιτήσεις. Μέσω της δημιουργίας εικονικών λογιστικών απαιτήσεων, καλύπτονται 

οικονομικά προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τη μέθοδο της 

επαφής με τους οφειλέτες (debtors circularization), για να διερευνήσουν πρώτον, αν ο 

οφειλέτης είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεύτερον, αν είναι ορθό το ποσό της οφειλής, 

όπως έχει αποτυπωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Επίσης, ο δράστης μπορεί αν μην εγγράψει απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης, 

και έτσι να υπερτιμήσει τις οφειλές. Σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι καθοριστική η 

επαφή με τους οφειλέτες. Οι ελεγκτές αποστέλλουν επιστολές σε μεγάλους οφειλέτες, 

για να διαπιστώσουν την ύπαρξη τους, καθώς, και το υπόλοιπο της οφειλής τους. 

Κάποιες φορές, η διοίκηση αρνείται να εγκρίνει τέτοιες επιστολές, κίνηση που θα 

πρέπει να θορυβήσει τους ελεγκτές και να τους προειδοποιήσει ότι η διοίκηση 

επιθυμεί κάτι να κρύψει. 

 

7.7.7 Πάγιο ενεργητικό 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση του πάγιου ενεργητικού είναι 

η εγγραφή εικονικών παγίων, η παραποίηση της αξίας των παγίων καθώς και η 

αντικανονική κεφαλαιοποίηση των αποθεμάτων και του κόστους εκκίνησης. 

 

Την πιο εύκολη μέθοδο για την παραποίηση της αξίας των παγίων αποτελεί η 

εγγραφή εικονικών παγίων με τη δημιουργία πλαστών εγγράφων. Άλλη τεχνική που 

χρησιμοποιείται αφορά την καταχώριση μισθωμένου εξοπλισμού ως στοιχείου του 

ενεργητικού, μολονότι δεν ανήκει στην επιχείρηση. 
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Η κεφαλαιοποίηση του κόστους που δεν συνδέεται με το περιουσιακό 

στοιχείο, όπως οι τόκοι και οι χρηματοοικονομικές χρεώσεις που υπήρξαν κατά την 

αγορά του, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του στοιχείου. Ο δράστης, 

στην προσπάθεια του να υπερτιμήσει το περιουσιακό στοιχείο, ενδεχομένως να 

συμπεριλάβει τέτοια κόστη ως μέρος του συνολικού κόστους του περιουσιακού 

στοιχείου, αντί να τα εγγράψει στα έξοδα. 

 

Επίσης η αντικανονική καταχώριση περιουσιακών στοιχείων εντάσσεται στην 

κατηγορία της παραποίησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί καταμέτρηση των πάγιων περιουσιακών 

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

τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Προειδοποιητικές ενδείξεις 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) των Η.Π.Α 

(ACFE, 2008), ενδεικτικά ως προειδοποιητικές ενδείξεις που συνδέονται με την 

αντικανονική αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, αναφέρονται οι κάτωθι: 

 

• Αξιοσημείωτη μείωση της ζήτησης από τους πελάτες και συνεχείς 

επιχειρηματικές αποτυχίες. 

• Υπερβολική ενασχόληση της μη οικονομικής διοίκησης με την επιλογή των 

λογιστικών αρχών ή τον προσδιορισμό σημαντικών αποτιμήσεων. 

• Προβλέψεις για δάνεια ανεπίδεκτα είσπραξης, πλεονάζον και πεπαλαιωμένο 

απόθεμα, που εμφανίζουν ποσοστιαία μείωση ή που διαφέρουν από εκείνα 

άλλων επιχειρήσεων του τομέα. 

• Αξιοσημείωτη αλλαγή της σχέσης ανάμεσα στα πάγια στοιχεία ενεργητικού 

και την υποτίμηση. 
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7.8 Εντοπισμός απάτης ή λάθους κατά την διενέργεια του ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεων 

 

Προβληματισμός προκύπτει αν κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο ελεγκτής 

αντιμετωπίσει παρατυπίες που πιθανόν να οδηγούν σε απάτες. Η ευθύνη του ελεγκτή 

και τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει απεικονίζονται στο διάγραμμα δράσεων. 

 

Άμεση αντίδραση και δράση, μέσα από ένα κλίμα εμπιστευτικότητας, είναι η 

ενημέρωση των αρμοδίων μελών της Ανώτατης Διοικητικής Ομάδας (ΑΔΟ). Ο 

ελεγκτής, ανεξάρτητα της σημαντικότητας της παρατυπίας, θα πρέπει να ζητήσει από 

τα αρμόδια μέλη της ΑΔΟ όπως ενημερωθεί πλήρως για τις ενέργειες και τα 

αποτελέσματα της διοίκησης και θα πρέπει, με βάση την ενημέρωση, να κρίνει αν οι 

ενέργειες που έχουν γίνει προστατεύουν την εταιρεία πελάτη και τον ίδιο, όσον 

αφορά το εκτελούμενο από αυτού ελεγκτικό έργο. 

 

Η επικοινωνία του ελεγκτή με τα αρμόδια μέλη της ΑΔΟ πρέπει να είναι 

άμεση, διαφορετικά διατρέχει τον κίνδυνο και σύμφωνα πάντα με αποφάσεις σε ξένα 

από την χώρα μας δικαστήρια, να θεωρηθεί υπαίτιος για τις τυχόν ζημίες που η 

εταιρεία έχει υποστεί. 

 

Αν η διοίκηση αρνείται να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, τότε η παρατυπία 

παίρνει την μορφή οικονομικού εγκλήματος από την διοίκηση (management fraud) 

και ο ελεγκτής πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 

δράσεων. 

H διοίκηση μπορεί να ζητήσει από τον ελεγκτή να διενεργήσει την έρευνα 

απάτης. Θέματα που ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη του, πριν την αποδοχή της 

εντολής αφορούν: 

α) Το βάθος και το πλάτος της έρευνας και αν η στελέχωση που διαθέτει θα 

του επιτρέψουν να εκτελέσει αποτελεσματικά το ερευνητικό του έργο. 

β) Κατά πόσο η ανάληψη του έργου δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Δεν 
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είναι εφικτό να καθοριστούν γενικές διαδικασίες έρευνας, πλην από αυτές που 

αναφέρονται στην ενότητα 5, επειδή οι απάτες διαφέρουν και προσαρμόζονται 

στην προσωπικότητα και στις γνώσεις του δράστη. 

 

Όταν η φύση της απάτης και η ταυτότητα του δράστη είναι άγνωστη ο 

ελεγκτής μπορεί να αρχίσει από μια ανάλυση, που προσομοιάζεται με την διαδικασία 

που «ξεπλέκει το νήμα» (thread analysis) στην περιοχή όπου πιστεύεται ότι 

διενεργήθηκε η απάτη. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό περιοχών, 

ευκαιριών ή αδυναμιών συστημάτων. Με βάση την ανάλυση ο δικανικός λογιστής 

(forensic accountant) διενεργεί την έρευνα η οποία περιλαμβάνει εξέταση κάθε 

στοιχείου μαρτυρίας, επαλήθευση των δεδομένων, και έλεγχο της γνησιότητας των 

παραστατικών. 

 

Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι απάτες διενεργούνται κατά αδέξιους 

τρόπους, αφήνοντας ίχνη για έρευνα του εκτελεσθέντος οικονομικού εγκλήματος. 

Παραδείγματα που έχουν αντιμετωπιστεί στον ελληνικό χώρο αφορούν 

καταχωρηθέντα εμβάσματα σε πρωτόκολλο που δεν εντοπίζονται ως εισπράξεις στο 

βιβλίο ταμείου, μη συνεχή αρίθμηση σε γραμμάτια είσπραξης, παραποιημένες 

εγγυητικές επιστολές, μη υπαρκτοί εργαζόμενοι που εμφανίζονται στις καταστάσεις 

μισθοδοσίας ως και σημαντικές απάτες από διευθυντικά πρόσωπα. 

 

Οι αποκαλούμενες «μεγάλης μορφής απάτες» (big bite frauds) σχετικά είναι 

ευκολότερο να εντοπιστούν, ενώ διερευνώνται με μεγάλες δυσκολίες οι περιπτώσεις 

απάτης σε συνεργασίες (collusions), ειδικότερα όταν αυτές έχουν διενεργηθεί από 

υψηλόβαθμα στελέχη. 
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Σχήμα 7: Στάδια προσδιορισμού της σημαντικότητας της απάτης 

 

Σημαντικός προβληματισμός εντοπισμού απάτης αντιμετωπίζεται, κυρίως, σε 

περιβάλλοντα μηχανογραφικών εφαρμογών και συστημάτων. Αυτές, κυρίως, είναι 

δύο μορφών. Καλωδιωμένες απάτες (cable frauds) όπου στο πρόγραμμα εφαρμογών ο 

δράστης, κυρίως μηχανογράφος, ενσωματώνει στο πρόγραμμα διαδικασίες 

αφαίρεσης, συνήθως μικρών ποσών, και πίστωσης στο δικό του λογαριασμό των 

ποσών αυτών. Απάτες τρίτων που προέρχονται λόγω έλλειψης τακτικών ελέγχων 

διαχείρισης, π.χ. έλλειψη αλλαγών κωδικών (passwords), έλλειψη προστασίας. 
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Σημαντικές τεχνικές εντοπισμού τέτοιων περιπτώσεων απάτης έχουν αναπτυχθεί στο 

Ισραήλ, όπου οι δικανικοί λογιστές- μηχανογράφοι εκπαιδεύονται σε τεχνικές 

διαχείρισης ειδικών προγραμμάτων έρευνας για παρεμφερείς περιπτώσεις. 

 

7.9 Πολιτικές Αποθάρρυνσης και Πρόληψης της Απάτης των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

7.9.1 Πολιτικές Αποθάρρυνσης 

 

Αν λάβουμε σαν δεδομένο, πως πολλές περιπτώσεις απάτης πηγάζουν από την 

«σχετική» άγνοια των ατόμων, σχετικά με το τι είναι σωστό και τι λάθος ή από μια 

λανθασμένη εντύπωση των στελεχών ότι ενεργούν προς το συμφέρον της 

επιχείρησης, τότε σε αυτή την περίπτωση η προφανής λύση για την αντιμετώπιση της 

απάτης είναι ο καθορισμός και η γνωστοποίηση των προτύπων κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων και η οριοθέτηση της ευθύνης κάθε ατόμου για την πιστή 

τήρηση τους. Δηλαδή, η σύσταση ενός κώδικα επιχειρησιακής συμπεριφοράς που να 

παρέχει γενικές, αλλά πλήρεις οδηγίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

7.9.2 Προγράμματα Πρόληψης της Απάτης 

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης της λογιστικής 

απάτης, να καθιερώνουν τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, να τις 

γνωστοποιούν σε όλους όσους σχετίζονται με την επιχείρηση, να απαιτούν πλήρη 

συμμόρφωση σε αυτές, και περιοδικά να τις αξιολογούν ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με την αποτροπή και τον εντοπισμό της 

λογιστικής απάτης. 

 

Τα προγράμματα πρόληψης της λογιστικής απάτης πρέπει να εφαρμόζονται 

και να επιβάλλονται από μια ομάδα που θα αποτελείται από εσωτερικούς ελεγκτές, 
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δικηγόρους, ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης κ.ά., και να διευκρινίζεται σαφώς 

ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες πρόληψης της απάτης ισχύουν για όλους τους 

υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών. 

 

Αυτή η ομάδα θα πρέπει, επίσης, να υποβάλει περιοδικά έκθεση στο 

διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου σχετικά με την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να γίνονται οι απαιτούμενες 

αναθεωρήσεις. 

 

7.9.3 Επιτροπές ελέγχου (Audit Committees)  

 

Οι Abbott, Park και Parker (2000) αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 

επιτροπής εσωτερικού ελέγχου (audit committee), επικαλούμενοι προηγούμενες 

έρευνες.  Αυτά είναι η δραστηριότητα (activity), η ανεξαρτησία (independence), η 

εμπειρία (experience), η θητεία (tenure) και η χρηματοοικονομική γνώση (financial 

knowledge).  

 

Η έρευνα των Abbott, Park και Parker (2000) εξετάζει, αν ο συνδυασμός δύο 

εκ των παραπάνω χαρακτηριστικών (δραστηριότητα και ανεξαρτησία), μειώνει την 

πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Ανεξαρτησία θεωρείται η 

ύπαρξη στην επιτροπή ελέγχου ενός ανεξάρτητου μέλους που δεν είναι υπάλληλος 

της εταιρίας, ενώ η δραστηριότητα αναφέρεται στο πόσο συχνά συνεδριάζει η 

επιτροπή ελέγχου.  

 

Το δείγμα τους αποτελούταν από (156) εκατόν πενήντα έξι εισηγμένες, 

αμερικανικές επιχειρήσεις, (78) εβδομήντα οκτώ από αυτές είχαν εμφανίσει 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ήταν υποκείμενες στο SEC Accounting and 

Auditing Enforcement Releases (AAERs)) και οι υπόλοιπες ήταν «καθαρές» και ίδιες 

σε μέγεθος, κλάδο βιομηχανίας, καθώς και κάποια άλλα χαρακτηριστικά (national 

exchange and time period).  
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Τα αποτελέσματά τους δείχνουν, ότι οι εταιρίες με επιτροπές ελέγχου (audit 

committees) που καλύπτουν τα ελάχιστα κατώτατα όρια δραστηριότητας και 

ανεξαρτησίας, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κυρώσεις από τη SEC. Συγκεκριμένα, 

αναφέρουν ότι αν οι επιτροπές ελέγχου των εταιριών αποτελούνται από ανεξάρτητα 

μέλη (independent directors) και συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τότε 

είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Αναφέρουν, επίσης, ότι το 62% των εταιριών με παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και το 33% των «υγιών» εταιριών, που έχουν επιτροπές ελέγχου, δεν 

καλύπτουν τα ελάχιστα επίπεδα δραστηριότητας και ανεξαρτησίας. Αυτό, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, δείχνει ότι η επιβολή ενός μέτριου επιπέδου κανονισμών 

(regulation) στις εταιρίες, μπορεί ενδεχομένως να τις βοηθήσει να επιτύχουν τους 

στόχους που θέτει η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), όσον αφορά τη 

σωστή παρουσίαση των οικονομικών τους καταστάσεων. Το παραπάνω συμπέρασμα 

των Abbott, Park και Parker (2000) αποδείχθηκε σωστό, αφού ο Νόμος Sarbanes -

Oxley (2002) ενδυνάμωσε τις επιτροπές ελέγχου των εταιριών.  

 

Μία άλλη έρευνα των Abbott, Parker και Peters (2002) εξετάζει πως τα 

χαρακτηριστικά των επιτροπών ελέγχου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την 

επιτροπή «Blue Ribbon» (Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of 

Corporate Audit Committees, BRC), επηρεάζουν την πιθανότητα παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων (financial misstatement).  

 

Τα χαρακτηριστικά μιας επιτροπής ελέγχου (audit committee), σύμφωνα με τη 

Blue Ribbon Committee (BRC), είναι τα εξής: Ανεξαρτησία των μελών (member 

Independence), οικονομική εκπαίδευση και εξειδίκευση (financial literacy and 

expertise), αυξημένη αυτονομία στις σχέσεις των μελών της επιτροπής με τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τους μετόχους και μέγεθος επιτροπής (committee size).  

 

Οι συγγραφείς εξέτασαν (41) σαράντα ένα εταιρίες με παραποιημένες 
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αναφορές (fraudulent reports) και 88 εταιρίες, οι οποίες είχαν επαναδιατυπώσει τα 

ετήσια αποτελέσματά τους χωρίς σημειώσεις απάτης για την περίοδο 1991-1999 και 

τις σύγκριναν με ομάδες ελέγχου του ίδιου κλάδου, με παρόμοιο μέγεθος και κάποια 

άλλα κοινά χαρακτηριστικά (similar size, exchange listing, industry and auditor type).  

 

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν, ότι η ανεξαρτησία της επιτροπής ελέγχου και 

οι συχνές συνεδριάσεις της (τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο), συνδυάζονται αρνητικά 

με την πιθανότητα επανεμφάνισης παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Επίσης, υπάρχει σημαντική θετική σχέση ανάμεσα σε επιτροπή ελέγχου που δεν έχει 

κάποιο μέλος με οικονομική εξειδίκευση (financial expertise) και στην εμφάνιση 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι τα χαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου, 

τα οποία θα μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, είναι η ανεξαρτησία της επιτροπής και η οικονομική γνώση και 

εξειδίκευση των μελών της.  

 

Παρόμοια συμπεράσματα με την παραπάνω έρευνα δείχνει και μία πιο 

πρόσφατη εργασία των Owens - Jackson (2009). Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς, 

καταλήγουν στο ότι η πιθανότητα για εμφάνιση παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, συνδέεται αρνητικά με την ανεξαρτησία της επιτροπής ελέγχου, τον 

αριθμό των συνεδριάσεων της επιτροπής και τη «διευθυντική» ιδιοκτησία 

(managerial ownership) και θετικά με το μέγεθος της εταιρίας και τις ευκαιρίες για 

ανάπτυξη (firm size and firm growth opportunities).  

 

Επίσης, εξετάζοντας χωριστά τις εταιρίες με τελείως ανεξάρτητες επιτροπές 

ελέγχου, διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα για εμφάνιση παραποιημένων οικονομικών 

συσχετίζεται αντιστρόφως με το επίπεδο διευθυντικής ιδιοκτησίας (managerial 

ownership) και τον αριθμό συνεδριάσεων των επιτροπών.  

 



 

σελ. 155 

 

7.9.3.1 Τι λέει ο νόμος για τις επιτροπές ελέγχου 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους 

προβλέπει ότι, κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί 

Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και 

ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το 

δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ο νόμος δεν 

εξειδικεύει πώς τεκμαίρεται η επαρκής αυτή γνώση, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να 

αντλήσουμε από το αγγλοαμερικανικό υπόδειγμα του αντίστοιχου Financial Expert.  

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι για τον κρίσιμο αυτό ρόλο και τα αυξημένα 

καθήκοντα είναι απαραίτητο να συνδυάζονται στο πρόσωπο του μέλους που είναι 

εξειδικευμένο σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής τα παρακάτω: 

 Η κατανόηση του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου και πρακτικά των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 Η ικανότητα κριτικής αξιολόγησης και της γενικής εφαρμογής αυτών 

των προτύπων, ιδιαιτέρως σε σχέση με τη λογιστική των εκτιμήσεων, 

δεδουλευμένων κονδυλίων και αποθεματικών. 

 Η εμπειρία στην κατάρτιση, τον έλεγχο, την ανάλυση και αξιολόγηση 

οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζουν το εύρος και το επίπεδο 

πολυπλοκότητας των λογιστικών ζητημάτων που γενικά είναι 

συγκρίσιμα με το εύρος και το επίπεδο πολυπλοκότητας των 

ζητημάτων που εύλογα θα αναμενόταν να ανακύψουν από τις 

οικονομικές καταστάσεις της υπό συζήτηση οντότητας. 

 Η ενεργή επίβλεψη προσώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες 

δραστηριότητες. 

 Η κατανόηση δικλίδων και συστημάτων εσωτερικών ελέγχων και 

διαδικασιών που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
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αναφοράς και 

 Η κατανόηση της αποστολής και της λειτουργίας μιας Επιτροπής 

Ελέγχου. Το εξειδικευμένο αυτό μέλος σε θέματα λογιστικά και 

ελεγκτικά θα πρέπει να έχει αποκτήσει αυτά τα εφόδια τουλάχιστον με 

έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

- Εκπαίδευση και εμπειρία ως κορυφαίο οικονομικό στέλεχος ή 

επικεφαλής λογιστής. 

- Εμπειρία ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή εσωτερικός ελεγκτής 

ή εμπειρία σε περισσότερες θέσεις που συνδυάζουν ή 

εμπεριέχουν παρόμοιες λειτουργίες. 

- Εμπειρία στην ενεργό επίβλεψη κορυφαίων οικονομικών 

στελεχών ή επικεφαλής λογιστή ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή 

εσωτερικού ελεγκτή ή άλλων προσώπων που απασχολούνται σε 

παρόμοιες δραστηριότητες. 

- Εμπειρία στην επίβλεψη ή αξιολόγηση της επίδοσης εταιρειών 

ή ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε ότι αφορά την κατάρτιση, 

τον έλεγχο ή την αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων. 

- Άλλη σχετική εμπειρία. 

 

Ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου εμπεριέχει τη σημαντική ευθύνη της 

επίβλεψης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που παρέχεται στο επενδυτικό 

κοινό και είναι επιβεβλημένη η δεινότητα και η διαρκής ενίσχυση της ικανότητας των 

μελών τους σε χρηματοοικονομικά θέματα, ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες 

προκλήσεις και διαρκείς αλλαγές στη διαδικασία ανάπτυξης λογιστικών προτύπων με 

διαρκείς αυτό-αξιολογήσεις και εκπαίδευση. Οι αυτό-αξιολογήσεις δεν πρέπει να 

αποτελούν τυπική διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά να γίνονται σε ενδελεχή βάση και 

σε περιοδικά επαναλαμβανόμενη ακολουθία. Τα μέλη των Επιτροπών πρέπει να 

αντιλαμβάνονται πολύπλοκες λογιστικές πρακτικές και ζητήματα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και πώς η διοίκηση τα αντιμετωπίζει. 
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Οι Επιτροπές Ελέγχου πρέπει να προκαταλαμβάνουν και να κατανοούν πως 

εκκρεμείς εξελίξεις σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και κανονιστικών 

πλαισίων μπορεί να επηρεάσουν την εταιρεία ευθύνης τους και ιδιαίτερα το κεφάλαιο 

ταλέντου που προϋποθέτουν ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. 

Η σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου πρέπει να εστιάζει στην ανεξαρτησία, στην 

εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς, στο εύρος εμπειρίας σε 

επιχειρηματικά θέματα και στα ηγετικά προσόντα των μελών τους και στον 

προγραμματισμό της διαδοχής τους. 

 

Με δεδομένο το κρίσιμο ζήτημα της εσωτερικής εποπτείας της ποιότητας της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται στην επενδυτική κοινότητα από 

τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και την περιορισμένη –θα περίμενε κανείς– 

διαθεσιμότητα κατάλληλων επιλογών στην Ελλάδα, η επιλογή των κατάλληλων 

προσώπων για τη σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχων πρέπει να απασχολεί τα όργανα 

διοίκησης των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως και τις εποπτικές αρχές, οι 

οποίες θα πρέπει θεσμικά να επιλέξουν ποια από αυτές θα αναλάβει τη δημόσια 

εποπτεία της συμπεριφοράς και επίδοσης των επιτροπών αυτών στη σημαντική 

αποστολή που ο νομοθέτης τους κατένειμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Επειδή τίποτα από αυτά που μπορεί να βλέπουμε ή να νομίζουμε δεν έχει σχέση με 

την πραγματικότητα, επειδή τίποτα δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα τυχαίο γεγονός 

και επειδή όλα γύρω μας συμβαίνουν για κάποιο λόγο άσχετα με το αν 

υποκρύπτονται οφέλη και σκοπιμότητες…έτσι λοιπόν και την οικονομία μας, σε ένα 

τόσο ρευστό και με πλήθος κινδύνων περιβάλλον κρίνεται αναγκαίο να εξεταστούν 

θέματα όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία στη λειτουργία της αγοράς. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει μια απόπειρα συνδυασμού τόσο του 

υποδείγματος του Altman, όσο και των μοντέλων του Σπαθή προκειμένου να 

εντοπίσουμε την πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων του 

βιομηχανικού κλάδου. Ακόμη, παρατίθεται πλήθος στοιχείων, πληροφοριών όσο και 

αναλύσεων που εξηγούν την διαδικασία που ακολουθήθηκε βήμα βήμα από την αρχή 

μέχρι να εξάγουμε τα τελικά μας συμπεράσματα που αφορούν στην ποιότητα αλλά 

και αξιοπιστία που προσφέρουν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών της αγοράς. 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η εφαρμογή του υποδείγματος Z-Score που 

αναπτύχθηκε το 1968 από τον καθηγητή Altman και θα παρουσιαστεί εκτενώς το 

υπόδειγμα του και η εφαρμογή αυτού προκειμένου να γίνει κατανοητή τόσο η 

χρησιμότητα του συγκεκριμένου υποδείγματος όσο και ο τρόπος χρησιμοποίησης 

του. 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Το Z-Score χαρακτηρίζεται από την απλότητα.  

 Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι λίγα και εύκολα προσβάσιμα.  

 Παρά την απλότητα του υποδείγματος έρευνες έχουν δείξει ότι η 

ικανότητα του είναι ιδιαίτερα ισχυρή.  

 Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τους ισολογισμούς έχουν 

ισχυρή συσχέτιση με την πιθανότητα χρεοκοπίας.  

 Πρόσφατες συγκριτικές έρευνες αποδεικνύουν ότι το Z-Score 

υπερτερεί σε αποτελεσματικότητα έναντι των άλλων υποδειγμάτων 

μέτρησης πιστωτικού κινδύνου (IOMA, 2003 & Crouhy M., Galai D., 

Mark R., 2000). 

 

Η διαδικασία εφαρμογής και ελέγχου της ικανότητας του μοντέλου θα είναι 

παρόμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη του. Δηλαδή, θα 

ακολουθήσουμε μία πορεία παράλληλη με αυτή που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη 

του μοντέλου χρησιμοποιώντας στοιχεία από το ελληνικό χρηματιστήριο αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.). Με βάση δηλαδή, παρελθοντικά στοιχεία και με την χρήση του 

υποδείγματος, θα κάνουμε μία πρόβλεψη για κάποιον αριθμό επιχειρήσεων και 

κατόπιν αυτή η πρόβλεψη θα συγκριθεί με το πραγματικό γεγονός. Τα βήματα που θα 

ακολουθηθούν είναι τα εξής: 

 Διατύπωση υποθέσεων πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η ανάλυση  

 Επιλογή δείγματος για τον έλεγχο του υποδείγματος  

 Συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή του 

υποδείγματος και ανάλυση τους.  

 Εφαρμογή του υποδείγματος  

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων και σύγκριση με πραγματικά γεγονότα  

 Συμπεράσματα και σχολιασμός αποτελεσμάτων  

 Επέκταση της χρήσης του υποδείγματος με χρήση πρόσφατων 

στοιχείων.  
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8.2 Γενικά 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ξεκίνησε η προσπάθεια για τον υπολογισμό του 

πιστωτικού κινδύνου με μοντέλα πρόβλεψης που βασίζονταν στον συνδυασμό της 

παραδοσιακής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών με σύγχρονες για την 

εποχή στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους. Όπως είναι γνωστό, ο πιο 

διακεκριμένος οικονομολόγος που ασχολήθηκε με την παραπάνω διαδικασία για 35 

και πλέον χρόνια είναι ο Edward I. Altman . Εργασία του Altman βασίζεται έρευνας 

από τον ερευνητή της λογιστικής William Beaver και άλλοι. Στη δεκαετία του 1930 

και μετά, Mervyn και άλλοι είχαν συλλέξει αντίστοιχα δείγματα και εκτίμησε ότι 

διάφορες αναλογίες λογιστικές φάνηκε να είναι πολύτιμη για την πρόβλεψη της 

πτώχευσης. Altman Z-score είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση της τεχνικής ανάλυσης 

διακριτότητας του RA Fisher (1936). Το έργο του William Beaver, το οποίο 

δημοσιεύθηκε το 1966 και το 1968, ήταν η πρώτη εφαρμογή  μιας στατιστικής 

μεθόδου για την πρόβλεψη πτώχευσης για ένα ζευγάρι-συμφωνημένου δείγματος 

επιχειρήσεων.Ο Beaver εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο για να αξιολογήσει τη σημασία 

καθεμιάς από τις διάφορες λογιστικές αναλογίες με βάση μονοπαραγοντική ανάλυση, 

χρησιμοποιώντας κάθε λογιστική αναλογία σε μια στιγμή. Προκειμένου να βελτιώσει 

αυτή την πρωτογενή εφαρμογή ο Altman εφάρμοσε μια στατιστική μέθοδο, τη 

διακριτική ανάλυση, η οποία θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις πολλαπλές μεταβλητές 

ταυτόχρονα.  

 

Στην δική μας εργασία χρησιμοποιούμε τις τεχνικές και την μεθοδολογία του 

Edward I. Altman ,επομένως θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση της αρθρογραφίας και 

των προτύπων του ίδιου. Το άρθρο του το 1968 «Financial Ratios, Discriminant 

Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy» ήταν η αρχή μιας σειράς 

δεκάδων δημοσιεύσεων είτε από τον ίδιο είτε από άλλους συγγραφείς οι οποίοι 

εφάρμοσαν την μεθοδολογία του Z-score model σε διάφορες χώρες. 

 

Δυο κοινά στοιχεία διέπουν όλες σχεδόν τις έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο 
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συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. Το πρώτο αφορά την χρησιμοποίηση της 

«multiple discriminant analysis» ως της πιο δημοφιλούς τεχνικής μεταξύ των 

συγγραφέων. Η τεχνική αυτή αξιοποιήθηκε από τον ίδιο των Edward I. Altman στο 

μοντέλο του για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και αποτελεί ουσιαστικά 

μέτρο σύγκρισης για τα αποτελέσματα όλων των εργασιών. To δεύτερο στοιχείο είναι 

η έλλειψη ποιοτικών στοιχείων που αποτελεί ένα σχεδόν άλυτο πρόβλημα για κάθε 

ερευνητή. Για να προσπελασθεί το παραπάνω πρόβλημα γίνονταν όλες οι 

απαραίτητες προσαρμογές στο δείγμα (οπού συνήθως ήταν μικρό σε αριθμό 

επιχειρήσεων). Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα, το είχαν οι ερευνητές που 

ασχολούνταν με τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

8.2.1 Edward I. Altman 

 

Η πρώτη προσπάθεια κατασκευής ενός μοντέλου το οποίο να προβλέπει την 

πιθανότητα να πτωχεύσει μια επιχείρηση , ανήκει στον Edward I. Altman. Στο άρθρο 

του το 1968 «Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy» εξηγεί αναλυτικά την διαδικασία που ακολούθησε προκειμένου να 

καταλήξει σε μια μέθοδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και της 

πιθανότητας πτώχευσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. 

 

Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε αριθμοδείκτες όπου εξάγονται από τις 

λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών και με την μέθοδο της « Multiple Discriminant 

Analysis» προσπάθησε να συνδυάσει την παραδοσιακή ανάλυση δεικτών με 

στατιστικές τεχνικές που την εποχή εκείνη γίνονταν ολοένα και περισσότερο 

δημοφιλείς μεταξύ των ακαδημαϊκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Edward I. Altman 

αναλύει εκτετενώς την παραπάνω στατιστική μεθοδολογία στο άρθρο του.   

 

Το αρχικό δείγμα του Edward I. Altman αναφέρεται σε 66 βιομηχανικές 

μεταποιητικές εταιρείες οι οποίες ταξινομήθηκαν σε δυο ομάδες των 33 . Η πρώτη 

ομάδα συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει την περίοδο από το 
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1946 έως και το 1965, έχουν μέσο ενεργητικό 6,4 εκατ.$ ενώ το εύρος των τιμών του 

ενεργητικού διακυμαίνεται μεταξύ 0,7 έως και 25,9 εκατ.$ . Η δεύτερη ομάδα 

αποτελείται από επιχειρήσεις που εμφανίζονται να λειτουργούν έως το έτος 1966 και 

φυσικά έχουν ανάλογο μέγεθος (1-25 εκατ.$) με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας. Ο 

συγγραφέας μεταξύ άλλων επισημαίνει το γεγονός ότι η πρώτη ομάδα αποτελείται 

από ένα σύνολο εταιρειών που επιλέχθηκαν με βάση το γεγονός της πτώχευσης και 

απλώς προσδιορίστηκε ένα κριτήριο μεγέθους έτσι ώστε να μην υπάρχουν ούτε πολύ 

μικρές αλλά ούτε και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που θα δημιουργούσαν προβλήματα 

στην ανάλυση του λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που 

πληρούσαν την προϋπόθεση του μεγέθους επιλέχθηκαν εντελώς τυχαία ώστε να 

απαρτίσουν την δεύτερη ομάδα. 

 

Στην συνέχεια υπολόγισε συνολικά 22 δείκτες βάσει των ισολογισμών και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως των παραπάνω επιχειρήσεων. Οι δείκτες – μεταβλητές 

ταξινομήθηκαν σε 5 μεγάλες κατηγορίες όπως ρευστότητας, κερδοφορίας, 

μόχλευσης, φερεγγυότητας και δραστηριότητας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στους 

δείκτες αυτούς εκτός από τους γνωστούς που περιγράφονται στην βιβλιογραφία 

υπάρχουν και μερικοί νέοι δείκτες καθώς επίσης και σχέσεις που εμφανίζουν μια 

δυνητική ευαισθησία – σχετικότητα με την έρευνα του συγγραφέα. 

  

Για την συλλογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποίησε το 

εγχειρίδιο των Moodys και όρισε ως έτος προ της πτώχευσης το έτος δημοσίευσης 

του τελευταίου ισολογισμού προ της Πτώχευσης με χρονικό περιορισμό τους 7,5 

μήνες από το γεγονός της Πτώχευσης. (Ανάλογα ορίστηκαν και τα υπόλοιπα 4 έτη). 

 

Η επιλογή των αριθμοδεικτών που θα αποτελούσαν τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές του υποδείγματος προήλθε από την εφαρμογή της μεθόδου MDA σε μια 

αρχική λίστα 22 δεικτών ομαδοποιημένων σε 5 κατηγορίες. Η αρχική λίστα 

καταρτίστηκε με κριτήριο α) την συχνότητα παρουσίας στην βιβλιογραφία, β) τη 

δυνητική σχετικότητα με την εκπονούμενη μελέτη καθώς και γ) μερικούς «νέους» 
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δείκτες τους οποίους προέκρινε εμπειρικά ο Altman. Τις κατηγορίες ομαδοποίησης 

των δεικτών αποτελούσαν : 

     • Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

     • Δραστηριότητας (Efficiency Ratios). 

     • Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 

     • Μόχλευσης (Capital Structure Ratios) 

     • Βιωσιμότητας (Solvency Ratios) 

 

Από την λίστα των (22) είκοσι δυο μεταβλητών ο Altman κατέληξε τελικά σε 

πέντε δείκτες οι οποίοι προέβλεπαν τις εταιρικές πτωχεύσεις με την μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια. Προκειμένου όμως να καταλήξει στη διαμόρφωση του τελικού 

υποδείγματος με βάση τους 5 προκρινόμενους δείκτες εργάστηκε με βάση την 

ακόλουθη διαδικασία :  

1) Παρατηρούσε την στατιστική σημαντικότητα διαφόρων εναλλακτικών 

συναρτήσεων λαμβάνοντας πάντα υπόψη την σχετική συνεισφορά της 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής 

2)      Αξιολογούσε την συσχέτιση (inter correlation) μεταξύ των μεταβλητών 

3)      παρατηρούσε την προβλεπτική ακρίβεια των διαφόρων συναρτήσεων  

4)      βασιζόμενος και στην κρίση του. 

  

Η διαδικασία που ακολούθησε για να φτάσει στο τελική επιλογή μεταβλητών 

που θα συμμετέχουν στο μοντέλο του είναι η εξής : 

  1. Οι παρατηρήσεις να είναι στατιστικά σημαντικές. 

2.Εκτίμηση της συσχέτισης μεταξύ των σχετικών μεταβλητών. 

3.Η παρατήρηση της προβλεπτικής ακρίβειας από ένα σύνολο τελικών 

σχέσεων (profile) . 

  4. Έγκριση – εγκυρότητα της ανάλυσης . 

  5. Το τελικό μοντέλο του διαμορφώνεται ως εξής : 

 

Z= 0,12X1+ 0,14X2 + 0,33X3 + 0,006X4 + 0,999X5 
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 Όπου: 

 

Χ1= Κεφαλαίο κίνησης / Συν. Ενεργητικού   

όπου (Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις ) 

 

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη  / Συν. Ενεργητικού  

όπου (Παρακρατηθέντα Κέρδη = Μη διανεμόμενα κέρδη = Καθαρά Κέρδη – 

Διανεμόμενα Κέρδη) 

 

Χ3 = Κέρδη προ φόρων τόκων / Συν. Ενεργητικού  

 

Χ4 = Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών / Συν. Υποχρεώσεων  

όπου (Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών = Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = Αξία 

Μετοχών * Αρ. Μετοχών)  

 

Χ5 = Πωλήσεις / Συν. Ενεργητικού  

 

Όταν Ζ > 2,99 η εταιρεία κατατάσσεται στις υγιείς – ασφαλής περιοχή (Safe Zone) 

Όταν 1,81 < Ζ > 2,99 αδύνατη η κατάταξη – αμφισβητούμενη περιοχή (Grey Zone) 

Όταν Ζ < 1,81 η εταιρεία κατατάσσεται στις μη υγιείς – επικίνδυνη ζώνη πτώχευσης 

(Distress Zone) 

 

όπου : 

 

Χ1 : Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κινήσεως = Κεφάλαιο Κίνησης* / Σύνολο 

Ενεργητικού 

  

Ο δείκτης κεφαλαίου κινήσεως (working capital ratio) αποτελεί ένα 

εναλλακτικό μέτρο εκτίμησης της ρευστότητας μιας επιχειρήσεως δηλαδή της 
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δυνατότητας καλύψεως των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Δίνει μια εκτίμηση του 

ποσοστού των κυκλοφοριακών ενεργητικών στοιχείων ( μετά την κάλυψη των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) προς το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων. 

Υψηλές τιμές του δείκτη αποτελούν καλή ένδειξη ενώ χαμηλές τιμές αποδεικνύουν 

την ύπαρξη υψηλών βραχ. υποχρεώσεων οι οποίες ροκανίζουν το διαθέσιμο κεφάλαιο 

κίνησης. προς το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων. 

 

*όπου (Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις ) 

  

Χ2 : Αριθμοδείκτης Εσωτερικού Ρυθμού Ανάπτυξης = Παρακρατηθέντα Κέρδη* / 

Σύνολο Ενεργητικού 

  

Ο δείκτης εσωτερικού ρυθμού ανάπτυξης (internal growth rate) αποτελεί ένα 

μέτρο σωρευτικής κερδοφορίας της επιχείρησης και παρέχει ενδείξεις σχετικά με την 

ηλικία, τον τρόπο χρηματοδότησης και την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

*όπου (Παρακρατηθέντα Κέρδη = Μη διανεμόμενα κέρδη = Καθαρά Κέρδη – 

Διανεμόμενα Κέρδη) 

  

Χ3 : Αριθμοδείκτης Βασικής Ικανότητας Κερδών = Καθαρά Κέρδη ΠΦΤ / Σύνολο 

Ενεργητικού 

  

Ο αριθμοδείκτης βασικής ικανότητας κερδών (basic earnings power ratio) 

είναι ένα μέτρο της κερδοφόρας δυναμικότητας των περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχειρήσεως. Μια υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού 

παρέχει ενδείξεις: α) αποδοτικής χρησιμοποίησης του ενεργητικού για 

πραγματοποίηση κερδών, β) ορθής επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία και γ) 

ικανοποιητικού περιθωρίου ασφαλείας σχετικά με την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 

εξελίξεων στα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων. 
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Χ4 : Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών */ Συν. Υποχρεώσεων 

  

Ο δείκτης τρέχουσας αξίας μετοχών προς σύνολο υποχρεώσεων 

χρησιμοποιείται για την διαπίστωση της ύπαρξης υπερδανεισμού σε μια επιχείρηση 

Αν η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη της μονάδας τότε οι πιστωτές της επιχείρησης 

συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι φορείς της. Όσο 

μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη τόσο μικρότερο το ρίσκο χρηματοδοτήσεως της 

εταιρίας από την πλευρά των πιστωτών και τόσο μεγαλύτερη η ασκούμενη πίεση 

προς την εταιρία για την αποπληρωμή των οφειλών αλλά και η επιβάρυνση από το 

πρόσθετο χρηματοοικονομικό κόστος. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο 

υπερδανεισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην πτώχευση. 

 

*όπου (Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών = Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = Αξία 

Μετοχών * Αρ. Μετοχών)  

  

Χ5: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

  

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (asset turnover ratio) 

δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο χρησιμοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης κατά την διάρκεια μιας λογιστικής χρήσεως προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν έσοδα από πωλήσεις. Μια υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού παρέχει ενδείξεις: α) εντατικής χρησιμοποίησης 

του ενεργητικού για πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις και β) ορθής επένδυσης 

σε περιουσιακά στοιχεία. 

 

Το υπόδειγμα Ζ score αποτελεί προϊόν γραμμικής ανάλυσης στην οποία 5 

δείκτες σταθμίζονται και αθροίζονται σε ένα συνολικό σκορ το οποίο αποτελεί κα την 

βάση για την ταξινόμηση των εταιριών σε αποτυχημένες και μη. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι μεταβλητές οι οποίες δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον σε επίπεδο μονομεταβλητής 

ανάλυσης στην πραγματικότητα η προσφορά τους ήταν πολύ σημαντική (συνεισφορά 
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διαχωρισμού) σε επίπεδο MDA και το αντίστροφο. Για παράδειγμα ο δείκτης ο 

οποίος παρουσίαζε την μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα της πτώχευσης όπως 

προκρίθηκε από το υπόδειγμα μονομεταβλητής ανάλυσης του Beaver (1966) 

Ταμειακές Ροές / Σύνολο Υποχρεώσεων δεν συμπεριλήφθηκε στο υπόδειγμα Ζ-score. 

 

Στόχος του Altman, μέσω της ΜDA, ήταν η αναζήτηση ανεξάρτητων 

μεταβλητών οι οποίες θα συνεισέφεραν από κοινού τα μέγιστα στην προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου χωρίς απαραίτητα να παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη 

στατιστική σημαντικότητα όταν εξετάζονταν ξεχωριστά (π.χ. όπως στα πλαίσια την 

μονομεταβλητής ανάλυσης). Αντικειμενική επιδίωξη, συνεπώς, του Altman ήταν η 

αναζήτηση και χρησιμοποίηση εκείνων των αριθμοδεικτών, οι οποίοι θα προσέφεραν 

την μεγαλύτερη δυνατή ανομοιογένεια μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά παράλληλα, και 

την μεγαλύτερη ομοιογένεια εντός της ομάδας των πτωχευμένων ή μη ξεχωριστά. 

Χρησιμοποίησε διαφορετικά δείγματα και τεστ σημαντικότητας (F value,T- test) 

προκειμένου να επαληθεύσει την σημαντικότητα των μεταβλητών μειώνοντας 

παράλληλα και τα ποσοστά των λαθών ταξινόμησης με ανάλογα εντυπωσιακά 

αποτελέσματα αφού κατάφερε να ταξινομήσει σωστά το 95 % των εταιριών του 

αρχικού δείγματος με ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων τύπου Ι (6%) και τύπου ΙΙ( 3 

%). 

 

O Altman προχώρησε στον έλεγχο για την διακριτική ικανότητα των 

μεταβλητών με το F-test το οποίο συσχετίζει τη διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών 

των δεικτών σε κάθε ομάδα και της μεταβλητότητας τους . Αποτελεί μια ένδειξη για 

το πόσο διαφορετικές είναι κάθε φορά οι τιμές μιας μεταβλητής από το μέσο τους και 

πόσο επηρεάζει η ανεξάρτητη την εξαρτημένη μεταβλητή z.  Στην περίπτωση που 

υπάρχει ισχυρή εξάρτηση τότε έχει διακριτική δύναμη (discriminating power). Οι 

τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές του μοντέλου έχουν την απαραίτητη διακριτική 

δύναμη. Η μεταβλητή Χ5 υπάρχει στο μοντέλο εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης με 

της άλλες μεταβλητές. Επιπρόσθετα έλεγξε και την μέθοδο scaled vector που 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελέσματα και αναδεικνύει μια αρνητική συσχέτιση 
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της  μεταβλητής Χ3 με την Χ5. 

 

Στην συνέχεια, προβαίνει στον έλεγχο της διακριτικής ικανότητας του 

μοντέλου. Με την βοήθεια της μεγιστοποίησης ενός λόγου εξομαλύνει τους μέσους 

των Ζ-scores των (2) δυο ομάδων (best discriminate between groups) για να μειώσει 

το διάστημα ανάμεσα στα zscores των εταιρειών και του μέσου όρου του z-score της 

ομάδας που ανήκει η επιχείρηση (variables most similar within groups) . Ουσιαστικά, 

ελέγχει την αποτελεσματικότητα του MDA στην διάκριση των δυο ομάδων, η οποία 

μεγιστοποιείται όταν η διακύμανση των δυο ομάδων είναι υψηλότερη από την 

διακύμανση των εσωτερικών ως προς την ομάδα παρατηρήσεων. 

 

Το υπόδειγμα του Altman αποτέλεσε την αφετηρία για την χρησιμοποίηση της 

MDA στην μελέτη πρόβλεψης της Πτώχευσης. Η στατιστική μεθοδολογία που 

εφάρμοσε δέχτηκε ποικίλα επικριτικά σχόλια. Ο Moyer (1977) αμφισβητούσε την 

προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου και ο Deakin  (1976) στάθηκε στην υπόθεση 

της πολύ-μεταβλητής κανονικότητας η οποία συνήθως παραβιαζόταν με αποτέλεσμα 

μεροληπτικά τεστ σημαντικότητας και εκτιμήσεις λαθών. Παρόλα αυτά, δεν 

αμφισβητήθηκε το θεωρητικό της πλαίσιο για αυτό και αποτέλεσε την βάση πολλών 

ανάλογων μελετών κυριαρχώντας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80’. Αξίζει να 

αναφερθεί, ότι το υπόδειγμα Z-score χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά (σαν 

ανεξάρτητη μεταβλητή) και σε έρευνες με διαφορετικό (της πρόγνωσης πτώχευσης) 

κυρίως θεματικό περιεχόμενο όπως η διάγνωση των παραποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (falsified financial statements). 

 

Ο Altman το 2000 σε μια επισκόπηση του υποδείγματος Ζ-Score 

ενσωματώνοντας τα σχόλια διαφόρων ερευνητών παρουσιάζει την τελική μορφή του 

μοντέλου Ζ score ως εξής : 

 

Ζ = 1.2Χ1+1.4Χ2+3.3Χ3+0.6Χ4+1.0Χ5 
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Προκειμένου όμως το μοντέλο να είναι εφαρμόσιμο και σε εταιρίες του 

ιδιωτικού τομέα των οποίων οι μετοχές δεν διαπραγματεύονται σε κάποιο 

χρηματιστήριο, ο Altman επανεκτίμησε όλους τους συντελεστές στάθμισης του 

υποδείγματος αντικαθιστώντας παράλληλα την τρέχουσα αξία των ιδίων κεφαλαίων 

στην μεταβλητή Χ4 με την λογιστική αξία (Book value). 

 

Σύμφωνα με τον Altman εταιρίες που έχουν Z score πάνω από 3,00 

θεωρούνται υγιείς, ενώ όσες έχουν κάτω από 1,80 αντιμετωπίζουν ή θα 

αντιμετωπίσουν με σημαντικές πιθανότητες (80-90%) ενδεχόμενο πτώχευσης μέσα 

στα επόμενα δύο χρόνια. Εταιρίες των οποίων το συγκεκριμένο κριτήριο βρίσκεται 

ανάμεσα στο διάστημα 1,81 και στο 2,70 έχουν αρκετές πιθανότητες μέσα στα 

επόμενα δύο χρόνια από τη δημοσίευση του ισολογισμού τους να βρεθούν σε 

οικονομική δυσχέρεια. Τέλος, εταιρίες των οποίων ο δείκτης Ζ κυμαίνεται από 2,71 

έως 2,99 πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να αποφύγουν μελλοντικά οικονομικά 

προβλήματα. 

 

Τέλος, όσο αναφορά το δείκτη αυτό, ο Σπαθής (2002) επισημαίνει ότι καθιστά 

το μοντέλο μας πιο ακριβές και συνεπώς θα αναμένουμε να μας δίνει μεγαλύτερη 

πιθανότητα παραποίησης, κάτι ωστόσο που πολλές φορές δε θα συμβεί, διότι το 

συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατασκευαστεί με σκοπό να εφαρμοστεί αποκλειστικά σε 

βιομηχανικές μόνο επιχειρήσεις.  

 

8.2.2 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

Αρχικό δείγμα: Το μοντέλο που βασίστηκε στο δείγμα των 33 ζευγαριών από 

επιχειρήσεις αποδείχθηκε εξαιρετικά ακριβής ταξινομώντας το δείγμα με ποσοστό 

επιτυχίας στο 95%. Το δηλαδή η πρόβλεψη μη χρεοκοπίας για εταιρεία που τελικά 

χρεοκοπεί ήταν μόνο 6% ενώ το Type II error ( το αντίστροφο του Type I error ) ήταν 

3% .  
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Δείγμα με χρεοκοπίες 2 έτη πριν την πτώχευση: Το μοντέλο του Altman το 

1968 (βελτιώθηκε το 1977 στο σημείο αυτό όπως θα δούμε παρακάτω) παρουσιάζει 

σημαντική μείωση στην ακρίβεια της πρόβλεψης για επικείμενη πτώχευση σε χρονικό 

ορίζοντα από 2 έτη και πάνω . 

 

Εξέταση Bias : H πιθανή bias οφείλεται στη μείωση από 22 σε 5 μεταβλητές . 

Δύναται ένα υποσύνολο μεταβλητών να είναι αποτελεσματικό για το αρχικό δείγμα 

αλλά όχι και για ολόκληρο τον πληθυσμό. Εξέτασε αν υπάρχει τέτοιο bias 

χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο του αρχικού δείγματος για να υπολογίσει από την 

αρχή τις παραμέτρους του μοντέλου και με το υπόλοιπο του αρχικού δείγματος 

κατέταξε τις παρατηρήσεις βάσει των νέων παραμέτρων που υπολόγισε με το 

υπόδειγμα. Στη συνεχεία εφάρμοσε ένα t-test για τον έλεγχο της σημαντικότητας των 

αποτελεσμάτων της παραπάνω διαδικασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο 

διαθέτει διακριτή δύναμη και σε παρατηρήσεις άλλες από αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των παραμέτρων.  

 

Δεύτερο δείγμα χρεοκοπημένων επιχειρήσεων: Επέλεξε ένα άλλο δείγμα 25 

χρεοκοπημένων εταιρειών παρόμοιες με τις προηγούμενες του αρχικού δείγματος. 

Χρησιμοποίησε τις ίδιες παραμέτρους με το αρχικό και τα αποτελέσματα έδειξαν 

παραδόξως ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια από του αρχικού δείγματος.  

 

Δεύτερο δείγμα μη χρεοκοπημένων επιχειρήσεων: Σε συνέχεια του 

προηγούμενου τεστ σχημάτισε δείγμα 66 εταιρειών που εμφάνιζαν οικονομικά 

προβλήματα για 2 έτη . Η ακρίβεια στην πρόβλεψη του παραπάνω δείγματος άγγιξε 

το 79% αλλά με το 11% των επιχειρήσεων να βρίσκονται μέσα στην ζώνη της 

ακαθόριστης εκτίμησης για πτώχευση η μη της επιχείρησης (Gray Zone ).  

 

Έλεγχος μακροπρόθεσμης πρόβλεψης : Χρησιμοποιώντας τα αρχικά δεδομένα 

του για 5 χρόνια ο συγγραφέας αποπειράθηκε να μελετήσει την ακρίβεια του 

μοντέλου του αλλά διαπίστωσε την συνεχώς μειούμενη προβλεπτική ικανότητα του 
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όσο πιο μακριά ήταν από το έτος πτώχευσης.   

 

8.2.3 Συμπεράσματα 

 

Ο Altman κατάφερε να κατασκευάσει ένα μοντέλο η αλλιώς ένα σύνθετο δείκτη με το 

οποίο να προβλέπει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πιθανότητα πτώχευσης μιας 

επιχείρησης. Το βασικό κατά την γνώμη μας πλεονέκτημα του είναι ότι αποτελεί ένα 

εύχρηστο εργαλείο για την παρακολούθηση του πιστωτικού κίνδυνου είτε από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε από τις επιχειρήσεις που καθημερινά εκτίθενται στο 

κίνδυνο. Τέλος να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η MDA δίνει ακρίβεια πρόβλεψης 

πάνω από 85% μέχρι και δυο χρόνια πριν την πτώχευση . 

 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου Z-Score είναι: 

 Η μεγάλη επαλήθευση των αποτελεσμάτων που φτάνει 80%-90%. 

 Η ελεύθερη εφαρμογή του από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 Η εύκολη εφαρμογή της γραμμικής συνάρτησης από κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

 Η συνεχής βελτίωση του από διάφορους αναλυτές που τον 

εφαρμόζουν. 

  

Τα κυριότερα μειονεκτήματα του μοντέλου συνοψίζονται παρακάτω: 

 Η στατικότητα που χαρακτηρίζει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

καθώς και το πρόβλημα της χειραγώγησης των λογιστικών 

καταστάσεων από την πλευρά της επιχείρησης με στόχο την 

ωραιοποίηση της εικόνας της.  

 Ο περιορισμένος αριθμός οικονομικών μονάδων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα καθώς και η μεγάλη χρονική διασπορά.  

 Η αρχική ανάλυση περιλάμβανε μόνο βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

οποιαδήποτε λοιπόν εφαρμογή σε άλλης μορφής επιχείρηση απαιτεί 

την ανάλογη προσοχή.  



 

σελ. 172 

 

8.3 Υποθέσεις Δείγματος 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια όλες οι υποθέσεις πάνω στις οποίες 

βασίστηκε η εφαρμογή του υποδείγματος καθώς και οι υποθέσεις πάνω στις οποίες 

βασίστηκε η εφαρμογή μας. 

 

8.3.1 Κυριότεροι Παράγοντες Εταιρικής Αποτυχίας 

 

Η επιχειρηματική αποτυχία, (business failure) και γενικότερα, η πτώχευση 

(bankruptcy) αποτελεί το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου συνδυασμού 

αναποτελεσματικής διοίκησης, η οποία δεν έλαβε τις σωστές αποφάσεις, μιας 

γενικότερης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας όπως η ύφεση, αλλά και γεγονότων 

που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ενός κλάδου. Προκειμένου να εντοπιστούν 

οι πιθανές παράμετροι που οδηγούν μια εταιρία στην πτώχευση, θα πρέπει να 

αναλυθούν διεξοδικά και συνδυαστικά μια σειρά μικροοικονομικών μεταβλητών 

όπως χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, λογιστικά μεγέθη, τιμές μετοχών για 

εισηγμένες εταιρίες.  

 

8.3.1.1 Αδυναμία Κάλυψης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

Τα πρώτα συμπτώματα (red flags) επιδείνωσης της οικονομικής θέσεως μιας εταιρίας 

είναι η σταδιακή αποδυνάμωση της ταμειακής της θέσης και ειδικότερα η επιδείνωση 

τις σχέσεως ανάμεσα στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και τις 

εκροές κεφαλαίων. Για την κάλυψη της διαφοράς ανάμεσα στις εισροές και στις 

εκροές (Cash flow – Inflow) η επιχείρηση καλείται να καταφύγει στο βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό, με όλο και πιο επαχθής, με βάση και την γενικότερη επιδείνωση της 

κατάστασής της, όρους. Η κάλυψη του ανωτέρω «κενού» ταμειακών ροών με 

βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια τα οποία απαιτούν όλο και μεγαλύτερα ποσά για 

την κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων αποτελεί και την κυριότερη κατά την 
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γνώμη μας αιτία πτώχευσης των επιχειρήσεων. Αν και η εταιρία μπορεί να 

παρουσιάζει αυξημένους κύκλους εργασιών για μια περίοδο, ακριβώς αυτή η 

ανεπάρκεια του Κυκλοφορούντος ενεργητικού να παράγει τα απαραίτητα μετρητά 

(«οξυγόνο») προκειμένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και να δώσει 

επαρκή κεφάλαια κίνησης μπορεί όχι μόνο να εξανεμίσει αλλά και να 

«δηλητηριάσει» την περαιτέρω πορεία οδηγώντας ακόμη και στην πτώχευση.   

 

8.3.1.2 Αναποτελεσματική Διοίκηση 

 

Προκειμένου μια εταιρία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας θα πρέπει να 

λάβει μια σειρά μέτρων όπως : 

 Εκποίηση στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που δεν είναι απολύτως 

απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της  

 Πώληση και επαν-εκμίσθωση παγίων (sale and lease back),  

 Προσπάθεια τιθάσευσης των λειτουργικών δαπανών  

 Προσπάθεια αντικατάστασης βραχυπρόθεσμου με μακροπρόθεσμο 

χρέος,  

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  

 Από κοινού συνεννόηση με τους πιστωτές για παράταση λήξης των 

χρεών καθώς η προσωρινή επιβάρυνση των πιστωτών είναι προσωρινά 

προτιμότερη (αποφυγή δικαστικών εξόδων) από την πτώχευση και 

ρευστοποίηση της εταιρίας.  

  

Η αδυναμία έγκαιρου εντοπισμού και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

προβλημάτων με την μη λήψη μέτρων, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια στην χρηματοοικονομική ασφυξία και τελικά στην Πτώχευση. 

Παράλληλα, η διάπραξη αδικημάτων από την πλευρά της διοίκησης, όπως η 

εσκεμμένη παύση πληρωμών ( ή «με δόλια μέσα παύση πληρωμών») προκειμένου να 

τερματιστούν οι εμπορικές δραστηριότητες αυτής χωρίς να υπάρχει σοβαρό 

χρηματοοικονομικό πρόβλημα και εσκεμμένη μεταφορά δραστηριοτήτων για 
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παράδειγμα στο εξωτερικό, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία μιας εταιρίας. 

Αξίζει να αναφερθεί και ότι, η δόλια πρακτική της άντλησης κεφαλαίων μέσω 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την χρηματιστηριακή αγορά και η χρησιμοποίηση 

των σε δραστηριότητες διαφορετικές των δηλωθέντων οδηγεί μια μετοχή στην 

επιτήρηση, στον κλονισμό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και τελικά στην 

πτώχευση. 

  

8.3.1.3 Προβληματικές Επιχειρήσεις (Distressed Firms) 

 

Μία επιχείρηση, σύμφωνα με τις υποθέσεις μας, θεωρείται προβληματική 

(χρεοκοπημένη) όταν η μετοχή της στο ΧΑΑ έχει τεθεί υπό επιτήρηση, αναστολή 

διαπραγμάτευσης ή διαγραφεί.   

 

Πληροφορίες για τα ανωτέρω βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ, σε λοιπές 

οικονομικές ιστοσελίδες (naftemproriki.gr κ.λ.π.) και διασταυρώθηκαν με βάσεις 

δεδομένων (ICAP, κλπ.). Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό επιτήρηση, 

ακολουθεί ξεχωριστή ενότητα αμέσως παρακάτω. 

 

8.3.1.4 Επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό επιτήρηση 

 

Παρ' ότι οι εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, να δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα οικονομικές καταστάσεις και άρα οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να 

πληροφορούνται για την πορεία των εργασιών τους, κρίθηκε αναγκαίο οι εταιρείες οι 

οποίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες να παρακολουθούνται από το Χρηματιστήριο 

ιδιαιτέρως και να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση, με στόχο τη μεγαλύτερη 

προστασία του επενδυτικού κοινού. 

 

Στόχος της δημιουργίας ειδικής ενότητας εταιρειών υπό επιτήρηση είναι η 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού ότι οι μετοχές αυτές θα πρέπει να 
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αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους 

λόγους για τους οποίους έχουν ενταχθεί στην ενότητα αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

η τοποθέτηση μιας μετοχής στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι μόνιμη και 

αμετάκλητη. 

 

Αν μια εταιρεία εμπίπτει στα κριτήρια που έχουν τεθεί και παράλληλα οι 

υπηρεσίες ελέγχου διαπιστώσουν ότι η μετοχή της συμπεριφέρεται παράξενα, θα 

υπάρχει κάθε λόγος να αποτελέσει αντικείμενο μεγαλύτερης παρακολούθησης από το 

Χρηματιστήριο. 

 

Τα κυριότερα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι υπό επιτήρηση επιχειρήσεις 

είναι: 

α) παρουσιάζουν σημαντική παρέκκλιση σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

διέθεσαν τα κεφάλαια που άντλησαν από την αγορά σε σχέση με τις 

δεσμεύσεις που είχαν αναφέρει στο ενημερωτικό τους δελτίο· 

β) δεν δημοσίευσαν εγκαίρως τις λογιστικές τους καταστάσεις για το τρίμηνο, 

εξάμηνο, εννεάμηνο και για το σύνολο του έτους· 

γ) παρέλειψαν ή καθυστέρησαν να ενημερώσουν το ΧΑΑ και το επενδυτικό 

κοινό για σημαντικά γεγονότα που τις αφορούν 

δ) βρίσκονται στο στάδιο αλλαγής της κύριας δραστηριότητάς τους, με 

αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα. 

ε) Παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα και γενικότερα δημιουργούνται 

αμφιβολίες ως προς την ομαλή εξέλιξη των εργασιών τους.  

 

8.3.1.5 Υγιείς Επιχειρήσεις (Solvent Firms) 

 

Μία επιχείρηση, σύμφωνα με τις υποθέσεις μας, θεωρείται υγιής (μη χρεοκοπημένη) 

όταν η μετοχή της στο ΧΑΑ δεν έχει τεθεί υπό επιτήρηση, αναστολή 

διαπραγμάτευσης ή έχει διαγραφεί.   

 



 

σελ. 176 

 

8.3.2 Υποθέσεις για τον υπολογισμό των μεταβλητών 

 

Οι μεταβλητές του υποδείγματος έχουν παρουσιαστεί παραπάνω διεξοδικά και 

παρακάτω θα παρουσιαστούν οι υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό 

των μεταβλητών. Οι υποθέσεις γίνονται με γνώμονα την απλοποίηση της διαδικασίας 

και δεν μειώνουν την ερευνητική ικανότητα του υποδείγματος. 

 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό (Work Capital/Total Assets) 

  

Ως Κεφάλαιο Κίνησης, ορίζουμε την διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούν 

ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

εκφράζει την ρευστότητα της επιχείρησης. 

  

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό (Retained Earnings/Total Assets)  

  

Ως Παρακρατηθέντα Κέρδη, ορίζουμε το σωρευτικό σύνολο των κερδών 

(ζημιών) κατά την διάρκεια ζωής της επιχείρησης μείον τα διανεμηθέντα μερίσματα. 

Είναι δηλαδή ένα μέτρο σωρευτικής κερδοφορίας της επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης 

περιέχει σημαντικές έμμεσες πληροφορίες που σχετίζονται με την πιθανότητα 

χρεοκοπίας. Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία της επιχείρησης, νέες επιχειρήσεις 

είναι λογικό να έχουν χαμηλά σωρευτικά παρακρατηθέντα κέρδη έτσι εμμέσως η 

μεταβλητή ηλικία της επιχείρησης εισάγεται στο υπόδειγμα. Στην πραγματικότητα 

παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό πτωχεύσεων στις νέες επιχειρήσεις από ότι στις 

παλαιότερες επιχειρήσεις. Δεύτερον περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον τρόπο 

χρηματοδότησης της επιχείρησης δηλαδή για την μόχλευση της επιχείρησης. 

 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που παρακρατούν και επενδύουν 

τα κέρδη τους παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο λογαριασμός 

αποθεματικά κεφάλαια περιλαμβάνει και άλλα ποσά εκτός από τα μη διανεμημένα 

κέρδη όπως διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ειδικά ή έκτακτα 
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αποθεματικά. Για λόγους απλότητας της ανάλυσης υποθέτουμε πως τα ποσά αυτά δεν 

επηρεάζουν την ικανότητα του δείκτη που αφορά την πληροφόρηση για την ηλικία, 

τον τρόπο χρηματοδότησης, την ανάπτυξη και τον τρόπο που η διοίκηση την 

επιδιώκει.  

 

Χ3 = Κέρδη προ Τόκων Φόρων / Συνολικό Ενεργητικό (EBIT/Total Assets) 

  

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι το ποσό που προκύπτει από την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Χ4 = Αξία Μετοχών (Αγοραία) / Υποχρεώσεις (Market Value of Equity/ Liabilities)  

  

Ως συνολική αξία των μετοχών, θεωρούμε την μέση κεφαλαιοποίηση, όπως 

αυτή σχηματίζεται κατά την διαπραγμάτευση της μετοχής στο ΧΑ σε κάθε χρήση. 

Υποχρεώσεις είναι το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό δηλαδή σε λογιστικές αξίες. Σε 

περιπτώσεις που οι επιχείρηση που εξετάζουμε δεν είναι εισηγμένη στο ΧΑ σε όλη 

την περίοδο εξέτασης δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης και κατά συνέπειας Z-

Score. 

  

Χ5 = Πωλήσεις* / Συνολικό Ενεργητικό (Sales/Total Assets)  

*ως πωλήσεις θεωρούμε τον συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 

 

8.3.3 Λοιπές Υποθέσεις 

 

Ως χρόνος 0, θεωρείται το έτος που οι εταιρείες του δείγματος χαρακτηρίστηκαν 

προβληματικές ή υγιείς. Ο χρονικός ορίζοντας των υποδειγμάτων είναι το επόμενο 

έτος. Όλες οι λογιστικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα που ίσχυαν τότε. 
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8.4 Επιλογή Δείγματος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε, καθώς επίσης 

και τα κυρίαρχα συστατικά πάνω στα οποία βασίστηκε η έρευνα μας. 

 

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε (28) είκοσι οκτώ ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

βιομηχανίας. Πρόκειται, δηλαδή, για ορισμένες από τις μεγαλύτερες και 

σπουδαιότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της ελληνικής αγοράς 

και το γεγονός αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη μελέτη μας. 

 

Το δείγμα αποτελείται από (28) είκοσι οκτώ συνολικά επιχειρήσεις του 

βιομηχανικού κλάδου, εισηγμένες στο ΧΑΑ για την χρονική περίοδο 2011-2012. Από 

αυτές 22 βρίσκονται στην κύρια αγορά, 3 σε διαπραγμάτευση και οι υπόλοιπες 3 σε 

αναστολή. 

 

Τα δεδομένα για τον υπολογισμό των λογιστικών μεταβλητών και για την 

χρηματιστηριακή αξία (market value of equity) των μετοχών που αποτελούν 

μεταβλητές του υποδείγματος προέρχονται από το Χ.Α.Α. 

 

Από τις παραπάνω επιχειρήσεις, επιλέξαμε να συγκεντρώσουμε τόσο τους 

Ισολογισμούς τους όσο και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως και για το έτος 

2011-2012, όπως οι καταστάσεις αυτές δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και στα ετήσια 

δελτία τύπου της κάθε εταιρίας. 

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η έρευνά μας είναι 

βασισμένη σε αντίστοιχη του Σπαθή (2002), με βάση την οποία επιλέχθηκαν οι 28 

αυτές επιχειρήσεις. 

 

Στην εργασία αυτή υποθέσαμε ότι όσες εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α. 
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έχουν Z-Score που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη για πτώχευση παραποιούν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση. Παράλληλα θα 

δούμε εάν ο δείκτης επαληθεύεται για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επιτήρηση 

ή σε αναστολή και εφόσον επαληθεύεται θα ερευνήσουμε πόσες και ποιές από τις 

επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται σήμερα στο Χ.Α.Α. έχουν Z-Score που 

βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη για πτώχευση και επομένως και αυτές παραποιούν 

τις καταστάσεις τους.  

 

Συλλέχτηκαν και επεξεργάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία από όλες τις 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Λόγω ότι ο δείκτης Z-Score αναφέρεται στις Βιομηχανικές 

επιχειρήσεις και μη επίδρασης στην έρευνα μας αποκλείστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι. 

 

Το δείγμα χωρίστηκε σε τρείς (3) κατηγορίες: 

 

Σε διαπραγμάτευση → με κριτήρια του Χ.Α.Α. 

Σε επιτήρηση → με κριτήρια του Χ.Α.Α. 

Σε αναστολή → με κριτήρια του Χ.Α.Α. 

  

Οι δείκτες που υπολογίσαμε για την έρευνα, λοιπόν, είναι οι εξής: 

1. ΣΥ / ΙΚ: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 

2. ΠΩΛ / ΣΕ: Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

3. ΚΚ / ΠΩΛ: Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις 

4. ΑΠΑΙΤ / ΠΩΛ: Απαιτήσεις / Πωλήσεις 

5. ΚΚ / ΣΕ: Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

6. ΚΚΙΝ / ΣΕ: Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

7. ΜΚ / ΣΕ: Μικτά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

8. ΑΠΟΘ / ΠΩΛ: Αποθέματα / Πωλήσεις 

9. ΣΥ / ΣΕ: Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 

10. Ζ: Ζ-Score του Atman (δείκτης οικονομικής δυσχέρειας). 
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Έπειτα, για κάθε εταιρία «τρέξαμε» το μοντέλο στο Πρόγραμμα «Microsoft 

Excel» δύο φορές, με χρήση ή μη του δείκτη Ζ-Score του Atman. Το αποτέλεσμα που 

προκύπτει κάθε φορά, μας δίνει την πιθανότητα μία εταιρεία να έχει παραποιήσει ή 

όχι τις οικονομικές της καταστάσεις για το συγκεκριμένο έτος. 

 

Ακολούθως, συγκεντρώσαμε τις εκθέσεις–πιστοποιητικά Ορκωτών Ελεγκτών 

και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την πιθανότητα παραποίησης με το είδος των 

σχολίων, δηλαδή τις πιθανές μορφές που μπορεί να λάβει η παραποίηση (όπως την 

εξετάσαμε και κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας).   

 

8.5 Οι Δείκτες / Συντελεστές του μοντέλου 

 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε λίγα λόγια για τους δείκτες. 

 

Μοντέλο 1 

 

Όσο αναφορά το πρώτο μοντέλο, όπου δε θα χρησιμοποιήσουμε το Ζ-score του 

Atman, θα χρειαστούμε τους δείκτες: 

ΚΚ / ΣΕ: Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

ΚΚΙΝ / ΣΕ: Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

ΑΠΟΘ / ΠΩΛ: Αποθέματα / Πωλήσεις 

Έτσι θα λάβει τη μορφή: 

 

1,25 + 2,252 * (ΑΠΟΘ/ΠΩΛ) - 33,029 * (ΚΚ/ΣΕ) - 6,878 * (ΚΚΙΝ/ΣΕ) 

  

Μοντέλο 2 

 

Ενώ, όσο αφορά το δεύτερο μοντέλο, θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες: 

ΑΠΟΘ / ΠΩΛ: Αποθέματα / Πωλήσεις 
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ΣΥ / ΣΕ: Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 

Ζ: Ζ-score του Atman (Ζ) 

 

Έτσι θα λάβει τη μορφή: 

 

0,23 + 2,659 * (ΑΠΟΘ/ΠΩΛ) + 6,685 * (ΣΥ/ΣΕ) - 3,327 * (Ζ) 

  

Η επιλογή των παραπάνω δεικτών αλλά και συντελεστών των δύο 

συναρτήσεων, φυσικά, δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται μάλιστα στη σχετική έρευνα 

του Σπαθή (2002), ο οποίος προβαίνοντας στα ανάλογα t-tests, απέδειξε ότι οι 

αριθμοδείκτες αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο αποτέλεσμα. Η επιλογή τους 

μάλιστα έγινε με σκοπό να αποφευχθεί η μεγάλη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των 

διαφόρων δεικτών (πολύ-συγγραμικότητα) και συνεπώς η επανάληψη πληροφοριών, 

που θα καθιστούσαν το μοντέλο λιγότερο ακριβές. 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Όσον αφορά τον πρώτο δείκτη, αυτός ονομάζεται και δείκτης αποδοτικότητας 

συνολικών κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει σε % τον βαθμό αξιοποίησης των 

Συνολικών Κεφαλαίων, την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα 

Συνολικά Κεφάλαια (λεφτά των Συνεταίρων, Δάνεια από τράπεζες, Πίστωση από 

Προμηθευτές κ.λπ.) και να παράγει από αυτά Καθαρά Κέρδη. Όσο μεγαλύτερο το 

ποσοστό τόσο καλύτερα. Μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως, η 

δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεως της. Με άλλα λόγια ο 

αριθμοδείκτης αποδοτικότητας μετρά το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 

επιχειρήσεως σε δεδομένη χρονική περίοδο. 

  

Συνεπώς, αποκτά ιδιαίτερη σημαντικότητα για το σχεδιασμό της μελλοντικής 

δράσης της μονάδας, την εξαγορά της κλπ, ενώ δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός 

ότι σε ορισμένες περιόδους, ο στόχος της επιχείρησης μπορεί να ξεφεύγει από την 
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ενίσχυση της απόδοσής της και τη μεγιστοποίηση δηλαδή του δείκτη και να αφορά 

για παράδειγμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς ή την είσοδο σε νέα αγορά, την 

υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου, την προσέκλυση των πελατών κ.α. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα εναλλακτικό μέτρο εκτίμησης της ρευστότητας μιας 

επιχειρήσεως δηλαδή της δυνατότητας καλύψεως των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Δίνει μία εκτίμηση του ποσοστού των εναπομεινάντων 

κυκλοφοριακών ενεργητικών στοιχείων. Υψηλές τιμές του δείκτη αποτελούν καλή 

ένδειξη, ενώ οι χαμηλές τιμές αποδεικνύουν την ύπαρξη υψηλών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων οι οποίες ροκανίζουν το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης. 

 

Μας πληροφορεί, για το ποσοστό που κατέχει στο σύνολο ενεργητικού το 

κεφάλαιο κίνησης, μας πληροφορεί ουσιαστικά για το γεγονός ότι οι εταιρίες που 

διαθέτουν πολύ μικρό κεφάλαιο κίνησης αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 

ρευστότητας, με συνέπεια να προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες παραποίησης των 

οικονομικών τους καταστάσεων, ώστε να τις εμφανίσουν ωραιοποιημένες. 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, είναι ουσιαστικά ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων (Πωλήσεις / Αποθέματα), αλλά με αντεστραμμένους τους όρους. Επειδή 

τα αποθέματα αποτελούν την σπονδυλική στήλη του κεφαλαίου κινήσεως των 

εταιριών, ενδιαφέρει άμεσα τη διοίκηση η δυνατότητα μετατροπής τους σε χρηματικά 

μέσα, ώστε να διατηρείται πάντοτε ο επιθυμητός βαθμός ρευστότητας. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός πολλαπλασιαζόμενος επί 12 δίνει το χρόνο σε μήνες, ενώ 

πολλαπλασιαζόμενος επί 360 δίνει το χρόνο σε ημέρες. 
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Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των πολύ μικρών ή πολύ μεγάλων αποθεμάτων, 

που οφείλονται σε ανώμαλες συνθήκες της αγοράς, η διατήρηση στην επιχείρηση 

ενός λογικού μεγέθους αποθεμάτων θα πρέπει να αποτελεί το βασικό μέλημα μιας 

συνετής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που συνηθίζουν να παραποιούν 

τις οικονομικές καταστάσεις διατηρούν μεγαλύτερα αποθέματα και συνεπώς 

παρουσιάζουν υψηλή τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Ο δείκτης αυτός, είναι ένας άλλος ενδεικτικός της οικονομικής ρευστότητας της 

επιχείρησης, καθώς εκφράζει τις συνολικές υποχρεώσεις που έχει αυτή, 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ως ποσοστό του συνόλου ενεργητικού της. 

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μεγάλη τιμή του 

συγκεκριμένου δείκτη είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους έναντι όχι μόνο προμηθευτών, πιστωτών, τραπεζών και τρίτων 

γενικότερα (γραμμάτια πληρωτέα, βιομηχανικά και ενυπόθηκα δάνεια), αλλά και 

έναντι του ίδιου του προσωπικού και των μετοχών τους (μισθοί οφειλόμενοι, 

μερίσματα οφειλόμενα). 

  



 

σελ. 184 

 

Z – SCORE TOY ALTMAN 

 

Οι θεωρητικοί της χρηματοοικονομικής έχουν αναπτύξει σημαντικά υποδείγματα 

πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές εταιρειών. 

Ίσως το σημαντικότερο από αυτά είναι το κριτήριο Ζ, το οποίο αναπτύχθηκε το 1968 

από τον καθηγητή Edward I. Altman. 

 

Το υπόδειγμα Z-Score αποτελεί προϊόν γραμμικής ανάλυσης στην οποία 5 

δείκτες σταθμίζονται και αθροίζονται σε ένα συνολικό σκορ το οποίο αποτελεί και 

την βάση για την ταξινόμηση των εταιριών σε αποτυχημένες και μη. Πιο 

συγκεκριμένα οι επιμέρους δείκτες είναι οι εξής: 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ2 = Παρακρατούμενα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ3 = Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού 

X4 = Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ5 = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

  

Έτσι ο δείκτης Ζ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Ζ= 1,2 * (Χ1) + 1,4 * (Χ2) + 3,3 * (Χ3) + 0,6 * (Χ4) + 1 * (Χ5). 

  

Σύμφωνα με τον Altman εταιρίες που έχουν Z-Score πάνω από 3,00 

θεωρούνται υγιείς, ενώ όσες έχουν κάτω από 1,80 αντιμετωπίζουν ή θα 

αντιμετωπίσουν με σημαντικές πιθανότητες (80-90%) ενδεχόμενο πτώχευσης μέσα 

στα επόμενα δύο χρόνια. Εταιρίες των οποίων το συγκεκριμένο κριτήριο βρίσκεται 

ανάμεσα στο διάστημα 1,81 και στο 2,70 έχουν αρκετές πιθανότητες μέσα στα 

επόμενα δύο χρόνια από τη δημοσίευση του ισολογισμού τους να βρεθούν σε 

οικονομική δυσχέρεια. Τέλος, εταιρίες των οποίων ο δείκτης Ζ κυμαίνεται από 2,71 

έως 2,99 πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να αποφύγουν μελλοντικά οικονομικά 

προβλήματα. 
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Τέλος, όσο αναφορά το δείκτη αυτό, ο Σπαθής (2002) επισημαίνει ότι καθιστά 

το μοντέλο μας πιο ακριβές και συνεπώς θα αναμένουμε να μας δίνει μεγαλύτερη 

πιθανότητα παραποίησης, κάτι ωστόσο που πολλές φορές δε θα συμβεί, διότι το 

συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατασκευαστεί με σκοπό να εφαρμοστεί αποκλειστικά σε 

βιομηχανικές μόνο επιχειρήσεις, ενώ στη δική μας έρευνα διαθέτουμε εταιρίες 

διαφόρων κλάδων. 

 

8.6 Αποτελέσματα 

 

8.6.1 Αποτελέσματα Ελέγχου 

 

Αφού συλλέξαμε το δείγμα μας και όλες τις πληροφορίες που κρίναμε απαραίτητες, 

προβήκαμε σε μια πρώτη καταγραφή-επεξεργασία αυτών προκειμένου να 

γνωρίσουμε καλά το δείγμα μας, να δούμε τις αδυναμίες του και να διασταυρώσουμε 

τα στοιχεία μας. 

 

Με μια πρώτη ματιά, στον  αμέσως παρακάτω πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται πίνακες αναφορικά με τις ελεγκτικές εταιρείες που έχουν διεξάγει τον 

έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ολόκληρου του κλάδου Βιομηχανίας 

και Υπηρεσιών όπως αυτός προκύπτει από την κατηγοριοποίηση του Χ.Α.Α. 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας με Ελεγκτικές εταιρείες ανά έτος. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-1.  

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2011 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Grant Thornton A.E.  0 0,00% 7 26,92% 7 14,58% 

RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 1 4,55% 0 0,00% 1 2,08% 

Baker Tilly Hellas A.E 1 4,55% 1 3,85% 2 4,17% 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 6 27,27% 6 23,08% 12 25,00% 
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PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Α.Ε. 3 13,64% 3 11,54% 6 12,50% 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 3 13,64% 1 3,85% 4 8,33% 

Deloitte Α.Ε. 0 0,00% 1 3,85% 1 2,08% 

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 2 9,09% 2 7,69% 4 8,33% 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 1 4,55% 1 3,85% 2 4,17% 

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 2 9,09% 2 7,69% 4 8,33% 

ΕRNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1 4,55% 1 3,85% 2 4,17% 

Delta Α.Ε.Ο.Ε. 2 9,09% 0 0,00% 2 4,17% 

TMS A.E.O.E. 0 0,00% 1 3,85% 1 2,08% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 22 100,00% 26 100,00% 48 100,00% 

  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, παρόλο που η ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. κατέχει τα ηνία 

σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο και με διαφορά, διαπιστώνεται ότι διαχρονικά είναι 

όλο και περισσότερες οι επιχειρήσεις που προτιμούν να ελεγχθούν είτε από τις Big-4 

είτε από ορισμένες μεσαίες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως είναι η Grant Thornton 

A.E., η PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. κ.α. 

 

Για το εξεταζόμενο αυτό δείγμα των (28) εικοσιοκτώ βιομηχανιών που 

επιλέχθηκαν, συγκεντρώθηκαν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και 

εκθέσεις των ορκωτών και καταγράφηκαν οι γνώμες των ελεγκτών για τα έτη 2011 

και 2012 όπως θα δούμε στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τη γνώμη των ελεγκτών ανά έτος.  

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-2.  

 

ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΓΚΤΗ 2011 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Με σύμφωνη γνώμη 20 71,43% 18 69,23% 38 70,37% 

Με σύμφωνη γνώμη/Εμφαση 

θέματος 7 25,00% 6 23,08% 13 24,07% 

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη 0 0,00% 1 3,85% 1 1,85% 
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Γνώμη με επιφύλαξη 1 3,57% 0 0,00% 1 1,85% 

Αδυναμία έκφρασης 

γνώμης/Εμφαση θέματος 0 0,00% 1 3,85% 1 1,85% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 28 100,00% 26 100,00% 54 100,00% 

  

Από αυτά τα αποτελέσματα, καθησυχαστικό είναι το γεγονός ότι για τις 

περισσότερες από τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις του κλάδου (ποσοστό 70,37% 

συνολικά) οι ελεγκτές έχουν εκφράσει σύμφωνη γνώμη για τα οικονομικά τους 

στοιχεία, γεγονός που καθορίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία τους ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσης. Το ποσοστό του 24,07% αγγίζουν επιχειρήσεις για τις οποίες η 

γνώμη των ορκωτών ήταν σύμφωνη, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν θέματα έμφασης τα 

οποία συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο 

αποτελούν πρόδρομα γεγονότα μελλοντικής αλλοίωσης εικόνας της επιχείρησης.  

 

Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο είναι πως έχει 

σημειωθεί μία μείωση της τάξης του 2,2% στις επιχειρήσεις για τις οποίες η γνώμη 

των ελεγκτών ήταν σύμφωνη από το 2011 στο 2012, γεγονός βέβαια που δεν είναι 

απαραίτητα ανησυχητικό. Τέλος, σημαντική αναφοράς είναι η ένδειξη που έχει 

καταγραφεί σχετικά με επιχείρηση για την οποία η ελεγκτική ομάδα αδυνατεί να 

εκφράσει τη γνώμη της και κάνει αναφορά και σε θέματα έμφασης. Αυτή η 

επιχείρηση εντοπίζεται κατά το έτος 2012. 

 

Εν συνεχεία, συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 

συγκεντρωτικά και με σειρά προτεραιότητας (ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης 

τους στις εκθέσεις) τα σχόλια των ορκωτών που παρατηρήθηκαν κατά τα έτη 2011-

2012. 
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Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις συνήθεις των ελεγκτών ανά έτος. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-2.  

 

Α/Α Συνήθεις Παρατηρήσεις 

1 Αβεβαιότητα για συνέχιση λειτουργίας 

2 Προβλημάτα ρευστότητας 

3 Ένταξη σε καθεστώς συνδιαλλαγης 

4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

5 Αδυναμία επιβεβαίωσης εισπραξιμότητας των απαιτήσεων 

6 Καθυστέρηση πληρωμής υποχρεώσεων 

7 Δεν έγινε πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, σκόπιμο κρίνεται να εξετάσουμε 

τον παράγοντα αβεβαιότητας για τη συνέχιση λειτουργίας της κάθε εταιρείας αφού 

στις μέρες μας και σύμφωνα με την γενική κατάταξη πιο πάνω, είναι το πιο 

σημαντικό κομμάτι για την υγεία και ομαλή λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και του 

συγκεκριμένου κλάδου συνολικά. 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τη δραστηριότητα του κλάδου  ανά έτος. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-2.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2011 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 71,43% 19 73,08% 39 72,22% 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 28,57% 7 26,92% 15 27,78% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 28 100,00% 26 100,00% 54 100,00% 

 

Έτσι λοιπόν, αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων (συνολικά 

72,77% για τα έτη 2011 και 2012) οι οποίες έχουν συντάξει τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή συνέχισης δραστηριότητας και βάσει του ελέγχου 

πιστοποιήθηκε ότι είναι σε θέση να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους στα πλαίσια 
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της αγοράς και μπορούν να ανταπεξέλθουν στην περίοδο κρίσης που 

αντιμετωπίζουμε. Παρόλα αυτά, επειδή το δείγμα μας δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά 

είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του κλάδου της βιομηχανίας μπορούμε να πούμε 

ότι το ποσοστό που αγγίζει το 27,78%  συνολικά και τα 2 εξεταζόμενα έτη δεν είναι 

καθόλου ασήμαντο ή παρηγορητικό.  

 

 

Διάγραμμα 1: Η συνολική δραστηριότητα του βιομηχανικού κλάδου για το 2011. 

 

Διάγραμμα 2: Η συνολική δραστηριότητα του βιομηχανικού κλάδου για το 2012. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα 2.  

 

 

Η εικόνα που μας δίνουν τα διαγράμματα παραπάνω αφορούν το κάθε έτος 

ξεχωριστά και μας δείχνουν πως αν και σε περίοδο κρίσης, σιγά σιγά η οικονομία 

στον βιομηχανικό κλάδο εμφανίζει δείγματα θετικά αφού από το 2011 μέχρι το 2012 

το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου που συνεχίζει την δραστηριότητα του 

σημείωσε αύξηση 2% με παράλληλη μείωση αυτών που επικρατεί αβεβαιότητα για 

την συνέχιση δραστηριοποίησης τους στην αγορά. 
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8.6.2 Αποτελέσματα ανά κατηγορία Μετοχών  

 

Το συνολικό δείγμα αποτελείται από (28) εικοσιοκτώ επιχειρήσεις, εκ των οποίων 

(22) είκοσι δύο επιχειρήσεις είναι στην Κύρια Αγορά, (2) δυο επιχειρήσεις είναι σε 

Επιτήρηση και (2) δυο επιχειρήσεις είναι σε Αναστολή. 

 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις κατηγορίες μετοχών των εταιρειών. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3.  

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 22 78,57% 

ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 3 10,71% 

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 10,71% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3:  Η συνολική αναπαράσταση των μετοχών ανά κατηγορία. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3.  

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο δείκτης Z-Score του Altman για τα έτη 2011 και 

2012 για τις επιχειρήσεις που λάβαμε ως δείγμα της έρευνας παραπάνω και 
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κατατάχθηκαν ανάλογα με το αποτέλεσμα σε (3) τρείς κατηγορίες που τις διαχωρίζει 

το μοντέλο (Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα 3) διαπιστώνοντας τα 

παρακάτω: 

 

Με τον υπολογισμό του δείκτη Z-Score του Altman για τα έτη 2011 και 2012, 

καταλήξαμε στα εξής αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις κατηγορίες των εταιρειών μετά την 

εφαρμογή του δείκτη Z-score. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα 3 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2011 2012 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 21,43% 5 17,86% 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 11 39,29% 11 39,29% 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 11 39,29% 12 42,86% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 28 100,00% 28 100,00% 

   

Όπως παρατηρούμε, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο δείγμα μας 

για τα έτη 2011 και 2012. Από το δείγμα μας (28 συνολικά εταιρείες) οι (11) έντεκα 

από αυτές (δηλαδή το 39,29%) βρίσκονται σε Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone). 

Αυτό σημαίνει πως το μέλλον τους κρίνεται αβέβαιο σε περίπτωση που συνεχίσουν 

με τους ίδιους ρυθμούς και δεν λάβουν άμεσα κατάλληλα μέτρα. Το άσχημο σε αυτή 

τη φάση είναι ότι σημαντικός είναι ο αριθμός των εταιρειών που βρίσκεται  σε 

Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση και αυξάνεται από τη μια χρονιά στην άλλη σε 

ποσοστό 4% (σημαντική αύξηση). Τέλος μόλις (6) έξι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες 

ανήκουν στην Ασφαλή Περιοχή (Safe Zone) (22%) οι οποίες όμως θα πρέπει να 

καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουν τη θέση τους σε μια τέτοια 

περίοδο κρίσης που διανύουμε. 
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Διάγραμμα 4: Η καατηγοριοποίηση των εταιρειών μετά την εφαρμογή του δείκτη Z-

score για το 2011. 

 

Διάγραμμα 5: Η καατηγοριοποίηση των εταιρειών μετά την εφαρμογή του δείκτη Z-

score για το 2012. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, έγινε συσχέτιση όλων αυτών των 

αποτελεσμάτων που εξήχθησαν και προέκυψαν τα εξής: 

 

Πίνακας 8: Συσχέτιση κατηγορίας μετοχών στο Χ.Α.Α. με κατηγορίες Z-Score. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3 

 

ΣΕ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΕΤΑΙΡ

ΕΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ 

ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

ΚΥΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ 22 6 27,27% 5 22,73% 9 40,91% 9 40,91% 7 31,82% 8 36,36% 

ΣΕ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 3 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 3 100,00% 

ΣΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 2 66,67% 1 33,33% 

  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι ο δείκτης Z-Score του Altman 

επαληθεύεται διότι από τα αποτελέσματα των (22) είκοσι δύο εξεταζόμενων 
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επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Κύρια Αγορά στο Χ.Α.Α.  για τα έτη 2011 και 

2012, οι (6) έξι επιχειρήσεις (ποσοστό 27,27%) και οι (5) πέντε (ποσοστό 22,73%) 

αντίστοιχα βρίσκονται σε Ασφαλή Περιοχή (Safe Zone), οι (9) εννέα επιχειρήσεις για 

το 2011και άλλες (9) εννέα για το 2012 (δηλαδή ποσοστό 40,91% για έκαστο έτος) 

βρίσκονται σε Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone) ενώ οι (7) επτά και (8) οκτώ 

επιχειρήσεις από το σύνολο τους για κάθε έτος (ποσοστά 31,82% και 36,36%) 

βρίσκονται σε Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση (Distress Zone).  

 

Επίσης από τα αποτελέσματα των 3 εξεταζόμενων επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε Επιτήρηση των μετοχών τους στο Χ.Α.Α. προκύπτει ότι ο δείκτης Z-

Score του Altman επαληθεύεται διότι η (1) μία επιχείρηση (ποσοστό 33,33%) 

βρίσκεται σε Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone) ενώ οι υπόλοιπες (2) δύο 

(ποσοστό 66,67%) βρίσκονται σε Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση (Distress Zone). 

Ενώ για το 2012, και οι (3) τρείς (ποσοστό 100,00%) βρίσκονται σε Επικίνδυνη Ζώνη 

για Πτώχευση (Distress Zone). 

  

Τέλος, από τα αποτελέσματα των 3 εξεταζόμενων επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε Αναστολή των μετοχών τους στο Χ.Α.Α. προκύπτει ότι η (1) μία 

επιχείρηση (ποσοστό 33,33%) βρίσκεται σε Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone)  

ενώ οι υπόλοιπες (2) δύο (ποσοστό 66,67%) βρίσκονται σε Επικίνδυνη Ζώνη για 

Πτώχευση (Distress Zone). Αντίστοιχα για το 2012, οι (2) δύο επιχειρήσεις (ποσοστό 

66,67%) βρίσκονται σε Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone)  ενώ(1) μία 

επιχείρηση (ποσοστό 33,33%) βρίσκεται σε Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση (Distress 

Zone). 

  

Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στα Διαγράμματα που 

ακολουθούν. 
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Διάγραμμα 6: Διαγραμματική απεικόνιση της συσχέτισης  της κατηγορίας μετοχών 

στο Χ.Α.Α. με τις κατηγορίες Z-Score για το 2011. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3.  

 

 

Διάγραμμα 7: Διαγραμματική απεικόνιση της συσχέτισης  της κατηγορίας μετοχών 

στο Χ.Α.Α. με τις κατηγορίες Z-Score για το 2012. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-3.  

 

Ακολουθώντας την αρχική υπόθεση που έχουμε κάνει διαπιστώνουμε ότι 7 

επιχειρήσεις ήτοι ποσοστό 31,82% που βρίσκονται στην Αμφισβητούμενη Περιοχή 

(Grey Zone) και 9 επιχειρήσεις ήτοι ποσοστό 40,91% που βρίσκονται στην 
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Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση (Distress Zone), δηλαδή αθροιστικά ποσοστό 

72,73% των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. Παραποιούν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση. Όσο αφορά 

το έτος 2012, διαπιστώνουμε ότι 8 επιχειρήσεις ήτοι ποσοστό 36,36% που βρίσκονται 

στην Αμφισβητούμενη Περιοχή (Grey Zone) και 9 επιχειρήσεις ήτοι ποσοστό 40,91% 

που βρίσκονται στην Επικίνδυνη Ζώνη για Πτώχευση (Distress Zone), δηλαδή 

αθροιστικά ποσοστό 77,27% των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α.  

 

Όπως διαπιστώνουμε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές της κρίσης που περνά η 

Ελλάδα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πτωχεύσουν από χρόνο σε 

χρόνο και κάνουν τα πάντα προκειμένου να κρατηθούν στην αγορά. Δυστυχώς οι 

επιχειρήσεις αυτές αυξάνονται διαχρονικά σε ποσοστό 4,54% ετησίως, ενώ τα μέτρα 

που χρησιμοποιούν προκειμένου να μην πτωχεύσουν  είναι παράνομα και 

αλλοιώνουν τόσο την εικόνα τους στην αγορά. Κάτι τέτοιο έχει επιπτώσεις όχι μόνο 

στην φήμη και πελατεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αλλά επηρεάζει δραματικά 

το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών και γενικότερα όλων των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων αυτών.   

 

8.6.3 Αποτελέσματα ανά κλάδο 

  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν μετά 

την εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων, με τη βοήθεια πινάκων, καθένας από 

τους οποίους αντιπροσωπεύει την εφαρμογή του κάθε υποδείγματος στον κλάδο της 

βιομηχανίας και υπηρεσιών (όπως αυτός προκύπτει από το Χ.Α.Α.) αναλυτικά και 

διαχρονικά σε βάθος (2) διετίας. 
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Πίνακας 9: Εφαρμογή των μοντέλων σε κάθε έτος ξεχωριστά. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-4 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΜΟΝΤΕΛΟ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ 2 

2011 2012 2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας     

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 0,6636 0,4915 0,5120 0,5473 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 0,1938 1,2500 0,2458 0,2300 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3,4529 7,7550 0,2216 0,4467 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1,5901 1,6732 1,1120 1,3430 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6206 15,4446 2,9947 12,0733 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. 2,3839 1,8287 3,4027 2,7354 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες     

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 1,1169 1,1169 103,3937 119,7209 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός     

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 0,1517 2,4004 1,4971 0,4088 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 2,1662 0,6231 0,1538 3,6270 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά     

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,9815 1,5875 0,5894 1,2647 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 136,2979 1,1418 138,6103 3,2227 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 0,9518 1,4035 1,1948 0,4302 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού     

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 6,9571 3,9334 6,8372 3,3919 

5.2 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. 0,4358 0,3186 2,5222 1,0323 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 0,2385 0,1100 0,5939 1,0165 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 1,3995 3,5487 0,7600 2,4067 

5.5 

SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & 

ΥΙΟΙ A.E. 9,2206 18,8859 9,6976 16,9782 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές     

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3,5048 2,8409 3,5817 0,7704 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 0,0117 0,0446 0,9598 1,1220 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 34,8098 1,2500 23,0081 0,2300 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 4,6804 6,1670 33,2801 36,3760 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς     
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Επιχειρήσεις 

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  10,4991 5,3158 5,2521 2,4016 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 0,2212 0,5509 0,1635 0,1530 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 2,4445 2,2384 1,7733 1,7178 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,6197 5,7982 1,5880 0,3445 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας     

9.1 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

A.E. 2,8074 0,9697 3,6527 2,6366 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1,4768 2,4945 0,1248 0,7376 

9.3 DIONIC A.E.B.E. 11,8632 7,2355 9,2565 9,1463 

  Μ.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 7,4334 2,1174 1,4518 4,4074 

  

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τον παραπάνω πίνακα, επιλέξαμε (28) 

εικοσιοκτώ εταιρίες, όπως αυτές περιέχονται στον βιομηχανικό κλάδο. Η πιθανότητα 

οι συγκεκριμένες εταιρίες να έχουν παραποιήσει τις οικονομικές τους καταστάσεις 

κυμαίνεται στο 40% (δηλαδή περίπου οι μισές εταιρίες του συγκεκριμένου κλάδου). 

 

Τη μεγαλύτερη πιθανότητα παραποίησης τη δίνει η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την εφαρμογή και των (2) δυο μοντέλων και αυτό είναι 

φυσιολογικό, καθώς για το έτος 2011 όπως και για το 2012 παρουσιάζει ζημίες ύψους 

26.663.370,00€ και 440.740,00€ αντίστοιχα. Επιπλέον, κοινό χαρακτηριστικό των 

εταιριών είναι ο αυξημένος δείκτης ΣΥ/ΣΕ, ο οποίος κυμαίνεται κοντά στο 0,50 και 

αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις τους φτάνουν στο 50% του ύψους του ενεργητικού 

τους. Επίσης, ιδιαίτερα χαμηλές είναι και οι τιμές του Z-Score για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις και αυτό αποτελεί ενδεικτικό προβλήματος ρευστότητας που 

αντιμετωπίζουν.    

  

Η εταιρία ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ παρουσιάζει ζημίες για τα (2) δυο 

συγκεκριμένα έτη (χαμηλός δείκτης ΚΚ/ΣΕ) και είναι λογικό να θέλει να διατηρήσει 

τη φήμη της και την αξιοπιστία της απέναντι στους επενδυτές. 

  

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε στη χρήση 2011 είχε 

μηδενικό κύκλο εργασιών και η συνέχιση της δραστηριότητας της, εξαρτάται από το 
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χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της. 

  

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως στην εταιρία ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ υπήρχαν ληξιπρόθεσμες και σε καθυστέρηση οφειλές των εταιριών 

του Ομίλου. Επιπλέον, κατά την κλειόμενη χρήση (2011), πλείστες των εταιριών του 

Ομίλου, κατέθεσαν αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εκούσιας συνδιαλλαγής με 

τους πιστωτές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007. Τα 

γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με την εμφάνιση συσσωρευμένων ζημιών, τις πιθανές 

επιπτώσεις, καθιστούν αβέβαιη τη δυνατότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να 

συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους στο μέλλον, αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα 

προσήκοντα μέτρα. 

 

Απ’ όλες τις εταιρίες του κλάδου διαφέρει η FLEXOPACK, η οποία εμφανίζει 

όχι μόνο αυξημένη κερδοφορία κατά τη (2) διετία που μελετάμε, αλλά και 

ικανοποιητικό ύψος κεφαλαίου κίνησης, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των 

τρεχουσών υποχρεώσεων της. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις των πιστοποιητικών 

των ορκωτών ελεγκτών, η πιο συνηθισμένη μορφή παραποίησης είναι στο 

λογαριασμό «Απαιτήσεις από πελάτες» του Ομίλου περιλαμβάνεται απαίτηση από 

πελάτη θυγατρικής εταιρίας που έχει υπαχθεί στην διαδικασία συνδιαλλαγής. 

  

Τα αποθέματα της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  είναι μηδενικά και για τα (2) έτη 

2011-2012, γιατί ο Όμιλος θεώρησε ότι το κόστος των αποθεμάτων δεν θα είναι 

ανακτήσιμο λόγω του ότι η τιμή πώλησης τους έχει μειωθεί και έτσι προχώρησε σε 

πρόβλεψη υποτίμησης μειώνοντας την αξία τους. 

  

Μάλιστα, οι εταιρίες που έχουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα να παραποιήσουν 

τις οικονομικές τους καταστάσεις είναι οι δύο εταιρίες SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E και DIONIC A.E.B.E., καθώς και η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

  

Όσο αναφορά τις σχετικές παρατηρήσεις, μπορούμε να επισημάνουμε τις 
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συνήθεις προσπάθειες των εταιριών να μη σχηματίζουν προβλέψεις ή να σχηματίζουν 

μικρότερες από αυτές που είχαν ως εκείνη τη χρήση δημιουργήσει. Η εταιρία 

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ εμφανίζει αρνητικά τα Ίδια Κεφάλαια των θυγατρικών 

εταιριών του Ομίλου, και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 και επιβάλλεται να ληφθούν τα ανάλογα 

μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

 

 

Διάγραμμα 8: Ολόκληρος ο βιομηχανικός κλάδος με τη χρήση του μοντέλου 1. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-4.  
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Διάγραμμα 9: Ολόκληρος ο βιομηχανικός κλάδος με τη χρήση του μοντέλου 2. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-4. 

  

Πρόκειται εξαιρετικά για ένα ιδιόρρυθμο αποτέλεσμα. Όπως μπορούμε 

διαπιστώσουμε, λοιπόν έχουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά νούμερα, παρά την κακή 

εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος τελευταία. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία των δύο 

μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. που συμπαρασύρουν τα 

νούμερα προς τα κάτω.    

             

Ωστόσο, εντύπωση προκαλούν τα ποσοστά της ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ, 

αφού οι δύο μέθοδοι δίνουν μεγάλη απόκλιση στο αποτέλεσμα. Το παράδειγμά της 

μπορεί να εξηγηθεί τόσο από τις παρατηρήσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση του 

ορκωτού ελεγκτή και αφορούν στους λογαριασμούς «Πελάτες» και «Χρεώστες 

Διάφοροι» όπου περιλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπα, στις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του Ομίλου προς τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, όσο και στον υψηλό 

δείκτη ΣΥ/ΣΕ. 

 

8.6.4 Τελικά Αποτελέσματα 

 

Είναι κοινό μυστικό ότι ο κλάδος της Βιομηχανίας και Υπηρεσιών αντιμετωπίζει 

σοβαρότατα προβλήματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι 

ρυθμοί ανάπτυξής του να υπολείπονται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 

γεγονός αυτό διαφαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αφού οι πιθανότητες 

λογιστικής παραποίησης και απάτης είναι αρκετά υψηλά και κυρίως για το 2012. 

  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εικόνα του βιομηχανικού κλάδου 

στην Ελλάδα για τα έτη 2011 και 2012. Τα στοιχεία που εμπεριέχει έχουν επιδεχτεί 
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επεξεργασία και αποτελούν απόρροια της εφαρμογής του υποδείγματος του Altman, 

για το οποίο έγινε πλήρης αναφορά και ανάλυση από την αρχή του κεφαλαίου.  

  

Πίνακας 10: Εφαρμογή του υποδείγματος Z-Score σε κάθε έτος ξεχωριστά. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-5. 

 

Α/Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Z-score (Altman) 

2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας     

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 1,2981 1,2716 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1,7405 0,0000 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,6354 0,4503 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1,2853 1,3437 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6667 -1,6035 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. 0,5146 0,6533 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες     

2.1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 31,1807 36,0844 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός     

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 1,8422 1,3714 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 1,3398 2,4019 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά     

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,1960 1,0620 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -2,4188 1,1387 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 0,8164 0,9003 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού     

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 3,3420 2,2893 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,4934 1,2358 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 1,2457 1,3568 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 1,5273 1,0583 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. -0,6933 -2,3533 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές     

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2,0519 1,4078 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,5806 1,6043 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ -4,1710 0,0000 
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7.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10,3223 11,2153 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις     

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  0,0284 0,9680 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1,2021 1,2209 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 0,5567 0,6081 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6449 0,9858 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας     

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 2,1689 1,8474 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 0,8999 0,7517 

9.3 DIONIC A.E.B.E. -0,8421 -0,4629 

  Μ.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 2,1948 2,4574 

   

Οι συγκεκριμένες εταιρίες που επιλέχθηκαν αφορούν ολόκληρο το 

βιομηχανικό κλάδο και έχουν σκοπό να δείξουν την απόκλιση που μπορεί να 

δημιουργήσει το συγκεκριμένο μοντέλο από την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του, 

όταν εφαρμοστεί σε εταιρίες που δεν εμφανίζουν στα περιουσιακά τους στοιχεία όλες 

τις μεταβλητές του μοντέλου. Και αναφερόμαστε, βέβαια, σε εταιρείες οι οποίες 

επηρεάζουν σημαντικά το δείγμα για το λόγο π.χ. ότι δεν εμφανίζουν αποθέματα με 

συνέπεια να μην υπολογίζεται μία σημαντική παράμετρος του μοντέλου (Αποθέματα 

/ Πωλήσεις). Τέτοιες εταιρείες είναι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. και η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

 

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι η υψηλή τιμή του δείκτη οικονομικής 

δυσχέρειας (η υψηλότερη στην έρευνά μας) για τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.  και αυτό προκαλείται από τη μεγάλη τιμή του δείκτη 

χρηματιστηριακή αξία μετοχών / συνολικές υποχρεώσεις. 

  

Ωστόσο, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών εμφανίζουν και εδώ 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εταιρίες αυτές και λόγω της ευχέρειας που τους 

παρέχει το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, καταφεύγουν συχνά σε προσφιλείς 

τεχνικές επινοητικής λογιστικής, όπως για παράδειγμα στο μη σχηματισμό 

προβλέψεων για υποτίμηση της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων. Επιπλέον, 
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συνηθίζουν να μην αποτιμούν τις συμμετοχές τους στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής 

κτήσης και τρέχουσας τιμής αντικαταστάσεως. 

  

Αντιπροσωπευτικά της κρίσης του κλάδου είναι τα αποτελέσματα της έρευνας 

για την ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ, τη ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τη 

DIONIC A.E.B.E., οι οποίες παρουσιάζουν ζημιές και μεγάλα οικονομικά 

προβλήματα, καθώς το  κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για να 

ικανοποιήσει τις πολύ υψηλές συνολικές τους υποχρεώσεις (ενδεικτικά, για τη 

DIONIC A.E.B.E. οι Συνολικές Υποχρεώσεις της φθάνουν στο 71% του Παθητικού). 

 

Εξαίρεση αποτελούν οι δύο τελευταίες εταιρίες (ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.), 

που ρίχνουν σημαντικά τον μέσο όρο.  

  

Ειδικότερα ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε παρουσιάζει 

τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη Z–Score από όλες τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις της 

έρευνάς μας (10,32 για το 2011 και 11,22 για το 2012) και αυτό δείχνει ότι δεν 

αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και οικονομικής δυσχέρειας. Αυτό 

ίσως να οφείλεται και στην δραστηριότητα της επιχείρησης, που αφορά υπηρεσίες 

μεταφορών. 

 

Μεγάλη διακύμανση παρουσιάζει και η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η 

οποία ενώ το 2011 εμφανίζει ζημίες και κατά συνέπεια αρνητικό δείκτη ΚΚ / ΣΕ, το 

2012 καταφέρνει να βελτιώσει Z–Score και ρευστότητα (ΚΚΙΝ / ΣΕ). 

  

Όσο αναφορά στις σχετικές παρατηρήσεις στις εκθέσεις των ορκωτών, αυτές 

μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνονται σε προβλήματα ρευστότητας, σε μη τήρηση 

συμβατικών υποχρεώσεων με συνέπεια την καταγγελία συμβάσεων και σε υπαγωγή 

αρκετών εταιρειών σε διαδικασία συνδιαλλαγής. 
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Από την άλλη, έχουμε τις πρώτες τρεις εταιρίες του πίνακα, οι οποίες δίνουν 

μικρότερα αποτελέσματα, όπως είναι η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ωστόσο πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τη μη ύπαρξη σχετικού λογαριασμού αποθεμάτων στο Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό της, γεγονός που θα καθιστά τα αποτελέσματα του μοντέλου επισφαλή. 

  

Οι άλλες δύο, ωστόσο, εταιρίες όπως η ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

και η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ διατηρούν μικρό όγκο αποθεμάτων στις 

αποθήκες τους και η ρευστότητά τους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική για να 

αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες τους. Μόνο για την επιχείρηση υπηρεσιών 

μεταφορών ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ, μπορούμε να επισημάνουμε τα οικονομικά 

προβλήματα που προδίδει η εξαιρετικά χαμηλή τιμή του δείκτη οικονομικής 

δυσχέρειας. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να διασώσει την εικόνα της μη 

σχηματίζοντας προβλέψεις και μεταφέροντας στην τρέχουσα χρήση (2011) 

συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις παλαιότερων ετών. 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την εξέλιξη που παρουσιάζει 

ο εξεταζόμενος κλάδος διαχρονικά και να κάνουμε τις διαπιστώσεις μας. 

 

Πίνακας 11: Κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες μετά την εφαρμογή του 

υποδείγματος Z-Score για κάθε έτος. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-5.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2011 2012 

Υγιής 3 10,71% 2 7,14% 

Πιθανή Οικονομική δυσχέρεια 3 10,71% 3 10,71% 

Μελλοντικά Οικονομικά προβλήματα 0 0,00% 0 0,00% 

Ενδεχόμενο πτώχευσης 22 78,57% 23 82,14% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 28 100,00% 28 100,00% 

  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ο παραπάνω συγκεντρωτικός 
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πίνακας. 

 

Σύμφωνα με αυτόν, λοιπόν, η πιθανότητα παραποίησης για τα έτη 2011 και 

2012 όλων των εταιριών του κλάδου που χρησιμοποιήσαμε για τη μελέτη μας, 

 κυμαίνεται μεταξύ 78,57% και 82,14% αντίστοιχα,  με τη χρήση του δείκτη 

οικονομικής δυσχέρειας του Altman.Τέτοια νούμερα δυστυχώς δεν είναι τόσο 

παρήγορα για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μιας και ο κλάδος της 

βιομηχανίας είναι από τους θεμελιώδεις κλάδους της ελληνικής αγοράς που σε 

περιόδους κρίσης όπως σήμερα χρήζουν μεγάλη βοήθειας.  

   

Τα αποτελέσματα που έχουμε στα χέρια μας μετά από μια τέτοια επεξεργασία 

προδίδουν μια άσχημη εξέλιξη του κλάδου αν σκεφτεί κανείς ότι από τις (28) είκοσι 

οκτώ εταιρείες που απαρτίζουν ολόκληρο τον κλάδο, μόνο (3) τρείς από αυτές σε 

ποσοστό 10,71% κρίνονται υγιείς ενώ ακόμη (3) τρείς σε ποσοστό επίσης 

10,71%κατατάσσονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν 

κάποιου είδους οικονομική δυσχέρεια λόγω της κρίσης όμως κάτι τέτοιο δεν κρίνεται 

ιδιαίτερα ανησυχητικό μιας και με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, έχουν πολλές 

πιθανότητες ανάκαμψης. 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνονται και διαγραμματικά στα παρακάτω 

σχήματα – γραφικές παραστάσεις: 
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Διάγραμμα 10: Απεικόνιση των εταιρειών του κλάδου μετά την εφαρμογή του 

υποδείγματος Z-Score για το 2011. 

 

Διάγραμμα 11: Ολόκληρος Απεικόνιση των εταιρειών του κλάδου μετά την 

εφαρμογή του υποδείγματος Z-Score για το 2012. 

 

Αναλυτικότερος πίνακας υπάρχει στο Παράρτημα A-5. 

  

Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε σε αυτή τη διαγραμματική απεικόνιση 

είναι τα εξής. Μετά τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών είναι ότι όλες οι 

επιχειρήσεις έχουν πολύ μικρό δείκτη οικονομικής δυσχέρειας, ενώ αρκετές από 

αυτές είναι ζημιογόνες (οι (3) τρεις από τις (28) είκοσι οκτώ: η ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ 

ΓΚΡΟΥΠ, η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και η DIONIC A.E.B.E.,) για τη 

διετία. Το ποσό των αποθεμάτων που διατηρούν στις αποθήκες τους κρίνεται 

ικανοποιητικό, αλλά μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί η υψηλή τιμή του δείκτη ΣΥ / ΣΕ, 

σε συνδυασμό με τη μειωμένη ρευστότητα και αποδοτικότητα των συνολικών τους 

κεφαλαίων. 

  

Από την άλλη, όπως μπορούμε να δούμε και από τις εκθέσεις των ορκωτών 

ελεγκτών μεγάλος είναι και ο αριθμός των παρατηρήσεων για κάθε μια από αυτές. 

Όλες σχεδόν οι εταιρίες προσπαθούν να συγκρατήσουν όσο είναι δυνατό την κακή 

εικόνα των Α/Χ τους και καταφεύγουν στις συνήθεις λύσεις: μη σωστή αποτίμηση 

συμμετοχών τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μη σχηματισμό προβλέψεων από 

ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων, για μη η τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων 

με συνέπεια την καταγγελία συμβάσεων και για αδυναμία λογιστικοποίησης  των 

προσαυξήσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 
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8.7 Συμπεράσματα 

 

Πράγματι, οι Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε ένα πλήρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον με ελλείψεις και αδυναμίες που ορθώνουν σημαντικά 

εμπόδια για την ανάπτυξη τους. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει με κατεύθυνση 

την παραγωγή ποιοτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είναι προφανές ότι η 

ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συχνά ψευδαίσθηση ή μύθος. 

Στην πράξη, όπως φαίνεται ορισμένες εταιρείες  έχουν δημοσιεύσει χαμηλής 

ποιότητας οικονομικές καταστάσεις, παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες στους 

ενδιαφερόμενους. Η ποιότητα στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση παραμένει 

άπιαστο όνειρο πολλών. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που 

φαντάζει στους απλούς ανθρώπους σήμερα. 

 

Η δική μας μελέτη φιλοδοξεί να προσφέρει μια τεχνική εκτίμησης της τωρινής 

κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτές στην περίοδο της κρίσης, 

στην αξιολόγηση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων καθώς 

επίσης και την πιθανότητα να έχουν παραποιηθεί. Όλη αυτή η διαδικασία που 

αναπτύχθηκε δύναται να αποτελέσει εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από 

τον κλάδο της Βιομηχανίας και Υπηρεσιών αλλά και από επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων που θα θέλουν να εκτιμήσουν την θέση στην οποία βρίσκονται, τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης πτώχευσης καθώς και των κατάλληλων 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες 

περιόδους κρίσης.  

 

Βεβαίως θεωρούμε ότι το παραπάνω μοντέλο χρήζει περαιτέρω έρευνας και 

πέρα από τα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας . Με γνώμονα την παραπάνω 

εφαρμογή, ένα μεταγενέστερο χρονικά δείγμα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να 

εκτιμηθεί η ικανότητα του μοντέλου να προβλέπει με ακρίβεια τις πτωχεύσεις. 

Επιπρόσθετα θα ήταν απαραίτητο το συγκεκριμένο μοντέλο να εμπλουτιστεί με 
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δείκτες που εμφανίζουν τις διαχρονικές μεταβολές των διαφόρων δεικτών. Στο 

υπόδειγμα του ο Altman χρησιμοποίησε δείκτες που είχαν μια ευαισθησία ως προς 

την πληροφόρηση της πορείας της επιχείρησης διαχρονικά. Αυτό  βοήθησε το 

μοντέλο του να προβλέπει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πτώχευση από (2) δυο 

χρόνια πριν. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που λείπει από το μοντέλο μας είναι 

η απουσία μακροοικονομικών μεταβλητών που θα ευαισθητοποιούσαν το μοντέλο σε 

μεταβολές μεγεθών που βρίσκονται έξω από το μικροοικονομικό περιβάλλον τους. 

Επιπλέον, αυτές οι τεχνικές έχουν πολύ καλύτερη προσαρμογή σε κλαδικό επίπεδο. 

 

 Όλα τα παραπάνω βέβαια αν και σε μεγάλο βαθμό ήταν γνωστά από την αρχή 

δεν ήταν δυνατό να γίνουν στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας. Ο κυριότερος 

λόγος είναι η εξαιρετικά επίπονη διαδικασία συλλογής-καταγραφής των δεδομένων 

(δεν διατίθενται εύκολα τέτοιας ποιότητας δεδομένα) και επεξεργασίας τους 

προκειμένου να δουλέψει ορθά το μοντέλο, καθώς και η εφαρμογή πρόσθετων 

υποδειγμάτων προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα, όπως επίσης και τα 

περιοριστικά πλαίσια του χρόνου παράδοσης μιας διπλωματικής εργασίας. 

 

8.8 Επίλογος  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής ήταν η παρουσίαση τόσο σε θεωρητικό όσο 

και σε επίπεδο έρευνας του φαινόμενου της Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

 

Ως κεντρικό συμπέρασμα, μπορούμε να εξάγουμε το ότι η τάση των 

διοικήσεων να εμφανίζουν παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης τους 

εκμεταλλευόμενες τις αδυναμίες και τα κενά των διαφόρων λογιστικών κανόνων και 

νόμων ή ακόμα και παραβιάζοντας αυτούς έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. 

 



 

σελ. 209 

 

Κύριο μέλημα των ελληνικών επιχειρήσεων, απ’ ότι φαίνεται από την έρευνα 

μας, είναι η προσπάθεια τους να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή εικόνα εξομάλυνσης 

στην αγορά, με περιορισμένες όμως (για να μην κινήσουν υποψίες) ανοδικές τάσεις. 

Στόχος τους είναι η προσέλκυση νέων επενδυτών και κεφαλαίων και η επιφανειακή 

κάλυψη και αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων. 

 

Αυτό που έχει δεσπόζουσα σημασία για τον περιορισμό της οικονομικής 

απάτης είναι να εξασφαλιστεί η κοινοποίηση, η διαφάνεια και ο επαγγελματισμός στις 

επιχειρηματικές συναλλαγές και διαδικασίες. Σε γενικότερη βάση, δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι υπάρχει κάποια πανάκεια για την αντιμετώπιση της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων, ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η σε βάθος 

κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τη διοίκηση στην υιοθέτηση μη αποδεκτών 

τακτικών αποτελεί παράγοντα κλειδί για την πρόληψη της απάτης και την ενίσχυση 

των μεθόδων αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Σημαντικός κρίνεται σε αυτή τη φάση ο ρόλος του ελληνικού δημοσίου για τη 

σύνθεση ενός πιστοποιητικού ελέγχου καθώς όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις 

συνοδεύονται από παρατηρήσεις σχετικά με το μη έλεγχο των οικονομικών τους 

στοιχείων και δηλώσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για σειρά ετών, ο 

οποίος σε περίπτωση που περατωθεί είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέα πρόστιμα 

και προσαυξήσεις. 

 

Ολοκληρώνοντας, αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος των επενδυτών, των 

επιχειρήσεων, των ελεγκτών και του κράτους σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. 

Γιατί η Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα 

με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Σημαντικά βήματα έγιναν 

κυρίως μετά τη κρίση και την ανεξέλεγκτη πτώση του Χρηματιστηρίου το καλοκαίρι 

του 2000, αλλά δεν είναι ανάγκη να οδηγούμαστε πάντα σε τέτοιες δυσάρεστες 

καταστάσεις. Μόνο με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης , ευθυκρισίας και ενδελεχούς 

ελέγχου απ’ όλες τις πλευρές θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο και να 
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οδηγήσουμε την ελληνική οικονομία σε υψηλά ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με 

το παγκόσμιο στερέωμα και σε συνεχή ανοδική πορεία και ανάπτυξη. 

 

Σε μελλοντικές προσεγγίσεις για το θέμα των παραποιήσεων είναι δυνατόν να 

συμπεριληφθούν επιπρόσθετες παράμετροι όπως τα διαθέσιμα στοιχεία από τη 

χρηματιστηριακή αγορά (κινήσεις και τιμές μετοχών), ο αριθμός των ανεξάρτητων 

μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, η συχνότητα αλλαγών των οικονομικών στελεχών, η 

ύπαρξη και βαθμός λειτουργίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, το μέγεθος και η 

πολυπλοκότητα συναλλαγών με συνεργαζόμενες εταιρίες καθώς και οι λογιστικές 

μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται. 

 

Η χρήση της παραπάνω μεθοδολογίας εντοπισμού παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων από τρίτους ενδιαφερόμενους, όπως την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις φορολογικές 

αρχές, τις τράπεζες, τους αναλυτές κ.α. θα βοηθήσει σε αυτοματοποίηση και 

συστηματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού των επιχειρήσεων που παραποιούν τις 

οικονομικές καταστάσεις και παραπλανούν το κοινό, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις και τα μέτρα προς εξάλειψη αλλά και πρόληψη του φαινομένου. Βέβαια 

όλα τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με το θέμα της επιχειρηματικής ηθικής γιατί 

όπως αναφέρει και ο Σπαθής, οι έλεγχοι δεν μπορούν να αποτρέψουν λογιστικές 

απάτες σε στελέχη επιχειρήσεων με μειωμένη επιχειρηματική ηθική. 
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5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 
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5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Α.Ε. 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. ΕRNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Grant Thornton A.E. 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. Delta Α.Ε.Ο.Ε. 

9.3 DIONIC A.E.B.E. Delta Α.Ε.Ο.Ε. 

 

 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.   

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Baker Tilly Hellas A.E 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

1.5 
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Α.Ε. 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Deloitte Α.Ε. 
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3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Α.Ε. 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Grant Thornton A.E. 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Α.Ε. 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ   

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. ΕRNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Grant Thornton A.E. 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Grant Thornton A.E. 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. TMS A.E.O.E. 

9.3 DIONIC A.E.B.E. Grant Thornton A.E. 

 

Α-2 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΓΚΤΗ 2011 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 
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1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Με σύμφωνη γνώμη 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. Με σύμφωνη γνώμη 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

1.6 
ΒΙΣ Α.Ε. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

4.2 
ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Με σύμφωνη γνώμη 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.5 
SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Γνώμη με επιφύλαξη 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. Με σύμφωνη γνώμη 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

9.3 DIONIC A.E.B.E. Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 
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θέματος 

 

 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΓΚΤΗ 2011 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.   

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Με σύμφωνη γνώμη 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. Με σύμφωνη γνώμη 

1.5 
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

4.2 
ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αδυναμία έκφρασης 

γνώμης/Έμφαση θέματος 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Με σύμφωνη γνώμη 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

5.5 
SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Γνώμη χωρίς επιφύλαξη 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ   

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 
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θέματος 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. Με σύμφωνη γνώμη 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 

9.3 DIONIC A.E.B.E. 

Με σύμφωνη γνώμη/Έμφαση 

θέματος 

 

 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2011 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.   

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.   

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.   

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.   

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. 

Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες 

για επανακαθορισμό σχετικών 

όρων δανεισμού, αβεβαιότητα 

για συνέχιση λειτουργίας 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.   

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.   

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.   

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.   

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

ρευστότητας, μη τήρηση 

συμβατικών υποχρεώσεων με 

συνέπεια την καταγγελία 

συμβάσεων, υπαγωγή θυγατρικής 

σε διαδικασία συνδιαλλαγής, οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία, 
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αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.   

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.   

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.   

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.   

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.   

5.5 
SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 

Αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ένταξη σε καθεστώς 

συνδιαλλαγής 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.   

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 

Αδυναμία επιβεβαίωσης 

εισπραξιμότητας των 

απαιτήσεων, αδυναμία 

λογιστικοποίησης προσαυξήσεων 

φόρων και ασφαλιστικών 

εισφορών, καθυστέρηση 

πληρωμής υποχρεώσεων, 

κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων με βάση την αρχή 

συνέχισης δραστηριότητας 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε.   

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Τα ζημιογόνα αποτελέσματα 

έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις 

στην πληρωμή των υποχρεώσεων 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Καθυστέρηση ρευστοποίησης 

απαιτήσεων, δεν έγινε πρόβλεψη 

για επίδικες απαιτήσεις  

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.   

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.   

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E.   

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.   

9.3 DIONIC A.E.B.E. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων υπερβαίνει το 

σύνολο των κυκλοφορούντων 
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περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.   

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.   

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.   

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Δεν έχει καλύψει συγκεκριμένους 

περιοριστικούς 

χρηματοοικονομικούς δανειακούς 

όρους, δεν έχει ληφθεί γραπτή 

διαβεβαίωση από τους 

ομολογιούχους για παράταση 

εφαρμογής των όρων αυτών, το 

σύνολο των στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού 

υπολείπεται των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε.   

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.   

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.   

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.   

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.   

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

ρευστότητας, μη τήρηση 

συμβατικών υποχρεώσεων με 

συνέπεια την καταγγελία 

συμβάσεων, υπαγωγή θυγατρικής 

σε διαδικασία συνδιαλλαγής, οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία, 
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αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.   

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.   

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.   

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.   

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.   

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 

Αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας, αρνητικό σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Αβεβαιότητα για συνέχιση 

λειτουργίας, ένταξη σε καθεστώς 

πτώχευσης 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.   

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ   

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε.   

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Τα ζημιογόνα αποτελέσματα 

έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις 

στην πληρωμή των υποχρεώσεων 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Καθυστέρηση ρευστοποίησης 

απαιτήσεων, δεν έγινε πρόβλεψη 

για επίδικες απαιτήσεις  

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.   

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.   

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E.   

9.2 

 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.   

9.3 DIONIC A.E.B.E. 

Το σύνολο του δανεισμού έχει 

καταστεί βραχυπρόθεσμο, το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

είναι κατώτερο από το 1/2 του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αμφισβήτηση σχετικά με την 

κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων με βάση την αρχή 

συνέχισης δραστηριότητας 
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Α-3 

 

Α/Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1 Υλικά Συσκευασίας  

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες  

2.1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός  

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά  

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού  

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές  

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

7.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις  

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας  

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9.3 DIONIC A.E.B.E. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
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Α/Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ Ζ-score 

2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας     

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 1,6678 1,8540 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 3,4425 0,0000 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ -0,6572 -1,1514 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 2,0685 2,1220 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2,3326 -5,9738 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. -0,4405 0,4600 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες     

2.1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 54,6579 67,1291 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός     

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 1,6587 -0,1286 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 0,9991 1,5235 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά     

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,5420 1,5079 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -5,2014 2,3161 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 1,0327 1,3801 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού     

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 6,1065 5,5020 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2,3655 1,9932 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 2,3451 2,5156 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 2,0558 0,3035 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. -2,9431 -7,9417 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές     

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2,1487 1,7296 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,8034 2,9455 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ -14,5634 0,0000 

7.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 19,7240 21,6563 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις     

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  -1,7282 -0,0672 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1,2949 1,6535 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 0,8099 0,5558 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,7479 1,4140 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας     

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 5,1741 4,4249 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1,1873 0,7719 

9.3 DIONIC A.E.B.E. -3,7773 -2,9530 

  Μ.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 3,1019 3,7694 
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Α/Α 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓ. ΕΤΑΙΡ. (ΓΡΑΜΜΙΚΟ) 

2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας   

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ασφαλής περιοχή 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

1.3 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

1.5 
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

1.6 
ΒΙΣ Α.Ε. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες   

2.1 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Ασφαλής περιοχή Ασφαλής περιοχή 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός   

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

4 

Εμπορικά Οχήματα και 

Φορτηγά   

4.1 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

4.2 

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

5 
Μηχανήματα Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού   

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Ασφαλής περιοχή Ασφαλής περιοχή 

5.2 
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

5.3 

KLEEMANN HELLAS 

A.B.E.E. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. Επικίνδυνη ζώνη Επικίνδυνη ζώνη 
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ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. πτώχευσης πτώχευσης 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές   

6.1 
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
Ασφαλής περιοχή Ασφαλής περιοχή 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

7.3 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ασφαλής περιοχή Ασφαλής περιοχή 

8 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

προς Επιχειρήσεις   

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

8.2 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας   

9.1 
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 
Ασφαλής περιοχή Ασφαλής περιοχή 

9.2 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 

Α.Ε. 

Αμφισβητούμενη 

περιοχή 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

9.3 
DIONIC A.E.B.E. 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

Επικίνδυνη ζώνη 

πτώχευσης 

 

Α-4 

 

Α/Α 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΜΟΝΤΕΛΟ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ 2 

2011 2012 2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας     

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 0,6636 0,4915 0,5120 0,5473 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 0,1938 1,2500 0,2458 0,2300 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3,4529 7,7550 0,2216 0,4467 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1,5901 1,6732 1,1120 1,3430 
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1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6206 15,4446 2,9947 12,0733 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. 2,3839 1,8287 3,4027 2,7354 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες     

2.1 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
1,1169 1,1169 103,3937 119,7209 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός     

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 0,1517 2,4004 1,4971 0,4088 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 2,1662 0,6231 0,1538 3,6270 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά     

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,9815 1,5875 0,5894 1,2647 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 136,2979 1,1418 138,6103 3,2227 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 0,9518 1,4035 1,1948 0,4302 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού     

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 6,9571 3,9334 6,8372 3,3919 

5.2 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. 0,4358 0,3186 2,5222 1,0323 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 0,2385 0,1100 0,5939 1,0165 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 1,3995 3,5487 0,7600 2,4067 

5.5 

SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & 

ΥΙΟΙ A.E. 9,2206 18,8859 9,6976 16,9782 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές     

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3,5048 2,8409 3,5817 0,7704 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 0,0117 0,0446 0,9598 1,1220 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 34,8098 1,2500 23,0081 0,2300 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
4,6804 6,1670 33,2801 36,3760 

8 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς 

Επιχειρήσεις     

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  10,4991 5,3158 5,2521 2,4016 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 0,2212 0,5509 0,1635 0,1530 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 2,4445 2,2384 1,7733 1,7178 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,6197 5,7982 1,5880 0,3445 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας     

9.1 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

A.E. 2,8074 0,9697 3,6527 2,6366 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1,4768 2,4945 0,1248 0,7376 

9.3 DIONIC A.E.B.E. 11,8632 7,2355 9,2565 9,1463 

  Μ.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 7,4334 2,1174 1,4518 -4,4074 
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Α/Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Z-score (Altman) 

2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας     

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 1,2981 1,2716 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1,7405 0,0000 

1.3 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,6354 0,4503 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1,2853 1,3437 

1.5 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6667 -1,6035 

1.6 ΒΙΣ Α.Ε. 0,5146 0,6533 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες     

2.1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 31,1807 36,0844 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός     

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 1,8422 1,3714 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 1,3398 2,4019 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά     

4.1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,1960 1,0620 

4.2 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -2,4188 1,1387 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 0,8164 0,9003 

5 Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού     

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 3,3420 2,2893 

5.2 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,4934 1,2358 

5.3 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 1,2457 1,3568 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 1,5273 1,0583 

5.5 SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. -0,6933 -2,3533 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές     

6.1 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2,0519 1,4078 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών     

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,5806 1,6043 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ -4,1710 0,0000 

7.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10,3223 11,2153 

8 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις     

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  0,0284 0,9680 

8.2 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1,2021 1,2209 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 0,5567 0,6081 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6449 0,9858 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας     

9.1 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 2,1689 1,8474 

9.2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 0,8999 0,7517 
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9.3 DIONIC A.E.B.E. -0,8421 -0,4629 

  Μ.Ο. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 2,1948 2,4574 

 

 

 

 

Α/Α 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓ. ΕΤΑΙΡ. 

2011 2012 

1 Υλικά Συσκευασίας   

1.1 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

1.2 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

1.3 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

1.4 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

1.5 
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

1.6 
ΒΙΣ Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

2 Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες   

2.1 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Υγιής Υγιής 

3 Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός   

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια Ενδεχόμενο πτώχευσης 

3.2 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια 

4 Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά   

4.1 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

4.2 

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

4.3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

5 

Μηχανήματα Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού   

5.1 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Υγιής 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια 

5.2 
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης 
Ενδεχόμενο πτώχευσης 
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5.3 

KLEEMANN HELLAS 

A.B.E.E. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

5.4 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

5.5 
SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης 
Ενδεχόμενο πτώχευσης 

6 Θαλάσσιες Μεταφορές   

6.1 
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια Ενδεχόμενο πτώχευσης 

7 Υπηρεσίες Μεταφορών   

7.1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης 
Ενδεχόμενο πτώχευσης 

7.2 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

7.3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Υγιής Υγιής 

8 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς 

Επιχειρήσεις   

8.1 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

8.2 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

8.3 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

8.4 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

9 Προμηθευτές Βιομηχανίας   

9.1 
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια 

Πιθανή Οικονομική 

δυσχέρεια 

9.2 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 

Α.Ε. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

9.3 
DIONIC A.E.B.E. 

Ενδεχόμενο 

πτώχευσης Ενδεχόμενο πτώχευσης 

 


