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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε και συντάχθηκε µε σκοπό να
παρουσιάσει

τις

διάφορες

πτυχές

του

φαινοµένου

της

Παραποίησης

των

Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς και το ρόλο που διαδραµατίζει η νέα και ταχέως
εξελισσόµενη ειδικότητα της λογιστικής αυτή του Εγκληµατολογικού Λογιστή.
Απώτερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προβληµατίσει καθώς και να
προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και
της ακεραιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Είναι σαφές, άλλωστε, ότι
προκειµένου να µπορούµε να µιλάµε για διαφανείς και αµερόληπτες οικονοµικές
καταστάσεις και γενικότερη αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, θα
πρέπει

να

διασφαλιστεί

η

αποτελεσµατικότητα

των

µηχανισµών

εταιρικής

διακυβέρνησης, η ακεραιότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών, η επάρκεια του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει
επισκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας αναφορικά µε τα
κίνητρα, τις πρακτικές, αλλά και τους τρόπους εντοπισµού και πρόληψης της
λογιστικής απάτης καθώς και µία παρουσίαση των οικονοµικών σκανδάλων µεγάλων
εταιρειών που συγκλόνισαν και ταρακούνησαν την παγκόσµια αγορά. Στο δεύτερο
µέρος, εξετάζεται η ειδικότητα του εγκληµατολογικού λογιστή όπως και η διαδικασία
της έρευνας που ακολουθεί ώστε να διαπιστωθεί εάν υφίσταται απάτη. Επιπλέον,
παρουσιάζονται µελέτες περίπτωσης για λογιστικές απάτες που καταχωρούνται σε
λογιστικά βιβλία, αναλύεται ο τρόπος εντοπισµού απάτης όταν η συναλλαγές δεν
καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία και γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο ξέπλυµα
χρήµατος. Στον επίλογο επιχειρείται να γίνουν κάποιες προτάσεις µε σκοπό την
αποτροπή ή καταστολή της λογιστικής απάτης και γίνεται αναφορά σχετικά µε την
εξέλιξη του επαγγέλµατος του εγκληµατολογικού λογιστή µελλοντικά. Αναλυτικά θα
συναντήσουµε τα εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο, που αποτελεί και την εισαγωγή της εργασίας γίνεται µια
σύντοµη παρουσίαση των θεµάτων που θα αναπτυχθούν στα επόµενα κεφάλαια,
καθώς

και

µια

προσπάθεια

εννοιολογικής

οριοθέτησης

των

εννοιών

των

«Οικονοµικών Καταστάσεων», της «Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων»,
της «Λογιστικής Απάτης» και του «Εγκληµατολογικού Λογιστή», όπως προκύπτουν
από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της
Λογιστικής Απάτης µε τη βοήθεια του γνωστού «Τριγώνου της Απάτης», η λειτουργία
του µηχανισµού του συστήµατος της απάτης και οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου
που ενισχύουν την πιθανότητα εµφάνισης απάτης µέσω παραποίησης των
οικονοµικών καταστάσεων. Περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των διαφόρων
παραγόντων που αναφέρονται ως κίνητρα των διοικήσεων για να διαστρεβλώσουν
την πραγµατική εικόνα των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης, ενώ στην
περιγράφονται οι διάφορες πρακτικές οι οποίες εφαρµόζονται προκειµένου να
αλλοιωθεί το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων. Στο τέλος του κεφαλαίου
αναρτάται ένας πίνακας µε τη κατάταξη ορισµένων από τις συνηθέστερες ενδείξεις
λογιστικής απάτης.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα µεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία
συνετέλεσαν στην καθιέρωση νέων ρυθµιστικών κανόνων εκ µέρους της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (S.E.C.) , αλλά και στην αναµόρφωση των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των στρατηγικών
πρόληψης και ανίχνευσης της λογιστικής απάτης οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται
προκειµένου

να

αποτρέψουν

χρηµατοοικονοµικών

και

καταστάσεων,

να

εντοπίσουν

όπως

είναι

την
οι

παραποίηση

πρακτικές

των

εταιρικής

διακυβέρνησης, τα αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
κ.α.
Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στην έννοια της
εγκληµατολογικής λογιστικής. Αναφέρει συνοπτικά γιατί είναι απαραίτητη η
εγκληµατολογική λογιστική, που χρησιµοποιείται η εγκληµατολογική λογιστική, πως
εργάζεται ο εγκληµατολογικός λογιστής και ποια διαδικασία έρευνας ακλουθεί.
Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το πλαίσιο διεξαγωγής των απαραίτητων
εργασιών της εγκληµατολογικής λογιστικής, απαριθµούνται και αναλύονται οι
τέσσερις φάσεις της εγκληµατολογικής λογιστικής εργασίας ώστε να είναι σε θέση ο
εγκληµατολογικός λογιστής να προετοιµάσει µια κατάλληλη, σαφή, κατανοητή,
περιεκτική έκθεση ελέγχου ή γνώµη.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, περιγράφονται οι λογιστικές απάτες που είναι καταχωρηµένες
στα βιβλία και παραθέτονται τρεις µελέτες περίπτωσης ώστε να γίνει καλύτερα
κατανοητό.
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Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφονται οι λογιστικές απάτες που δεν είναι
καταχωρηµένες στα βιβλία, οι παραδοσιακές µέθοδοι “off-book” λογιστικής απάτης, η
µέθοδος της Καθαρής Θέσης ως βασικό εργαλείο απόδειξης παράνοµων
συναλλαγών και γίνεται µια αναφορά στο ξέπλυµα χρήµατος.
Στο τελευταίο κεφάλαιο που αποτελεί τον επίλογο της εργασίας, επιχειρείται να
γίνουν κάποιες προτάσεις µε σκοπό την αποτροπή ή καταστολή της λογιστικής
απάτης και γίνεται αναφορά για την εξέλιξη του επαγγέλµατος του εγκληµατολογικού
λογιστή µελλοντικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την παρουσίαση του φαινοµένου
της παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων µέσω της λογιστικής απάτης και το ρόλο
που καλείται να διαδραµατίσει ο δικανικός-εγκληµατολογικός λογιστής στην
αποτροπή, την ανίχνευση και την αντιµετώπιση της απάτης.
Κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει ένα απολύτως ανυπέρβλητο εµπόδιο κατά της
απάτης, αλλά πολλά προληπτικά µέτρα µπορούν και πρέπει να ληφθούν από τις
οργανώσεις για να αποτρέψουν τους απατεώνες και τους επίδοξους απατεώνες. Ενώ
η απάτη δεν µπορεί να προληφθεί πλήρως, µπορεί και πρέπει να αποθαρρύνεται.
Ανοίγοντας µια οποιαδήποτε οικονοµική εφηµερίδα ή περιοδικό, δεν είναι δυνατόν
να µη δει κανείς τίτλους που σχετίζονται µε διάφορα είδη διαφθοράς και απάτης σε
διάφορους τοµείς. Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα ζήτηµα
που έχει απασχολήσει οικονοµικούς αναλυτές, ρυθµιστικές αρχές, επενδυτές,
πιστωτές και γενικότερα το ευρύ κοινό. Το φαινόµενο της παραποίησης λογιστικών
καταστάσεων ονοµάζεται “λογιστική απάτη”. Τόσο η Ευρώπη( Parmalat, Royal Ahold,
Swissair) όσο και οι ΗΠΑ( Enron, WorldCom) έχουν βιώσει πολλές απάτες των
οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συγκλονίσει τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά την οικονοµική θέση
της επιχείρησης. Όµως, έχει παρατηρηθεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, ότι οι
υπεύθυνοι, κατά την προετοιµασία αυτών των καταστάσεων, παραποιούν τους
λογαριασµούς και τα λογιστικά γεγονότα µε στόχο να ωραιοποιήσουν την εικόνα της
επιχείρησης για δικά τους συµφέροντα, δηµιουργώντας υπερβολικά επαινετικές
πληροφορίες, που να µπορούν να οδηγήσουν τους εξωτερικούς χρήστες σε
µεροληπτικές αποφάσεις.
∆υστυχώς, η απάτη είναι µια κρυφή και δόλια δραστηριότητα, η οποία δεν έρχεται
πάντα στο φώς και όταν αποκαλυφθεί είναι πλέον αργά για την ίδια την εταιρεία και
την οικονοµία γενικότερα. Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες, όσον αφορά τη λογιστική
απάτη και έχουν εντοπιστεί εννέα παράγοντες που τη δηµιουργούν :
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1. µια ακµάζουσα οικονοµία
2. ηθική φθορά
3. κίνητρα από στελέχη
4. ακατόρθωτες προσδοκίες της αγοράς
5. πίεση από µεγάλα δάνεια
6. λογιστικά πρότυπα
7. καιροσκοπική συµπεριφορά των ελεγκτικών εταιρειών
8. απληστία
9. έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αυτοί οι εννέα παράγοντες εξετάζονται σε σχέση µε το τρίγωνο της απάτης (fraud
triangle), της πίεσης, της ευκαιρίας και την τάση προς την εκλογίκευση της απάτης.
Βλέποντας τα παραδείγµατα παλιών και πρόσφατων υποθέσεων απάτης καθώς
και τις επιπτώσεις για την ίδια την εταιρεία και την οικονοµία προκύπτουν ερωτήµατα
ως προς τους τρόπους πρόληψης, εντοπισµού και αντιµετώπισης της απάτης.
Μεταρρυθµίσεις στη νοµοθεσία, αλλαγές στον τρόπο διερεύνησης απάτης, συχνοί
έλεγχοι στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων από ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να
διενεργηθούν για την αποτροπή τυχόν δυσάρεστων οικονοµικών αποτυχιών. Για την
αποτροπή οικονοµικής απάτης, πρέπει να δηµιουργηθούν οργανισµοί οι οποίοι να
έχουν εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες πάνω στην ανίχνευση, αντιµετώπιση και
αποτροπή της οικονοµικής απάτης. Η πρόσληψη δικανικών-εγκληµατολογικών
λογιστών (forensic accountants) θα µπορούσε να είναι η λύση για την προστασία
της οικονοµίας από πιθανές απάτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση
διαφόρων διαδικασιών που περιλαµβάνουν την αναθεώρηση πολλών εγγράφων,
αποκωδικοποίηση

οικονοµικών

πληροφοριών,

παίρνοντας

συνεντεύξεις

και

συλλέγοντας πληροφορίες από ανθρώπους-κλειδιά της εταιρείας ή βασικούς
υπόπτους για απάτη. 1

1

http://www.sigmalive.com/archive/simerini/analiseis/other/505040
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Το επάγγελµα των ελεγκτών αναπτύχθηκε από την ανάγκη της κοινωνίας να
διασφαλίσει δίκαιες και σωστές συναλλαγές στο εµπόριο και στην κυβέρνηση. Έχει
επικρατήσει η αντίληψη ότι απάτη συνεπάγεται οικονοµική ζηµία. Ως εκ τούτου, στο
µυαλό του επενδυτικού κοινού, η λογιστική και επάγγελµα του ελεγκτή είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την αντιµετώπιση
της απάτης. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η δηµόσια οργή για τις εµφανίσεις της
µαζικής απάτης στις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις έχει γεννήσει νέα νοµοθεσία,
νέα ελεγκτικά πρότυπα, νέα εποπτεία του λογιστικού επαγγέλµατος, και µεγαλύτερες
ποινές για όσους συνωµοτούν να διαπράξουν ή να αποκρύπτουν οικονοµικής
απάτης.
Στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της PwC (Παγκόσµια Έρευνα
για το Οικονοµικό Έγκληµα) πριν από χρόνια, το 42,5 % των µεγαλύτερων
ευρωπαϊκών εταιρειών έπεσαν θύµα απάτης το 2000 και το 2001. Από όλες τις
εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνα, το µέσο κόστος της απάτης ήταν €
6.700.000. Συνολικά, περίπου το 40 % των µεγάλων ευρωπαϊκών οργανισµών
πιστεύουν ότι ο κίνδυνος της απάτης στο µέλλον θα είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός
όσο είναι σήµερα, ενώ περίπου το 1/3 από αυτούς πιστεύουν ότι θα είναι ακόµη
υψηλότερος. Ενώ αυτά τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2001, αν µη τι
άλλο, το σηµερινό κλίµα στην Ευρώπη δείχνει ότι τα ποσοστά που επικρατούν
σήµερα είναι υψηλότερα σε µελέτη του ίδιου πληθυσµού.2

1.1 Τύποι της Απάτης
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι της απάτης. Ωστόσο, εκείνοι µε τη
µεγαλύτερη σηµασία για λογιστές και ελεγκτές είναι οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες:

•

Υπαλληλική απάτη/ υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το είδος

της απάτης περιλαµβάνει την κλοπή µετρητών ή αποθεµάτων, την αρπαγή
των εσόδων, την απάτη στη µισθοδοσία και την υπεξαίρεση µετρητών. Η
υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων είναι ο πιο κοινός τύπος της απάτης.
Παραδείγµατα

υπεξαίρεσης

περιουσιακών

στοιχείων

είναι

οι

δόλιες

εκταµιεύσεις, όπως τα συστήµατα χρέωσης, τα συστήµατα µισθοδοσίας, τα
συστήµατα επιστροφής δαπανών και συστήµατα ταµειακής εκταµίευσης.

2

Thomas W. Golden, Steven L. Skalak and Mona M. Clayton (2006) “A Guide to Forensic Accounting Investigation”

14

Μερικές φορές οι εργαζόµενοι έχουν συνεννοηθεί µε άλλους να διαπράξουν
απάτες, όπως πρόθεση υπερχρέωσης της εταιρείας.

•

Απάτη στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτό το είδος της απάτης

χαρακτηρίζεται από ανακρίβειες ή παραλείψεις των ποσών στις οικονοµικές
καταστάσεις που γίνεται εσκεµµένα για να παραπλανήσουν τους χρήστες των
οικονοµικών

καταστάσεων.

Αναφέρεται

επίσης

στην

εκ

προθέσεως

εσφαλµένη εφαρµογή των λογιστικών αρχών και προτύπων για

να

χειραγωγήσουν τα αποτελέσµατα.
Γενικά, η διαφθορά περιλαµβάνει και υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων και
απάτη

στις

Οικονοµικές

Καταστάσεις.

Η

∆ιεθνής

∆ιαφάνεια(Transparency

International), ορίζει τη διαφθορά ως «την κατάχρηση της εξουσίας για ιδιωτικό
όφελος». Εµείς θα συναντήσουµε κυρίως περιπτώσεις που αφορούν:
(1) απάτες που διαπράχθηκαν από τους υπαλλήλους και στελέχη, µερικές από τις
οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ουσιαστική στρέβλωση των οικονοµικών
πληροφοριών και
(2) απάτες που διαπράττονται από τους υπεύθυνους για την χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, οι οποίοι χρησιµοποιούν οικονοµικές πληροφορίες που γνωρίζουν ότι
είναι ψευδείς µε σκοπό τη διάπραξη απάτης προς επενδυτές ή άλλα τρίτα µέρη,
σύµφωνα µε την οποία ωφελείται η επιχείρηση.

1.2 Οι βαθύτερες αιτίες της Απάτης
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι εταιρείες που εδρεύουν στον ανεπτυγµένο κόσµο
πίστευαν ότι ο επιχειρηµατικός κίνδυνος ήταν υψηλότερος στις αναδυόµενες περιοχές
του Τρίτου Κόσµου, όπου υπάρχουν ξένες επιχειρηµατικές κουλτούρες και λιγότερο
ανεπτυγµένο ρυθµιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος σκέψης σχετικά µε
τον κίνδυνο και τις αγορές για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης δεν
είναι πλέον επαρκής3.
Το νέο πρότυπο για την κατανόηση κινδύνου υποθέτει ότι οι παράγοντες κινδύνου
απάτης είναι πολυάριθµοι και δε γνωρίζουν σύνορα. Η απάτη πλέον καθοδηγείται
από τις ανησυχίες σχετικά µε την εταιρική απόδοση, τις πιέσεις χρηµατοδότησης, την
3
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πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, τον ανταγωνισµό για να εισέλθουν και να
κυριαρχήσουν στις αγορές, τις νοµικές απαιτήσεις και τις προσωπικές ανάγκες. Η
ανάγκη για το νέο αυτό µοντέλο έχει γίνει ολοένα και πιο ξεκάθαρο τα τελευταία
χρόνια, όταν ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τους επενδυτές φάνηκε να είναι η
συµµετοχή τους στις φαινοµενικά καλά οργανωµένες και εδραιωµένες αγορές των
ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα, γεγονότα σε διάφορες µεγάλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές
εταιρείες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος της απάτης δεν γνωρίζει σύνορα.
Η πρόσφατη έξαρση των λογιστικών και οικονοµικών σκανδάλων έχει αποδείξει ότι
µεγάλης κλίµακας εταιρικές ατασθαλίες µπορούν και συµβαίνουν στις αναπτυγµένες
αγορές. Η πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων και η σχετική επιθυµία των εισηγµένων
εταιρειών για αύξηση των εσόδων τους είναι σηµαντικοί παράγοντες που
συµβάλλουν στην εταιρικές αδικοπραγίες σε όλο τον κόσµο.

1.3 Ο ρόλος του Ελεγκτή και του Εγκληματολογικού Λογιστή
Για να καταλάβουµε το ρόλο του εγκληµατολογικού λογιστή στην αποτροπή, τον
εντοπισµό, τη διερεύνηση και την αντιµετώπιση της απάτης ως διαφορετικό από τον
ρόλο του ανεξάρτητου ελεγκτή ως εξεταστή των οικονοµικών καταστάσεων, πρέπει
να θυµηθούµε πρώτα τις διαφορές ανάµεσα στο τι κάνουν οι ελεγκτές και τι κάνουν οι
εγκληµατολογικοί λογιστές. Αρχικά, η ανησυχία του ελεγκτή είναι ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις µιας οικονοµικής οντότητας πρέπει να αναφέρονται επαρκώς σε όλες τις
πτυχές του υλικού. Κατά συνέπεια, η ευθύνη του ελεγκτή είναι να σχεδιάσει και να
εφαρµόσει τις διαδικασίες ελέγχου της σε επαρκή έκταση και βάθος για τον εντοπισµό
σηµαντικών ελλείψεων στις οικονοµικές καταστάσεις, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την
πηγή ή την προέλευση της ανεπάρκειας4. Οι ελεγκτές χρεώνονται µε το:
(1) να προβαίνουν στις κατάλληλες, εύλογες προσπάθειες για τον εντοπισµό
ουσιωδών ανακριβειών στις οικονοµικές καταστάσεις και
(2) διοικώντας, κατά κάποιο τρόπο, να διορθώσουν ανακρίβειες ή ψευδείς
δηλώσεις

των

οικονοµικών

καταστάσεων

πριν

οι

οικονοµικές

καταστάσεις

δηµοσιοποιηθούν.5

4

http://www.forensicaccounting.com/

5
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Ακόµη και αν αυτό φαίνεται απλό, η αποστολή του ελεγκτή φέρνει στο προσκήνιο
µια σειρά από αλληλένδετες και περίπλοκες έννοιες, συµπεριλαµβανοµένων των: 1.
εύλογη βεβαιότητα, 2. ουσιώδη ανακρίβεια, 3. Ανίχνευση, 4. προσδοκίες σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας ελέγχου.
Ο εγκληµατολογικός λογιστής έχει ένα µεγάλο ξεχωριστό σύνολο ανησυχιών που
βασίζονται σε ένα διαφορετικό ρόλο που απαιτεί διαφορετικά εργαλεία και
διαφορετικές διεργασίες σκέψης. Η ανησυχία της εγκληµατολογικού λογιστή δεν είναι
η επίτευξη µιας γενικής γνώµης για τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο, που
προέρχεται από τις εύλογες προσπάθειες εντός ενός ευλόγου ορίου σηµαντικότητας.
Αντίθετα, η ανησυχία του εγκληµατολογικού λογιστή ερευνητή είναι, σε πολύ πιο
λεπτοµερές επίπεδο, µε την διεξοδική ανάπτυξη και ανάλυση των πραγµατικών
στοιχείων -που προέρχονται από αποδεικτικά στοιχεία έγγραφων και αποδείξεις
µαρτυριών- σχετικά µε το ποιος, τι, πότε, πού, πώς, και γιατί µιας υποψίας ή γνωστής
παρατυπίας. Οι έννοιες της δειγµατοληψίας και της σηµαντικότητας γενικά δεν
χρησιµοποιούνται

για

τον

προσδιορισµό

του

πεδίου

εφαρµογής

των

εγκληµατολογικών λογιστικών διαδικασιών. Αντ 'αυτού, όλες οι σχετικές αποδείξεις
αναζητούνται και εξετάζονται διεξοδικά. Με βάση τα πορίσµατα ερευνών, ο
εγκληµατολογικός λογιστής αξιολογεί και µέτρα απώλειες ή άλλες µορφές βλάβης για
την εταιρεία και υλοποιεί διορθωτικές ενέργειες, συχνά συµπεριλαµβανοµένων των
µεταβολών στις λογιστικές διαδικασίες και τις πολιτικές ή / και στις ενέργειες του
προσωπικού. Επιπλέον, ο εγκληµατολογικός λογιστής λαµβάνει προληπτικά µέτρα
για την εξάλειψη της επανεµφάνισης του προβλήµατος. Πορίσµατα και συστάσεις του
εγκληµατολογικού λογιστή ερευνητή µπορεί να αποτελέσουν τη βάση της µαρτυρίας
στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδίκασης κάποιας υπόθεσης. Μπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν

σε

µαρτυρία

σε

κρατικούς

φορείς

όπως

η

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς. Κατά συνέπεια, το πεδίο της έρευνας και τα αποδεικτικά στοιχεία
που συγκεντρώνονται και τεκµηριώνονται πρέπει να είναι ικανά να αντέχουν τις
προκλήσεις που µπορεί να ασκηθούν από τους αντιδίκους ή δύσπιστες ρυθµιστικές
αρχές6.
Σαφώς,

υπάρχουν

πολλά

κοινά

στοιχεία

µεταξύ

του

ελεγκτή

και

της

εγκληµατολογικού λογιστή. Και οι δύο βασίζονται σε:

6

Thomas W. Golden, Steven L. Skalak and Mona M. Clayton (2006) “A Guide to Forensic Accounting Investigation”

17

• Γνώση της βιοµηχανίας και της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των
επιχειρηµατικών πρακτικών και των διαδικασιών
• Γνώση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών
• Ερµηνεία των επιχειρηµατικών εγγράφων και αρχείων
• Ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα
Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο ο ελεγκτής όσο και ο
εγκληµατολογικός λογιστής πρέπει να λειτουργούν αποτελεσµατικά στο πολύπλοκο
και συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ωστόσο, παρά τις πολλές
κοινές βάσεις, οι έλεγχοι δεν είναι το ίδιο µε τις έρευνες του εγκληµατολογικού
λογιστή.

1.4 Σύντομη Εννοιολογική Οριοθέτηση
1.4.1 Τι είναι Οικονομικές καταστάσεις;
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία
του ισολογισµού και ορισµένων άλλων λογαριασµών των οικονοµικών µονάδων
κεφαλαιώδους σηµασίας.
Οι σηµαντικότερες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής:
- Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως.
- Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
- Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων.
- Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
- Το προσάρτηµα
Ισολογισµός7: Ο ισολογισµός παρουσιάζει την οικονοµική κατάσταση µιας εταιρείας
σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η κατάσταση αυτή είναι µια περίληψη του τι η
εταιρία κατέχει και ποια διαθέτει σε τρίτους και σε εσωτερικούς ιδιοκτήτες. Εξ
ορισµού, τα υπόλοιπα των λογαριασµών του ισολογισµού πρέπει να ισορροπούν:

7

Siegel, Joel G., Shim, Jae K. (2010) “Accounting Handbook”, Barron's Educational Series
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∆ηλαδή, το σύνολο όλων των στοιχείων του ενεργητικού πρέπει να ισούνται µε το
άθροισµα των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης.
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης: Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης είναι
µια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές
που έγιναν σε µια συγκεκριµένη λογιστική χρήση.Το περιεχόµενο της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης διαιρείται σε δύο µέρη. Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία
των λογαριασµών των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή
των στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης.Στο δεύτερο µέρος
παρουσιάζονται οι λογαριασµοί των µη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών
και κατόπιν αυτούς των µη λειτουργικών εξόδων και ζηµιών8.
Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων: Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων
καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των
οικονοµικών µονάδων και δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. Τα
στοιχεία του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι
οποίες αντιστοιχούν στη χρήση που αφορά ο ισολογισµός και στην προηγούµενη.
Η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης. Η κατάσταση του
λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
χρήσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρείται στο βιβλίο
απογραφών και ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων. Η κατάσταση αυτή δε
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά. Όλα τα στοιχεία της κατάστασης του λογαριασµού γενικής
εκµετάλλευσης απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση στην
οποία αναφέρεται ο ισολογισµός και στην προηγούµενη. Παρουσιάζει το οργανικό
αποτέλεσµα της χρήσης, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία του µικτού κέρδους9.
Προσάρτηµα: Στο Προσάρτηµα10 των οικονοµικών αυτών καταστάσεων εµφανίζονται
επεξηγηµατικές και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να
διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενηµέρωσή τους.
Ενδεικτικά οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα
είναι:

8

http://www.euretirio.com/2010/06/katastasi-apotelesmaton-xrisis.html

9

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log_o80.htm

10

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_41500prosartima.htm
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•

Οι µέθοδοι που εφαρµοστήκαν για την αποτίµηση των στοιχείων των
οικονοµικών καταστάσεων, για τον υπολογισµό των διορθώσεων αξίων
στοιχείων του ενεργητικού και για τον υπολογισµό των αναπροσαρµοσµένων
αξιών στοιχείων ενεργητικού.

•

Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων.

•

Οι πρόσθετες αποσβέσεις.

•

Στοιχεία για τις συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε άλλες επιχειρήσεις, όταν
η συµµετοχή υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου τους.

1.4.2 Τι είναι η Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων;
Είναι γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός
ορισµός της «Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων» . Ο λόγος για τον οποίο
δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός είναι επειδή µέχρι πρόσφατα ο όρος
αυτός δεν είχε αναλυθεί διεξοδικά και σε βάθος. Ωστόσο παρακάτω αναφέρονται
κάποιες απόπειρες οικονοµικών αναλυτών, λογιστών και συγγραφέων να δοθεί ένας
ορισµός που να περιγράφει επαρκώς το φαινόµενο της παραποίησης οικονοµικών
καταστάσεων. Μερικοί, λοιπόν, από αυτούς τους ορισµούς παρατίθενται στη
συνέχεια.
Αρχικά, το λεξικό Oxford English αποδίδει την έννοια της παραποίησης λογιστικών
καταστάσεων ως εγκληµατική εξαπάτηση και παραποίηση της αλήθειας µε σκοπό την
αποκόµιση µελλοντικών ωφελειών.11
Ο Σπαθής(2002)12 αναφέρει ότι στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν καταγραφεί οι
µεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων, ο όρος που χρησιµοποιείται
είναι «απάτη(fraud)» και ερµηνεύεται ως σκόπιµη αλλοίωση των οικονοµικών
καταστάσεων.. Όπως επισηµαίνει ο Σπαθής (2002)13, ο όρος «παραποίηση»,
σύµφωνα µε το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο νούµερο 240, το οποίο
αναφέρεται στις παραποιήσεις και στα λάθη των οικονοµικών καταστάσεων,
αποδίδεται σε εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της
11

http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/δημιουργικη-λογιστικη-h-mεγαλυτερη-απ/

12

Spathis C. (2002) “Detecting false financial statements using public data: some evidence from Greece”,
Managerial Auditing Journal

13

Χρυσοβαλάντης Π. Γαγάνης, Κωνσταντίνος Δ. Ζοπουνίδης (2008) «Αναγνώριση παραποιημένων Λογιστικών
Καταστάσεων: Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές.», Εκδόσεις Κλειδάριθμος
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διοίκησης, εργαζοµένους ή τρίτους, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την ψευδή
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.
Σύµφωνα µε τον Rezaee (2005),η λογιστική απάτη µέσω της παραποίησης των
οικονοµικών καταστάσεων (financial statement fraud) συνίσταται στη σκόπιµη
προσπάθεια των επιχειρήσεων να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν του χρήστες
των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων(κυρίως επενδυτές και
πιστωτές) µε τη σύνταξη και δηµοσίευση αλλοιωµένων οικονοµικών καταστάσεων14.
Το Merriam Webster Unabridged (2002), αναφέρει ότι η παραποίηση λογιστικών
καταστάσεων αποτελεί την εσκεµµένη αλλοίωση της πραγµατικότητας µε σκοπό να
παρασυρθεί κάποιος να συµµετέχει σε κάτι που έχει αξία ή να παραιτηθεί από νόµιµο
δικαίωµα.
Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, αποδίδει στο πρότυπο SAS 99 την
παραποίηση λογιστικών καταστάσεων ως «απάτη» µέσα από τη σκόπιµη
παράβλεψη λογαριασµών ή παραποίηση αυτών.

1.4.3 Τι είναι λογιστική απάτη;
Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί της απάτης από διάφορους
οικονοµολόγους, λογιστές, ερευνητές και αναλυτές. Εµείς θα δανειστούµε τον ευρέως
αποδεκτό ορισµό της απάτης όπως ορίζεται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο 240, το οποίο καθορίζει την απάτη ως:
Μια εκούσια, εσκεµµένη πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόµων της επιχείρησης που
συνεπάγεται την ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Στο ίδιο
πρότυπο, το σφάλµα ορίζεται σαν ένα µη ηθεληµένο λάθος στις οικονοµικές
καταστάσεις (αβλεψίες, παρερµηνείες και καταχρηστική εφαρµογή των λογιστικών
κανόνων).15
∆ε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέουµε τον όρο λογιστική απάτη µε τον
όρο λογιστικό σφάλµα. Και αυτό γιατί όπως έχει ξεκάθαρα οριστεί και στα σχετικά
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Νο 47) το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί τους δύο
αυτούς όρους είναι η πρόθεση.
14

Rezaee Z. (2005) “Causes, Consequences and deterrence of financial statements fraud”, Critical Perspective on
Accounting
15

Χρυσοβαλάντης Π. Γαγάνης, Κωνσταντίνος Δ. Ζοπουνίδης (2007) «Αναγνώριση παραποιημένων Λογιστικών
Καταστάσεων: Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές.», Εκδόσεις Κλειδάριθμος
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Συµπεραίνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι η βασική διαφορά της απάτης και
του σφάλµατος έγκειται στην ύπαρξη ή µη ύπαρξη πρόθεσης για την παρουσίαση
παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

1.4.4 Τι είναι ο εγκληματολογικός λογιστής;
Η ειδικότητα του Εγκληµατολογικού Λογιστή υπάρχει για να αναλύει, να ερµηνεύει,
να συνοψίζει και να παρουσιάζει πολύπλοκα οικονοµικά και επιχειρηµατικά θέµατα µε
έναν τρόπο που είναι παράλληλα κατανοητός και να µπορεί να υποστηριχθεί. Οι
Εγκληµατολογικοί λογιστές µπορούν να απασχολούνται από ασφαλιστικές εταιρείες,
τράπεζες, αστυνοµικές δυνάµεις, κρατικές υπηρεσίες και άλλους οργανισµούς. Ο
Εγκληµατολογικός Λογιστής συχνά εµπλέκεται στα ακόλουθα:
1.

∆ιερεύνηση και ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων,

2.

Ανάπτυξη µηχανογραφικών εφαρµογών για να βοηθήσουν στην
ανάλυση και παρουσίαση των οικονοµικών αποδεικτικών στοιχείων,

3.

Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τους, µε τη µορφή των εκθέσεων και

4.

Παροχή βοήθειας σε νοµικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των
καταθέσεων στο δικαστήριο ως ειδικός µάρτυρας.

Για να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του, ο Εγκληµατολογικός Λογιστής πρέπει
να είναι εξοικειωµένος µε τις νοµικές έννοιες και διαδικασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να
είναι σε θέση να προσδιορίσει την ουσία έναντι του τύπου, όταν ασχολείται µε ένα
θέµα.16
Οι εγκληµατολογικοί λογιστές χρησιµοποιούν τη γνώση τους επί των οικονοµικών
θεωριών, των επιχειρηµατικών πληροφοριών, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, τη διαχείριση των δεδοµένων,
τις τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων για την ανίχνευση της απάτης , τη συγκέντρωση
αποδείξεων και ερευνητικών τεχνικών, καθώς και άλλες διαδικασίες για την εκτέλεση
της εργασία τους17. Οι Εγκληµατολογικοί Λογιστές, επίσης, παίζουν όλο και
περισσότερο πιο ενεργό ρόλο στη µείωση του κινδύνου σχεδιάζοντας και εκτελώντας
εκτενείς διαδικασίες ως µέρος του υποχρεωτικού ελέγχου για την πρόληψη της

16

http://www.forensicaccounting.com/

17

http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_accounting
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απάτης, ενεργώντας ως σύµβουλοι για τον έλεγχο των επιτροπών και παρέχοντας
βοήθεια στον τοµέα της έρευνας ανάλυσης επενδύσεων.
Οι µεγάλες λογιστικές εταιρείες έχουν συχνά τµήµατα Εγκληµατολογικών
Λογιστών. Υπάρχουν, επίσης, εταιρείες όπως η Matson Driscoll και η Damico που
παρέχουν, αποκλειστικά, υποστήριξη σε δικαστικές διαµάχες και οικονοµική
ποσοτικοποίηση της βλάβης για εγκληµατολογικά λογιστικά θέµατα.
Για να χαρακτηριστεί κάποιος Εγκληµατολογικός Λογιστής , περνάει από εξετάσεις
για να γίνει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA). Αυτή η εξέταση δηµιουργήθηκε από
το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, η οποία είναι µια κατάσταση
απασχόλησης από πολλές επιχειρήσεις, εκτός από την εκπλήρωση άλλων
πολιτειακών και οµοσπονδιακών απαιτήσεων. Η διαρκής εκπαίδευση αποτελεί
προϋπόθεση για τη διατήρηση της κατάστασης του CPA, καθώς και πολλοί επίδοξοι
εγκληµατολογικοί λογιστές παρακολουθούν µεταπτυχιακά προγράµµατα

για να

ικανοποιήσουν αυτές τις προϋποθέσεις, καθώς και να αποκτήσουν περισσότερες
γνώσεις στον τοµέα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Πολλά πανεπιστήµια
προσφέρουν µεταπτυχιακά προγράµµατα στην εγκληµατολογική λογιστική ή στη
διοίκηση επιχειρήσεων µε ειδίκευση στην εγκληµατολογική λογιστική.
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Κεφάλαιο 2ο
Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων και Λογιστική Απάτη
Τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα, όπως της Enron, της WorldCom και της Parmalat,
που έχουν εµφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία,
έχουν έλθει να προσθέσουν µια νέα µορφή κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα: την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων. Η παραποίηση οικονοµικών
καταστάσεων επιτυγχάνεται µέσω της λογιστικής απάτης.
Το έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που
υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και
µεγαλύτερους στόχους ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών
καταστάσεων.
Η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει κλονίσει την εµπιστοσύνη όλων των
εµπλεκόµενων φορέων στη λειτουργία της αγοράς στις ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στην
Ευρώπη. Το ελεγκτικά πρότυπα SAS Νο 47 και Νο. 82, αναφέρουν ότι κατά τη
διάρκεια του ελέγχου ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιµήσει τους
παράγοντες εκείνους που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο και να εντοπίσει πιθανά
προειδοποιητικά σηµεία (red flags) που µπορεί να υποδηλώνουν παραποίηση
λογιστικών καταστάσεων στα οποία θα πρέπει να δοθεί αυξηµένη βαρύτητα. (Στο
τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται πίνακας κατάταξης προειδοποιητικών ενδείξεων
ως προς τη σηµασία τους για τον εντοπισµό παραποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων )

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η Απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια κατάχρηση των περιουσιακών
στοιχείων µιας επιχείρησης, η οποία κατάχρηση συνοδεύεται από την παραποίηση
των οικονοµικών στοιχείων της ίδιας επιχείρησης προς όφελος πάντα του ατόµου ή
της οικονοµικής οντότητας που διαπράττει την απάτη. Μέσω αυτού του ορισµού
προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρηµατικής απάτης:
α) Η κατάχρηση ή ιδιοποίηση των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης και
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β) Η παραπλανητική παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεών της.18
Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ορίζει την απάτη σαν µια εκούσια,
εσκεµµένη πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόµων της επιχείρησης που συνεπάγεται
την ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Στο ίδιο πρότυπο, το σφάλµα
ορίζεται σαν ένα µη ηθεληµένο λάθος στις οικονοµικές καταστάσεις (αβλεψίες,
παρερµηνείες και καταχρηστική εφαρµογή των λογιστικών κανόνων).
Επίσης σύµφωνα µε το ∆ΕΠ 240 ο όρος απάτη αποδίδεται µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
1.

νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγράφων

2.

αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού

3.

απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω
καταχωρήσεων

4.

καταχώρηση εικονικών συναλλαγών

5.

εκούσια λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών

Από την άλλη, το ∆ΕΠ Νο 240 αναφέρεται και στον όρο σφάλµα ως ακούσιο, µη
ηθεληµένο λάθος στις λογιστικές καταστάσεις τα οποία αφορούν:
1.

αριθµητικά λάθη από άγνοια των υπαλλήλων

2.

λάθη παρερµηνείας της πραγµατικής κατάστασης

3.

ακουσία λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών

Συµπεραίνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ότι η βασική διαφορά της απάτης και
του σφάλµατος έγκειται στην ύπαρξη ή µη ύπαρξη πρόθεσης για την παρουσίαση
παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.19

2.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
2.2.1 ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η απάτη µέσω της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζει τρία
σηµαντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστά ως «Τρίγωνο της Απάτης». Η

18

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

Προτύπων», Πειραιάς: Business Plus Α.Ε.
19

Χρυσοβαλάντης Π. Γαγάνης, Κωνσταντίνος Δ. Ζοπουνίδης (2008) «Αναγνώριση παραποιημένων Λογιστικών
Καταστάσεων: Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές.», Εκδόσεις Κλειδάριθμος

25

απάτη, είναι πιθανό να συµβεί όταν συνυπάρχουν τρεις παράµετροι: 1. Πίεση, 2.
Ευκαιρία, 3. Εκλογίκευση.
Σύµφωνα µε το «Τρίγωνο της Απάτης»20 τρεις είναι οι λόγοι που µπορεί να
οδηγήσουν σε διάπραξη λογιστικής απάτης. Ο πρώτος λόγος αφορά στα κίνητρα ή
τις πιέσεις(εµφάνιση κερδοφορίας) που δέχεται η διοίκηση για να προβεί σε απάτη. Ο
δεύτερος λόγος αφορά στις ευκαιρίες που παρέχουν οι διάφορες καταστάσεις µε τις
οποίες έρχεται αντιµέτωπη η επιχείρηση καθηµερινά. Ο τρίτος λόγος αφορά στη
ψυχολογία

και

τη

συµπεριφορά

του

ατόµου.

Πρόκειται

για

συγκεκριµένη

συµπεριφορά ή σύνολο ηθικών αξιών που επιτρέπουν σε ένα ή περισσότερα άτοµα
να διαπράξουν σκόπιµα µια ανειλικρινή πράξη. Κυρίως η διοίκηση είναι εκείνη που
κατευθύνει την διάπραξη µιας απάτης. Αναλυτικότερα τα τρία σηµεία του «Τρίγωνου
της Απάτης» έχουν ως εξής:

1. ΠΙΕΣΗ
Η πίεση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος για να οδηγηθεί ένα
στέλεχος της επιχείρησης σε λογιστική απάτη. Μέσα από ερευνητικές εργασίες, µε
αντικείµενο τη λογιστική απάτη, διαπιστώθηκε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των
περιπτώσεων απάτης προκλήθηκαν από οικονοµικές δυσκολίες. Ενδεικτικά µερικές
από τις πιέσεις, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν τα στελέχη µιας επιχείρησης σε
οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι: οι έκτακτες οικονοµικές ανάγκες της
επιχείρησης, οι προσωπικές οικονοµικές ανάγκες κ.α.

2.ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Μερικοί από τους παράγοντες που δηµιουργούν ευκαιρία διάπραξης λογιστικής
απάτης

είναι

οι

αναποτελεσµατικοί

έλεγχοι,

η

αναποτελεσµατική

εταιρική

διακυβέρνηση, οι πρακτικές ατιµωρησίας και η έλλειψη ηθικής καθοδήγησης.
Πιο αναλυτικά, αναποτελεσµατικοί χαρακτηρίζονται οι εσωτερικοί έλεγχοι όταν
υπάρχει έλλειψη διαχωρισµού των καθηκόντων και αναποτελεσµατική επίβλεψη του
συστήµατος ελέγχου. Το πρόβληµα της αναποτελεσµατικότητας γίνεται µεγαλύτερο
όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε ύφεση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Πολλές φορές συµβαίνει αρκετά από τα µέλη της επιχείρησης που διέπραξαν µια
απάτη, είτε να µη γνώριζαν πως έπρατταν λανθασµένα, είτε πίστευαν πως δούλευαν
για όφελος της επιχείρησης. Αυτή η άγνοια οφείλεται σε φτωχή καθοδήγηση,

20

http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/δημιουργικη-λογιστικη-h-mεγαλυτερη-απ/

26

ενηµέρωση και εκπαίδευση, εξαιτίας της απροθυµίας που δείχνει µερικές φορές η
διοίκηση να ενηµερώνει, αλλά και των ίδιων των στελεχών για επιπλέον επιµόρφωση.

3. ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ
Άτοµα µπορεί να είναι σε θέση να εκλογικεύουν τη διάπραξη απατηλής πράξης.
Ορισµένα άτοµα έχουν νοοτροπία, χαρακτήρα ή ένα σύνολο ηθικών αξιών που τους
επιτρέπουν εν γνώσει τους και από πρόθεση να διαπράξουν µία ανέντιµη πράξη.
Ωστόσο, ακόµη και καθ’ όλα έντιµα άτοµα µπορεί να διαπράξουν απάτη σε ένα
περιβάλλον που τους ασκεί αρκετή πίεση. Πολλές φορές καταβάλλεται µια
προσπάθεια αιτιολόγησης από το άτοµο που διαπράττει την απάτη επινοώντας
δικαιολογίες όπως: “δεν ανταµείβοµαι όπως πρέπει”, “δεν µου αξίζει”, ¨δεν βλάπτω
κανέναν”.

2.3

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η διοίκηση µια επιχείρησης, µε διάφορους δόλιους τρόπους, µπορεί να επηρεάσει
της οικονοµικές καταστάσεις ως προς την φερεγγυότητα των στοιχείων. Η επιρροή
που ασκεί η διοίκηση στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να εµφανιστεί µε τους
ακόλουθους τρεις τρόπους.
Ο πρώτος τρόπος έχει σχέση µε την σκόπιµη παραβίαση του λογιστικού
προτύπου. Η διοίκηση της επιχείρησης θέτει σε εφαρµογή δικούς της κανόνες στην
προσπάθειά της να αλλάξει τα οικονοµικά της στοιχεία και να παρουσιάσει την εικόνα
που η ίδια θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα θεσπισµένα λογιστικά πρότυπα. Η σκόπιµη
παραβίαση έγκειται στα πλαίσια της απάτης.
Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη δηµιουργική παρέµβαση της διοίκησης. Η ύπαρξη
της δηµιουργικής παρέµβασης προκαλείται εκµεταλλευόµενοι τα κενά των ίδιων των
λογιστικών προτύπων.
Ο τρίτος τρόπος, συσχετίζεται µε το δεύτερο τρόπο επηρεασµού, αφορά τα
περιθώρια επιλογών που δίνονται µέσα από τον τρόπο διατύπωσης των ιδίων των
λογιστικών προτύπων. Η διοίκηση έτσι αποκτά περιθώρια υποκειµενικής ερµηνείας
των προτύπων και άσκηση κρίσης.
Σύµφωνα µε τον Rezaee (2003)21 τα χαρακτηριστικά που περιλαµβάνει η
λογιστική απάτη είναι τα ακόλουθα:
21

Rezaee (2003) “High-quality financial reporting: the six-legged tool”, Strategic Finance
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1.

Νόθευση, παραποίηση ή αθέµιτη τροποποίηση οικονοµικών µεγεθών.

2.

Σκόπιµες αλλοιώσεις, διαστρεβλώσεις λογαριασµών και άλλων σηµαντικών
πληροφοριών.

3.

Σκόπιµα κακή εφαρµογή των λογιστικών προτύπων.

4.

Εσκεµµένη παράβλεψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών αρχών και
πρακτικών.

5.

Χρήση λογιστικών τεχνασµάτων για την απόκτηση παράνοµων κερδών.

6.

Μεθοδεύσεις νόµιµων λογιστικών τεχνικών, οι οποίες εύκολα µεταβάλλονται
µέσα από “παραθυράκια”.

Οι περιπτώσεις απάτης εντοπίζονται σε υπερεκτίµηση των λογαριασµών του
ενεργητικού (αποθεµάτων, απαιτήσεων, παγίων και ούτω καθεξής). Τα κίνητρα που
οδηγούν σε παραποίηση των οικονοµικών στοιχείων δεν είναι µόνο για προσωπικό
όφελος των στελεχών, αλλά οφείλεται και στην επιθυµία της διοίκησης να δηµοσιεύει
αποτελέσµατα ελκυστικά προς πιθανούς χρήστες ή επενδυτές.22

2.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Το πρώτο είδος λογιστικής απάτης αφορά την παραποίηση, νόθευση ή αλλοίωση
στοιχείων ή/και παραστατικών της επιχείρησης.23
• Αλλαγή της ηµεροµηνίας των τιµολογίων αγοράς. Η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει
στο να µπορέσει να µεταφέρει το ποσό των εξόδων τρέχουσας χρήσης στην
εποµένη και έτσι να αποφύγει την επιβάρυνση των εξόδων.
• Αλλαγή των ηµεροµηνιών των δελτίων αποστολής. Με αυτό τον τρόπο
συµπεριλαµβάνει στα κέρδη της συγκεκριµένης χρήσης τις πωλήσεις και τα
έξοδα πριν καν πραγµατοποιηθούν.
Το δεύτερο είδος απάτης αφορά τη µη καταγραφή ή καταγραφή παραποιηµένων
συναλλαγών στα παραστατικά και στα βιβλία. Για παράδειγµα, να καταγράψει
προκαταβολές για έξοδα επόµενης χρήσης ως έξοδα της τρέχουσας χρήσης.
Το τρίτο είδος απάτης είναι η παράλειψη γνωστοποίησης σηµαντικών
πληροφοριών. Σε αυτό το είδος περιλαµβάνονται περιπτώσεις απάτης όπως η µη
εµφάνιση της αύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η
22

Χρυσοβαλάντης Π. Γαγάνης, Κωνσταντίνος Δ. Ζοπουνίδης (2008) «Αναγνώριση παραποιημένων Λογιστικών
Καταστάσεων: Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές.», Εκδόσεις Κλειδάριθμος
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παράλειψη εµφάνισης εκκρεµών οικονοµικών διεκδικήσεων από τρίτους και η µη
αναφορά µεταβολής των λογιστικών πολιτικών της επιχείρησης.

2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όταν πραγµατοποιείται παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από την
διοίκηση µιας επιχείρησης είναι γιατί έχουν διαπιστωθεί κάποιες αδυναµίες ή κενά
στον έλεγχο που ευνοούν την παραποίηση να συµβεί. Οι παράγοντες που ευνοούν
την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η διοίκηση της επιχείρησης και
η λειτουργία της και οι συνθήκες του κλάδου.

Διοίκηση Επιχείρησης
Όταν η επιχείρηση δεν σέβεται και δεν δίνει πρέπουσα προσοχή στους νοµούς και
στα λογιστικά πρότυπα και προωθεί την υλοποίηση εταιρικών στόχων µε κάθε
κόστος, τότε δείχνει στους υπαλλήλους της την ανοχή της σε παράτυπες λογιστικές
τακτικές. Συνήθως τα κίνητρα είναι η εξάρτηση της αµοιβής των διευθυντικών
στελεχών από την κερδοφορία (BONUS), η εταιρική διακυβέρνηση αποκλειστικά στα
χέρια της διοίκησης ή όταν η επιχείρηση διαπραγµατεύεται εξαγορά ή συγχώνευση.
Αντίθετα, υπάρχουν χαρακτηριστικά της διοίκησης τα οποία θα µπορούσαν να
µειώσουν τον κίνδυνο της παραποίησης, όπως είναι η στενή παρακολούθηση της
λειτουργίας της επιχείρησης, η ενίσχυση των λογιστικών ελέγχων, η ύπαρξη ενός
αυστηρού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και πληροφοριακά συστήµατα ελέγχου.24

Λειτουργία Επιχείρησης
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης έχουν σχέση µε την φύση και την
πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Αν, για παράδειγµα, µια επιχείρηση βρίσκεται σε
δεινή οικονοµική κατάσταση (ταµειακή στενότητα, χαµηλή κερδοφορία, και ζηµιές) δεν
µπορεί να αποτραπεί εύκολα η παραποίηση των οικονοµικών της καταστάσεων.
Η δηµιουργία παραποιήσεων και απάτης, πολύ συχνά, δεν προέρχεται µόνο από
εξωτερικούς παράγοντες αλλά και από εσωτερικούς. Τέτοιοι εσωτερικοί παράγοντες
µπορεί να είναι η πίεση που ασκείται στα µέλη της επιχείρησης για να πετύχουν τα
κατάλληλα αποτελέσµατα και σε άµεσο χρόνο. Εσωτερική απάτη ορίζεται από τον
Porter25 ως «η χρήση της επαγγελµατικής θέσης κάποιου για προσωπικό πλουτισµό,
µέσα από την σκόπιµη κακή χρήση των πόρων ή των στοιχείων ενός οργανισµού».
24

http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/δημιουργικη-λογιστικη-h-mεγαλυτερη-απ/

25

Porter M. (2003), “ The economic performance of regions” , Regional Studies

29

Συνθήκες του Κλάδου
Περιλαµβάνουν το οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
καθώς και νέες θεσµικές απαιτήσεις στη φορολογία ή στους λογιστικούς κανόνες. Για
παράδειγµα η αλλαγή που υποχρεώνει τις εισηγµένες επιχειρήσεις να συντάσσουν
τις λογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µπορεί να
µεταβάλλει σηµαντικά τις καταστάσεις αυτές (πχ. τρόπος αποτίµησης παγίων
περιουσιακών στοιχείων)

2.6 ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ
Έχει διαπιστωθεί, σε έρευνες µε αντικείµενο τη λογιστική απάτη, η ύπαρξη
αρκετών ακόµα παραγόντων δηµιουργίας απάτης. Οι σηµαντικότεροι από τους
παράγοντες αυτούς αναφέρονται στη συνέχεια.

Ανταγωνισμός
Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στην εφαρµογή κινήσεων παραποίησης των
οικονοµικών τους στοιχείων ώστε να καταφέρουν να εµφανιστούν οικονοµικά
ισχυρές. Έτσι η επιχείρηση παρουσιάζοντας όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη
καταφέρνει να ισχυροποιήσει την οικονοµική της θέση και να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες περιπτώσεις, δηλαδή όταν η επιχείρηση επιθυµεί να
παρουσιάσει µειωµένα τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Έτσι η επιχείρηση θα
µπορέσει να επηρεάσει τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, στον οποίο ανήκει, και
να µειώσει την πιθανότητα προσέλκυσης νέων ανταγωνιστών.26

Δανεισμός
Η

ύπαρξη

αρνητικών

αποτελεσµάτων

µιας

επιχείρησης

πολλές

φορές

δηµιουργούν την ανάγκη συµβολής νέων δανειακών κεφαλαίων. Προκειµένου να
καταφέρουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα ξένα δανειακά κεφάλαια πρέπει να
εµφανίζουν ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Αυτό, λοιπόν, είναι το κίνητρο
για την εµφάνιση παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οι αρνητικές
προσδοκίες για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης σε συνδυασµό µε χαµηλό
δείκτη µόχλευσης επιδεινώνουν την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει αρνητική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα
παρατηρείται µια αύξηση του κόστους κεφαλαίου(υψηλό επιτόκιο δανεισµού) και
ελαχιστοποίηση ή καθόλου χορήγηση νέων δανειακών κεφαλαίων.

26
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Συγχώνευση και εξαγορά
Στη περίπτωση µιας συγχώνευσης ή µιας εξαγοράς, η εφαρµογή µεθόδων
παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων στοχεύει σε αύξηση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν. Αυτές οι επιχειρήσεις
προσπαθούν µε κάθε τρόπο να βελτιώσουν την εικόνα τους και την οικονοµική τους
θέση, αποκοµίζοντας έτσι περισσότερα χρήµατα από την κάθε επενδυτική στρατηγική
που θα ακολουθηθεί.

Δανειακές Συμβάσεις
Οι περισσότερες συµφωνίες που συνάπτει µια επιχείρηση για τη λήψη δανείων
περιέχουν ορισµένους όρους. Σε περίπτωση που οι όροι αθετηθούν από την πλευρά
της επιχείρησης τότε και οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν το επιτοκίου
δανεισµού ή να απαιτήσουν την άµεση αποπληρωµή του δανείου. Συνεπώς, οι
επιχειρήσεις µη θέλοντας να παραβούν τους όρους προσχωρούν σε τεχνικές
παραποίησης, ώστε να παρουσιάσουν αποτελέσµατα σύµφωνα µε τους όρους της
των δανείων που έχουν συνάψει.

Αμοιβές
Στις επιχειρήσεις, συχνά υπάρχει, ως κίνητρο για αποδοτικότερη εργασία,
σύνδεση της αµοιβής της διοίκησης µε την οικονοµική επίδοση της επιχείρησης. Η
εφαρµογή όµως της συγκεκριµένης πρακτικής δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα από την
πλευρά της διοίκησης στο να προχωρήσει σε παραποιήσεις των οικονοµικών
αποτελεσµάτων ώστε να κερδίσει περισσότερα. Οι µάνατζερ αµείβονται µε ένα µισθό,
επιπλέον λαµβάνουν και κάποιο bonus το ύψος του οποίου εξαρτάται από την
επίτευξη κάποιων στόχων. Εποµένως, µε στόχο την µεγιστοποίηση της αποζηµίωσης
τους, τα στελέχη εφαρµόζουν µεθόδους παραποίησης σε µεγέθη που συνδέονται
άµεσα µε το ύψος των απολαβών αυτών.27

Διατήρηση Θέσης
Κάθε µέλος της διοίκησης µια επιχείρησης έχει σηµαντικό κίνητρο για να προβεί σε
αλλοίωση οικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις
ώστε να εξασφαλίσει τη θέση του στην επιχείρηση αρχικά και κατ’ επέκταση στην

27

Dooley D.V. (2002) “Financial fraud: Accounting Theory and Practice”. Fordham Journal of Corporate and
Financial Law, Vol.8(Symposium)
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διοίκηση. Συνήθως, η παρουσίαση µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων οδηγεί σε
αντικαταστάσεις και απολύσεις.

Προαγωγές
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα µέλη της διοίκησης µιας επιχείρησης καταφεύγουν σε
τεχνικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων για να προαχθούν σε
υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας και όχι για να διατηρήσουν απλά την θέση τους.

2.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Ο πρώτος τρόπος αντιµετώπισης της λογιστικής απάτης προέρχεται µέσα από
την διαφάνεια των εσωτερικών λειτουργιών. Η επιχείρηση έχοντας διαφάνεια στις
λειτουργίες της µπορεί και συµβάλλει στην ενδυνάµωση του εσωτερικού έλεγχου
της.28
Ο δεύτερος τρόπος αντιµετώπισης της λογιστική απάτης σχετίζεται µε την
ηλεκτρονικά συστήµατα προστασίας. Η ηλεκτρονική προστασία θα λειτουργεί µε
τέτοιο τρόπο ώστε είτε να προλαµβάνεται, είτε να εντοπίζεται η απάτη. Υπάρχουν
ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα, τα οποία προειδοποιούν σε περίπτωση απάτης.
Στις τεχνικές πρόληψης που µια επιχείρηση µπορεί να ακολουθήσει περιλαµβάνονται
οι σαρωτές περιεχοµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα τείχη προστασίας και τέλος
οι κάρτες ελέγχου πρόσβασης.
Ο τρίτος τρόπος αναφέρεται στη χρήση διαφόρων µοντέλων και υποδειγµάτων
(χρηµατοοικονοµικοί δείκτες). Η χρήση των δεικτών βοηθούν το χρήστη ή τον
αναλυτή

των οικονοµικών καταστάσεων να εντοπίσει µε µεγαλύτερη ευκολία τις

παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στα υποδείγµατα γίνεται χρήση ποσοτικών
και ποιοτικών µεταβλητών µε την βοήθεια στατιστικής και της επιχειρησιακής
έρευνας.29

2.8 ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Την ευθύνη για τον εντοπισµό και την αποκάλυψη µιας λογιστικής απάτης έχουν η
διοίκηση και ο ελεγκτής των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης.
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Η διοίκηση µια επιχείρησης είναι αρµόδια για την πρόληψη και τον εντοπισµό µιας
απάτης και για το πετύχει χρησιµοποιεί κατάλληλα συστήµατα λογιστικής και
εσωτερικού ελέγχου. Η διοίκηση δεν µπορεί να εξαλείψει πλήρως την απάτη,
κατορθώνει όµως να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εµφάνισής της.
Ο ελεγκτής πρέπει να ακολουθεί ορισµένες κινήσεις κατά τη διαδικασία του
οικονοµικού ελέγχου της κάθε επιχείρησης.
Κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των ελεγκτικών διαδικασιών, να κάνει
αξιολόγηση του κινδύνου ύπαρξης ανακριβειών στις οικονοµικές καταστάσεις
εξαιτίας της ύπαρξης απάτης.
Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου να τηρεί στάση επαγγελµατικού σκεπτικισµούκαχυποψία.
Να υποβάλλει ερωτήµατα αναφορικά µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Να αξιολογεί και να προσδιορίζει τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών
ανακριβειών στις οικονοµικές καταστάσεις.
Να σχεδιάζει και να εκτελεί προσθετές ελεγκτικές διαδικασίες.
Μέσα στα συµπεράσµατα του ελεγκτή για την αξιολόγηση του κινδύνου ύπαρξης
παραποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής:
1. Το γενικό συµπέρασµα του κινδύνου,
2. Τα αποτελέσµατα των ελεγκτικών διαδικασιών. Εδώ ο ελεγκτής θα πρέπει να
συµπεριλάβει και εκείνες τις ελεγκτικές διαδικασίες και τις δικλείδες ασφαλείας
που δηµιουργήθηκαν για να εµποδίσουν τον κίνδυνο από την διοίκηση της
επιχείρησης.

2.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πολλές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σε σχέση µε το αν η εφαρµογή των
λογιστικών προτύπων από τις επιχειρήσεις µπορούν να καταφέρουν να αλλοιώσουν
την πραγµατική οικονοµική κατάσταση και αν αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ευελιξίας
για την εφαρµογής τους. Το µειονέκτηµα των λογιστικών προτύπων οφείλεται στο ότι
πρόκειται για κατευθύνσεις γενικού τύπου, µε αποτέλεσµα να µπορούν να
αξιοποιηθούν και να ερµηνευτούν µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τις ανάγκες που
έχει κάθε οικονοµική µονάδα.
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Η παραποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων τις περισσότερες φορές είναι
σκόπιµη και οι αυτουργοί της προέρχονται κυρίως από την πλευρά της ανώτατης
διοίκησης της εταιρίας. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά λογιστικά τεχνάσµατα που
οδηγούν σε παραποίηση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Ένας από τους τρόπους που µπορεί κάποιος να επηρεάσει το αποτέλεσµα µιας
επιχείρησης είναι η διενέργεια ή µη των αποσβέσεων στα υλικά ή ενσώµατα πάγια. Η
διενέργεια ή µη αποσβέσεων (ή προβλέψεων υποτίµησης αξίας αν πρόκειται για
γήπεδα, οικόπεδα και αγροτεµάχια που ουσιαστικά δεν αποσβένονται) αποτελεί έναν
τρόπο για την υποκειµενική διαχείριση του αποτελέσµατος. Σε αυτή την περίπτωση,
µε την εφαρµογή της τεχνικής αυτής, εκτός από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης, µεταβάλλεται και η αξία του Ενεργητικού αφού δεν εµφανίζονται οι
αποσβέσεις που θεωρούνται έξοδο. Έτσι επηρεάζεται η κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης, ως προς τα κέρδη, και ο ισολογισµός, ως προς τα πάγια, και κατά συνέπεια
επηρεάζεται ολόκληρο το Ενεργητικό.30
Μια άλλη τακτική αφορά την πραγµατοποίηση περισσότερων αποσβέσεων σε µια
εταιρική

χρήση.

Σε

περιόδους

που

κυριαρχεί

η

οικονοµική

ύφεση

ή

πραγµατοποιούνται µεγάλες αλλαγές (αλλαγή στελεχών, εξαγορά, συγχώνευση)
γίνεται χρήση της συγκεκριµένης τακτικής. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται µαζί µε την
µέθοδο αύξησης των κερδών για µελλοντικές χρήσεις.
Μια περίπτωση λογιστικής απογραφής συµβαίνει όταν η νέα διοίκηση µιας
επιχείρησης αποφασίζει να αλλοιώσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα µε τέτοιο τρόπο
ώστε να εµφανιστούν µειωµένα για την τρέχουσα οικονοµική περίοδο. Την περίοδο
αυτή δεν έχει η ίδια η νέα διοίκηση την ευθύνη των µειωµένων αποτελεσµάτων αλλά
η ευθύνη αποδίδεται ολοκληρωτικά στα µέλη της προηγούµενης διοίκησης. Έπειτα
στην επόµενη χρήση τα αποτελέσµατα που θα πραγµατοποιηθούν και θα
εµφανιστούν θα είναι σαφώς αυξηµένα και θα αποδίδονται στον τρόπο λειτουργίας
της νέας διοίκησης.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Αρχικά, γίνεται αποτίµηση των πεπαλαιωµένων εµπορευµάτων στην τιµή κτήσεώς
τους και όχι στην µικρότερη πλέον τιµή πωλήσεώς τους. Με τον τρόπο αυτό, οι
επιχειρήσεις είναι σε θέση να µην εµφανίσουν τις ενδεχόµενες πραγµατοποιηθείσες
30
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ζηµίες, εµφανίζοντας βελτιωµένο αποτέλεσµα, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τον
ισολογισµό τους µε την εύρεση ενός τελικού αποθέµατος µεγαλύτερου από ότι είναι
στην πραγµατικότητα. Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, πως µε αυτόν τον τρόπο
επηρεάζεται θετικά ο δείκτης γενικής ρευστότητας και αρνητικά ο δείκτης
αποδοτικότητας (ROI).31
Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των εµπορευµάτων,
π.χ. από LIFO (last in – first out) σε FIFO (first in – first out), σε προϊόντα όπου
παρατηρείται αύξηση της τιµής.32
Μία ακόµα µορφή παραποίησης είναι όταν η προµηθεύτρια εταιρία χρησιµοποιεί
µεγάλες εκπτώσεις και γενικότερα, ευνοϊκότερους όρους αγοράς για να παρακινήσει
τους πελάτες της να αγοράσουν περισσότερα εµπορεύµατα. Το όφελος που
αποκοµίζουν οι εταιρίες από αυτή την διαδικασία είναι η εµφάνιση σταθεροποιηµένων
εσόδων σε περιόδους ύφεσης, εκµεταλλευόµενες την αποτελεσµατική προώθηση
των πωλήσεών τους.
Στη συνέχεια, θα συναντήσουµε την πρακτική µε «Bill and hold sales transaction»,
κατά την οποία, η πωλήτρια εταιρία διατηρεί στις αποθήκες της το εµπόρευµα που
πούλησε σε κάποιον πελάτη έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τον πελάτη της. Στην
περίπτωση αυτή, ο πελάτης δέχεται να αγοράσει τα αγαθά υπογράφοντας κάποιο
συµβόλαιο, αλλά ο ιδιοκτήτης διατηρεί την κατοχή και ιδιοκτησία των εµπορευµάτων,
µέχρι ο αγοραστής ζητήσει την παράδοσή τους. Η παραβίαση της σύµβασης
περιλαµβάνει την καταγραφή των εσόδων από την πωλήτρια εταιρία πριν ακόµα γίνει
η µεταβίβαση της κυριότητας τους στον αγοραστή. (Περιπτωσιακή Μελέτη 2. Σελ.108)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Το βασικό πρόβληµα της καταγραφής των εσόδων είναι το πότε θα γίνει η
αναγνώρισή τους. Είναι γεγονός ότι, η αναγνώριση των εσόδων αποτελεί βασικό
πρόβληµα καταγραφής των εσόδων πριν αυτά αποκτηθούν από την επιχείρηση,
δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η πώληση ή πριν το προϊόν παραδοθεί ή ενώ ο πελάτης
έχει ακυρώσει ή καθυστερήσει τη συναλλαγή.
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Τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους και όχι κατά το χρόνο
είσπραξης τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν την αρχή
αυτή και προβαίνουν σε καταγραφή του εσόδου πριν ακόµα αυτό καταστεί
δεδουλευµένο. Έτσι, λοιπόν, ο χρόνος αναγνώρισης των εσόδων είναι πολύ
σηµαντικός για την αποφυγή πλασµατικού αποτελέσµατος της επιχείρησης.

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οι εικονικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται είτε προς συγγενικές επιχειρήσεις, είτε
προς ανύπαρκτες επιχειρήσεις. Με την καταχώρηση πλαστών τιµολογίων και
αναγνώριση πλασµατικών πωλήσεων κατά τη παρούσα χρήση, παραποιείται ο
ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Οι εικονικές συναλλαγές
µεταξύ συνεργαζόµενων επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται µεταξύ επιχειρήσεων που
συνεργάζονται και ανταλλάσουν, σε τακτική βάση, χρήµατα, επιταγές και τιµολόγια. Οι
εικονικές συναλλαγές µπορούν να πάρουν τις εξής δύο µορφές:
1) εικονική αγοραπωλησία του τελικού αποθέµατος µεταξύ επιχειρήσεων µε
οµοειδές αντικείµενο δραστηριότητας και
2) παρουσίαση προκαταβολών πωλήσεων στα λογιστικά τους βιβλία µε τη µορφή
πωλήσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Η εξοµάλυνση κερδών είναι µία συνήθης µορφή διαχείρισης κερδών. Η
εξοµάλυνση των κερδών έχει ως στόχο την εµφάνιση µιας σταθερής αύξησης των
κερδών της επιχείρησης και µείωση της αστάθειας τους. Για την ύπαρξη αυτής της
µορφής του earnings management απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη αρκετά
µεγάλων κερδών, πάνω από το µέσο όρο του κλάδου, για ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η εξοµάλυνση συνεπάγεται την µη δηµοσιοποίηση ενός µέρους των
κερδών σε καλές χρήσεις µέσω της δηµιουργίας αποθεµατικών και δηµοσιοποίηση
τους µετέπειτα σε κακές χρήσεις / χρονιές. Οι επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη έχουν
µεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι εκπλήξεις κατά τη δηµοσίευσή τους είναι µικρότερες
(εάν δηλαδή τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι πολύ κοντά στα αναµενόµενα κέρδη). Έτσι
λοιπόν, µεγάλη απόκλιση από τα αναµενόµενα επίπεδα και τις προβλέψεις των
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αναλυτών, µειώνει την αξιοπιστία των δηµοσιευµένων κερδών έχοντας αντίκτυπο
στην εταιρική αξία.33

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Όταν µια θυγατρική ασκεί αρνητική οικονοµική επιρροή στην µητρική της
επιχείρηση τότε θα πρέπει να διακοπεί η σχέση µεταξύ τους. Η διακοπή αυτή µπορεί
να γίνει είτε µε την πώληση της θυγατρικής είτε µε τη δηµιουργία φορέα ειδικού
σκοπού ή µε απόσπαση θυγατρικής

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Οι λογιστικές αρχές δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται συχνά για να µην
προκαλείται µείωση της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων. (εθελοντική
εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων αρκετές φορές απέφερε στην επιχείρηση
αύξηση των εσόδων, οι αλλαγές στην αναγνώριση των εσόδων δηµιουργούν
προϋποθέσεις για παραποίηση των κερδών, αλλαγές στον τρόπο καταγραφής των
εξόδων δίνει έδαφος για χειραγώγηση των κερδών).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η πρώτη µέθοδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι η ολοκληρωτική
πώληση. Μια επιχείρηση που επιθυµεί την βελτίωση της εικόνας των οικονοµικών της
καταστάσεων µπορεί να αποφασίσει την πώληση ενός µακροχρόνιου περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµίες.
Η δεύτερη µέθοδος αφορά την εκµίσθωση-sale and lease back34. Οι επιχειρήσεις
µπορούν και πωλούν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο τους και στη συνέχεια το
νοικιάζουν και πάλι οι ίδιοι. Οι ζηµιές που µπορεί να πραγµατοποιηθούν σε µια
επανεκµίσθωση αναγνωρίζονται στα βιβλία του πωλητή, αντίθετα τα κέρδη που
µπορεί να υπάρξουν θα πρέπει να αποσβεστούν τµηµατικά κατά τη διάρκεια της
ζωής του περιουσιακού στοιχείου (χρηµατοδοτική µίσθωση) ή σε αναλογία µε τις
πληρωµές του ενοικίου (λειτουργική µίσθωση).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Τα κέρδη κατατάσσονται σε δυο κυρίως κατηγορίες τα λειτουργικά και τα µη
λειτουργικά. Λειτουργικά κέρδη είναι αυτά που προέρχονται από τη βασική λειτουργία
33
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της επιχείρησης και θα έχουν συνέχεια και στο µέλλον. Μη λειτουργικά είναι τα κέρδη
από έκτακτα γεγονότα (πχ. λαχείο)τα οποία δεν θα συνεχιστούν µελλοντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Ένας άλλος τρόπος αλλοίωσης του πραγµατικού οικονοµικού αποτελέσµατος µιας
εταιρίας προέρχεται από την αλόγιστη κεφαλαιοποίηση εξόδων που δεν πληρούν τα
απαραίτητα κριτήρια κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται στην ουσία για κάποια λειτουργικά
έξοδα, όπως έξοδα διαφήµισης, έρευνας και ανάπτυξης, επισκευών και διατήρησης,
τα οποία αντί να ‘’εξοδοποιηθούν’’ και να απεικονισθούν στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως, µεταφέρονται τελικά στον ισολογισµό ως δαπάνες
πολυετούς απόσβεσης. Όπως αναφέρει και ο Cunningham αποτέλεσµα αυτής της
πρακτικής είναι ότι υπάρχει υπερεκτίµηση των κερδών της τρέχουσας οικονοµικής
περιόδου καθώς το κεφαλαιοποιηθέν ενεργητικό εξοφλείται. Και

σε αυτήν την

περίπτωση, η απόφαση για κεφαλαιοποίηση των εξόδων εµπεριέχει υποκειµενισµό
και κινείται στα όρια αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχουν οι λογιστικοί κανόνες
και τα λογιστικά πρότυπα35.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ
Τα µακροπρόθεσµα χρέη µια επιχείρησης καταγράφονται στην χρεολυτική
λογιστική τους αξία. Στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων χρεών, εάν γίνεται
νωρίτερα η αποπληρωµή τους δηµιουργούνται λογιστικά κέρδη ή ζηµιές γιατί η
πληρωµή µετρητών που απαιτείται είναι σηµαντικά διαφορετική από την λογιστική
τους αξία. Τα ∆ΛΠ επιβάλλουν την καταγραφή κερδών ή ζηµιών σαν έκτακτα
αποτελέσµατα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Με αυτό τον τρόπο µια
επιχείρηση έχει την δυνατότητα τα επηρεάσει τα κέρδη της επιλέγοντας το πότε θα
καταγραφεί η πρόωρη αποπληρωµή του χρέους.

2.10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (red flags-κόκκινες σημαίες)
Σε άρθρο που δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1996 στο περιοδικό “Journal of
Accountancy” παρατίθενται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που διεξήχθη για να
διερευνηθούν οι απόψεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αναφορικά µε τη σχετική
σηµασία ορισµένων από τις συνηθέστερες ενδείξεις λογιστικής απάτης. Οι 130
ελεγκτές που συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από τις έξι µεγαλύτερες
ελεγκτικές εταιρείες και κλήθηκαν να αξιολογήσουν 30 προειδοποιητικές ενδείξεις ως
35
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προς τη σηµασία τους για τον εντοπισµό παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάταξη των προειδοποιητικών ενδείξεων
ξεκινώντας από αυτές µε τη µεγαλύτερη σηµασία για τον εντοπισµό της λογιστικής
απάτης36.

Κατάταξη

Προειδοποιητική ένδειξη(Red Flags)

1

Οι μάνατζερ έχουν πει ψέματα στους ελεγκτές ή έχουν αποφύγει να απαντήσουν
σε ερωτήσεις κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

2

Η προηγούμενη εμπειρία του ελεγκτή με τη διοίκηση έδειξε κάποιο βαθμό
ανειλικρίνειας.

3

Η διοίκηση δίνει υπερβολική έμφαση στην επίτευξη συγκεκριμένου ύψους κερδών
ή άλλων ποσοτικών στόχων.

4

Η διοίκηση έχει εμπλακεί σε διαμάχες με εξωτερικούς ελεγκτές, κυρίως σε σχέση
με την επιθετική εφαρμογή λογιστικών αρχών που αυξάνουν τα κέρδη.

5

Ο πελάτης έχει προβεί σε “opinion shopping”.Opinion shopping υφίσταται όταν μία
εταιρεία αναζητά ελεγκτές που είναι πρόθυμοι να θέσουν τις λογιστικές
διαδικασίες της εταιρείας υπό θετικό πρίσμα, παρά την πραγματικότητα της.
κατάστασης.
Η στάση της διοίκησης απέναντι στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων είναι υπερβολικά επιθετική.

6
7

Ο πελάτης έχει ένα αδύναμο εσωτερικό σύστημα ελέγχου.

8

Ένα σημαντικό ποσοστό της αποζημίωσης της διοίκησης εξαρτάται από την
επίτευξη ποσοτικών στόχων.

9

Η διοίκηση επιδεικνύει σοβαρή ασέβεια απέναντι σε θεσμικά όργανα.

10

Οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις της διοίκησης επιβάλλονται
από ένα μόνο πρόσωπο ή λίγα πρόσωπα που δρουν ομαδικά.

11

Τα διοικητικά στελέχη τηρούν επιθετική στάση απέναντι στους ελεγκτές.

12

Η διοίκηση έχει την τάση να αναλαμβάνει υπερβολικό κίνδυνο.

13

Υπάρχουν συχνές και σημαντικές συναλλαγές που ελέγχονται δύσκολα.

14

Στελέχη-κλειδιά θεωρούνται παράλογα στη συμπεριφορά τους.

15

Η επιχείρηση-πελάτης είναι αρκετά αποκεντρωμένη χωρίς επαρκές σύστημα
έλεγχου.

36

Heiman-Hoffman, Vicky B. Morgan, Kimberly P. Patton, James M. (1996), “The Warning Signs of Fraudulent
Financial Reporting” Journal of Accountancy

39

16

Η ανανέωση διοικητικών στελεχών ή λογιστών είναι αρκετά συχνή.

17

Το προσωπικό της επιχείρησης δείχνει έντονη δυσαρέσκεια κατά των ανώτερων
στελεχών.

18

Η διοίκηση πιέζει υπερβολικά τους ελεγκτές, κυρίως μέσα από τη σύνθεση των
αμοιβών ή την επιβολή παράλογων προθεσμιών.

19

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

20

Ο πελάτης αντιμετωπίζει δυσμενείς νομικές συνθήκες.

21

Η διοίκηση επιδεικνύει υπερβολική ανησυχία για τη διατήρηση ή βελτίωσή της
εικόνας/ φήμης της επιχείρησης.
Υπάρχουν αντίξοες συνθήκες στον κλάδο του πελάτη ή στο εξωτερικό του
περιβάλλον.

22

23

Το προσωπικό του λογιστηρίου δείχνει απειρία ή «χαλαρότητα» κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.

24

Ο πελάτης έλαβε μέρος σε μια ή περισσότερες συγκεκριμένες συναλλαγές που
έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

25

Η διοίκηση είναι άπειρη.

26

Ο πελάτης βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης.

27

Πρόκειται για νέο πελάτη χωρίς παρελθόν ελέγχου ή ανεπαρκή πληροφόρηση από
τον προηγούμενο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

28

Ο πελάτης υπόκειται σε σημαντικές συμβατικές δεσμεύσεις.

29

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

30

Ο πελάτης πρόσφατα συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό εξαγορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ
ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται έξαρση των περιπτώσεων λογιστικής απάτης
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική. Σύµφωνα µε υπολογισµούς, η
παραποίηση λογιστικών καταστάσεων, από µεγάλες εταιρίες όπως η Enron,
WorldCom, Parmalat, Royal Ahold, Swissair κ.ά. κόστισε κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών σε επενδυτές, πιστωτές, εργαζοµένους κ.ά. πάνω από 500
δισεκατοµµύρια δολάρια.37
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται πέντε µεγάλα σκάνδαλα της δεκαετίας που
µας πέρασε και τα οποία συνετέλεσαν στην καθιέρωση νέων κανόνων διασφάλισης
και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας ελεγκτών, αλλά και στην αναµόρφωση των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων. Παρατηρείται ότι οι απάτες και παραποίηση εντοπίζονται
κυρίως σε απόκρυψη χρεών και εµφάνιση πλασµατικών κερδών µε στόχο την
παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.

3.1 Η Εταιρεία Enron

3.1.1 Γενικά Σχόλια
Είναι η ιστορία της µεγαλύτερης χρεοκοπίας στην Αµερική, τουλάχιστον µέχρι το
"κανόνι" του 2008. To Σκάνδαλο της Enron ήταν ένα οικονοµικό σκάνδαλο που
αναδείχθηκε το 2001 και αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική
εταιρεία Arthur Andersen. Έπειτα από µια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν
αµφιλεγόµενες λογιστικές πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η
Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το Νοέµβριο του 2001 µετά τη
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δηµοσιοποίηση της τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων της για το 3° τρίµηνο του
2001, µε την οποία αποκαλύφθηκαν οι τεράστιες ζηµίες της εταιρείας. Οι
συγκεκριµένες µάλιστα τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις δεν είχαν ελέχθη από την
ελεγκτική εταιρεία Andersen.Το αποτέλεσµα ήταν 20.000 άνθρωποι να χάσουν τη
δουλειά τους και να χαθούν 2 δισεκατοµµύρια από συνταξιοδοτικά ταµεία. Καθώς το
σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι µετοχές της Enron σηµείωσαν κατακόρυφη πτώση από
τα $90.00 ανά µετοχή σε λιγότερο από 50 cents ανά µετοχή. Τελικά κήρυξε πτώχευση
στις 2 ∆εκεµβρίου του 2001.

3.1.2 Η ιστορία της εταιρείας
Η Enron ιδρύθηκε στην Omaha της Νεµπράσκα το 1930 µε αρχική επωνυµία
“Northern Gas Company”, εν µέσω της οικονοµικής ύφεσης της αµερικάνικης
οικονοµίας στη δεκαετία του 1930. Κύρια δραστηριότητά της αποτελούσε η παροχή
φυσικού αερίου. Καθώς η οικονοµική κρίση διευρυνόταν, το σχετικά φθηνό κόστος
του φυσικού αερίου συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Παράλληλα µε την
αύξηση των εσόδων και των κερδών της Εταιρείας, η διοίκηση της ξεκίνησε µια
εκστρατεία εξαγοράς δεκάδων µικρότερων ανταγωνιστών της, αφού στόχος ήταν να
εξελιχθεί στον µεγαλύτερο προµηθευτή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, µέσω ενός
εκτεταµένου δικτύου αγωγών φυσικού αερίου. Το 1947 ήταν χρονιά ορόσηµο για την
εταιρεία, αφού όντας ακόµη άγνωστη πέρα από την τοπική αγορά, οι µετοχές της
εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό το γεγονός παρείχε στην
Εταιρεία µεγαλύτερη πρόσβαση στις εγχώριες κεφαλαιαγορές και την χρηµατοδότηση
που χρειαζόταν για να συνεχίσει την στρατηγική ανάπτυξης µέσω εξαγορών. Στην
πορεία η Εταιρεία επέκτεινε τη δραστηριότητά της στην αναζήτηση πηγών
πετρελαίου, χηµικών, στην εξόρυξη κάρβουνου και στην εµπορία καυσίµων. Ωστόσο,
βασικό ενδιαφέρον της παρέµενε η βιοµηχανία φυσικού αερίου. Μέσω επιτυχηµένων
εξαγορών, κατάφερε να εξελιχθεί ως η µεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου στις ΗΠΑ
το 1985. Το 1986 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Enron, µε έδρα το Χιούστον του
Τέξας. Κορυφαίο στέλεχος της Εταιρείας και Πρόεδρός της αναδείχθηκε ο Kenneth
Lay, ο οποίος υιοθέτησε την στρατηγική της επιθετικής ανάπτυξης. Συγχρόνως,
ξεκίνησε και η συνεργασία της Enron µε την ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen. Η
συγκεκριµένη ελεγκτική εταιρεία είχε ιδρυθεί από τον Arthur Andersen.38
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ο Jeffrey Skilling, στέλεχος που
38
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προσελήφθη από τον Lay, ανέπτυξε και εφάρµοσε ένα σχέδιο για να µετατρέψει
την Enron από ένα συµβατικό προµηθευτή φυσικού αερίου σε Εταιρεία που
λειτουργούσε ως µεσολαβητής ανάµεσα στους παραγωγούς προϊόντων ενέργειας,
κυρίως φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού, και τους καταναλωτές. Καθ’ όλη την
διάρκεια της θητείας τους στην Enron, ο Kenneth Lay και ο Jeffrey Skilling έδιναν
ιδιαίτερη σηµασία στην βελτίωση των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης της Εταιρείας.
Η Enron επικέντρωνε την προσοχή της στα κέρδη ανά µετοχή. Σηµαντικός
στόχος των στελεχών της ήταν η ενίσχυση της φήµης της Εταιρείας στον
επιχειρηµατικό κόσµο µε απώτερο σκοπό να καθιερωθεί ως η µεγαλύτερη Εταιρεία
του κόσµου. Ωστόσο, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Μέσα σε διάστηµα λίγων µηνών του
2001, ο µύθος της Enron γρήγορα κατέρρευσε. Η ξαφνική πτώση της Enron
πανικόβαλλε τους επενδυτές σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που οδήγησε έναν από
τους συντάκτες του περιοδικού Newsweek να την χαρακτηρίσει “ την µεγαλύτερη
κρίση που γνώρισαν οι επενδυτές από το 1929 ”. Τα σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα της Enron προέκυψαν από δηµόσιες αποκαλύψεις που αφορούσαν
αµφίβολες λογιστικές και οικονοµικές αποφάσεις που έλαβαν οι λογιστές της
εταιρείας. Αυτές οι αποφάσεις είχαν αξιολογηθεί, αναλυθεί και τελικώς εγκριθεί από
την Andersen, την ανεξάρτητη ελεγκτική της εταιρεία.

3.1.3 Το “κόλπο” με τις SPEs και πως το εκμεταλλεύτηκε η Enron
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 εκατοντάδες µεγάλες εταιρείες ξεκίνησαν να
ιδρύουν εταιρείες ειδικού σκοπού(SPE). Οι εταιρείες αυτές είχαν διάφορες νοµικές
µορφές αλλά συνήθως είχαν την οργάνωση µιας ΕΠΕ. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι SPEs χρησιµοποιούνταν για να χρηµατοδοτήσουν την απόκτηση
ενός στοιχείου του ενεργητικού ή την κατασκευή ενός έργου. Ανεξάρτητα από αυτό
όµως, το κρυφό κίνητρο για την δηµιουργία µίας SPE ήταν σχεδόν πάντα η “
απόκρυψη οφειλών ”. Με άλλα λόγια, οι SPEs διέθεταν ένα µηχανισµό που
επέτρεπε στις µεγάλες εταιρείες να αυξήσουν την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για
την πραγµατοποίηση διαφόρων στόχων, χωρίς να απαιτείται να εµφανίσουν την
υποχρέωση στον ισολογισµό τους. Η πιο σηµαντική οδηγία που τέθηκε σε ισχύ για
τις

SPEs

από

τις

Αρχές

(Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

και

Συµβούλιο

Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων), ο λεγόµενος κανόνας του 3%,
αποδείχθηκε εξαιρετικά αµφιλεγόµενος. Αυτός ο κανόνας επέτρεπε σε µία εταιρεία
να µη συµπεριλάβει στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις το ενεργητικό
και παθητικό μίας SPE με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 3% του κεφαλαίου της
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SPE κατέχεται από τρίτους. Σχεδόν αµέσως, το όριο του 3% έγινε θεωρητικά το
ελάχιστο αλλά πρακτικά το µέγιστο, αφού οι µεγάλες εταιρείες επεδίωκαν οι τρίτοι
να κατέχουν ακριβώς το 3 % του συνολικού κεφαλαίου της SPE. Το υπόλοιπο 97%
του κεφαλαίου της προερχόταν συνήθως από δάνεια εξωτερικών δανειστών, τα
οποία η εταιρεία που ίδρυε τις SPEs διακανόνιζε και εγγυόταν.
Καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας του ’90, πολλές εταιρείες εκµεταλλεύτηκαν
αυτές τις λογιστικές οδηγίες για τις SPEs ώστε να µεταφέρουν τεράστια ποσά από
τις υποχρεώσεις τους σε φορείς που δεν συµπεριλαµβάνονταν στον ενοποιηµένο
ισολογισµό τους. Η Enron χρησιµοποιούσε τις SPEs µε µοναδικό σκοπό να
µεταφέρει χαµηλής απόδοσης στοιχεία του ενεργητικού της από τις οικονοµικές της
καταστάσεις σε ελεγχόµενες αλλά µη ενοποιηµένες εταιρείες. Ακόµη πιο
προβληµατικό ήταν το γεγονός ότι η Enron συχνά πουλούσε στοιχεία του
ενεργητικού της στις SPEs σε υπερβολικά υψηλές τιµές, δηµιουργώντας έτσι
τεράστια πλασµατικά κέρδη που συµπεριλάµβανε στις περιοδικές καταστάσεις των
αποτελεσµάτων της. Η Enron παρείχε µόνο εικονικά οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε
τις συναλλαγές των SPEs της και αυτές οι γνωστοποιήσεις γίνονταν συχνά σε
γλώσσα µπερδεµένη, αν όχι κρυπτογραφηµένη. Το βασικό κίνητρο για την
εκτεταµένη χρήση των SPEs και των λογιστικών αυτών µηχανισµών από την Enron
ήταν η αυξανόµενη ανάγκη της Εταιρείας για κεφάλαια την δεκαετία του ’90. Καθώς
ο Kenneth Lay και ο Jefrrey Skilling µετέτρεπαν την Enron από µια καθιερωµένη
Εταιρεία παροχής φυσικού αερίου σε έναν µεσολαβητή “νέας οικονοµίας” για τις
βιοµηχανίες ενέργειας, η Εταιρεία είχε συνεχόµενη ανάγκη για επιπλέον κεφάλαιο
ώστε να χρηµατοδοτηθεί αυτή η µετάλλαξη. Για να πείσουν τους δανειστές να
συνεχίσουν να εισφέρουν χρήµα στην Enron, η διοικητική οµάδα κατάλαβε πως θα
έπρεπε να διατηρήσει την µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας, το οποίο
απαιτούσε µε την σειρά του την έκδοση εντυπωσιακών οικονοµικών καταστάσεων
για κάθε διαδοχική περίοδο.
Ένας ακόµη παράγοντας που παρακίνησε τα στελέχη της Enron στην
ωραιοποίηση των οικονοµικών της καταστάσεων ήταν και η ανάγκη να διατηρηθεί
και η τιµή της µετοχής σε υψηλά επίπεδά. Πολλές συµβάσεις δανεισµού των SPEs
είχαν διαπραγµατευτεί από την Enron, συµπεριλαµβανοµένων και των λεγόµενων
“triggers price ” - τιµών εκκίνησης. Αν η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής έπεφτε
κάτω από ένα προκαθορισµένο επίπεδο (trigger), η Enron ήταν υποχρεωµένη να
διαθέσει επιπλέον µετοχές για να αντισταθµίσει το δάνειο, να κάνει σηµαντικές
χρηµατικές πληρωµές στην SPE. Στην χειρότερη περίπτωση, η Enron θα
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εξαναγκαζόταν να διαλύσει µία SPE και να συµπεριλάβει το ενεργητικό και
παθητικό της στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις.
Τα πράγµατα χειροτέρευαν από τις µεγάλες ζηµιές που εµφάνιζαν πολλές από τις
SPEs της Enron, που προέρχονταν από τα στοιχεία του ενεργητικού που είχαν
αγοράσει από αυτή. Τα στελέχη της Enron εξαναγκάστηκαν στην εκροή επιπλέον
κονδυλίων σε πολλές από αυτές ώστε να διατηρήσουν την φερεγγυότητα των SPEs.
Συνεισφορά στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα της Enron είχαν επίσης οι φήµες
πως µεγάλες SPEs είχαν συναλλαγές µε στελέχη της Enron που εµπλέκονταν στην
λειτουργία αυτών των SPEs.
Τον Οκτώβριο του 2001, η πτωτική πορεία της µετοχής της Enron, το βάρος των
ζηµιών των µεγάλων SPEs και ανησυχίες από τους ορκωτούς της Andersen,
ανάγκασαν τα στελέχη της να δράσουν. Η διοίκηση της Enron ανέλαβε τον έλεγχο
και την ιδιοκτησία πολλών από τις προβληµατικές SPEs και συµπεριέλαβε τις
πενιχρές οικονοµικές τους καταστάσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της Enron. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσµα τις µεγάλες ζηµιές που
παρουσίασε η Enron το φθινόπωρο του 2001. Στις 29 Οκτωβρίου, απαντώντας στις
διογκωµένες ανησυχίες ότι η Enron θα µπορούσε σε σύντοµο διάστηµα να ξεµείνει
από µετρητά, κυκλοφόρησε η πληροφορία πως η εταιρεία επεδίωκε µια περαιτέρω
οικονοµική ενίσχυση $1-2 δισεκατοµµυρίων.
Την εποµένη, όπως φοβούνταν πολλοί, η Moody's έριξε την πιστοληπτική της
ικανότητα σε Βaa2, δύο επίπεδα κάτω από τη λεγόµενη junk-status (θέση για τα
σκουπίδια) του Baa1. Η Standard and Poor's επίσης έριξε τη βαθµολογία της στο
BBB+, η αντίστοιχη βαθµολογία µε αυτή της Moody's, η οποία Moody's επιπλέον
προειδοποίησε ότι ήταν πιθανό να ρίξει τη βαθµολογία της για τα χρεόγραφα της
Enron, η συνέπεια της οποίας θα µπορούσε να εµποδίσει την εταιρεία από την
αναζήτηση νέας χρηµατοδότησης καθώς πλέον δε θα ήταν φερέγγυα. Στις 2
∆εκεµβρίου του 2001, η "µεταλλαγµένη” εταιρεία υπέβαλλε αίτηση πτώχευσης µε
µοντέρνο τρόπο - µέσω του Internet.
Ο

καταιγισµός

των

αναπάντεχων

αποκαλύψεων

για

την

επιθετική

επιχειρησιακή, λογιστική και οικονοµική πολιτική της Enron που δηµοσιεύτηκε στον
οικονοµικό τύπο τις πρώτες εβδοµάδες του 2002, προκάλεσε µια έκρηξη οργής και
επικριτικών σχολίων που στόχευαν στελέχη που κατείχαν καίριες θέσεις.39
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Συνοπτικά, τα λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα που πρόεκυψαν ήταν τα εξής :

• Η λογιστική πρακτική της επιχείρησης να µην ενοποιεί τις Εταιρίες Ειδικού
Σκοπού, οι όποιες της επέτρεπαν την απόκρυψη ζηµιών και χρεών από τους
επενδυτές.
• Ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της ENRON µε τις Εταιρείες Ειδικού
Σκοπού, οι οποίες στην πραγµατικότητα ήταν εταιρείες που βρίσκονταν υπό
τον έλεγχό της.
• Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων της εταιρείας, σύµφωνα µε την οποία
καταγράφονταν ως τρέχοντα έσοδα αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων,
καθώς και έσοδα µελλοντικών συµβολαίων.
• Εφαρµογή της λογιστικής της εύλογης αξίας που επέτρεπε την αποτίµηση
επενδύσεων σε µη αξιόπιστες αξίες.
• Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στα αποθέµατα που διατηρούνταν
από τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού.
• Ανεπαρκής αποκάλυψη πληροφοριών για συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη,
συγκρούσεις συµφερόντων κι επερχόµενα κόστη για τους επενδυτές.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πτώχευση της Enron είχε µεγάλο ενδιαφέρον και από
πλευράς ελεγκτικής, καθώς η ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen, η οποία ήταν
υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης,
κατηγορήθηκε για παράλειψη καθηκόντων, απάτη και τελικά οδηγήθηκε στο τέλος της
Andersen. 40

3.1.4 Τα βασικά Συμπεράσματα είναι τα εξής:
1. Η υπερβολική αµοιβή που βασίζεται σε βραχυπρόθεσµες αποδόσεις κέρδους
µπορεί να οδηγήσει σε παρεκκλίνουσα συµπεριφορά και πρέπει να σαφώς να
ελέγχεται. Οι ανταµοιβές θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τα µακροπρόθεσµα
αποτελέσµατα αντί να είναι µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών
που µπορεί να ασκείται σχεδόν αµέσως. Αυτό δίνει πολύ µεγάλη έµφαση στην
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ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων προσδοκιών της αγοράς εις βάρος των
µακροπρόθεσµων συµφερόντων των µετόχων.
2. Η ταχεία επέκταση που χρηµατοδοτείται µε µετρητά είναι επικίνδυνη, ιδίως όταν,
όπως και για τους περισσότερους οργανισµούς, τα µετρητά είναι ένας σπάνιος
πόρος. Ο ρόλος του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στη διαχείριση αυτή είναι ζωτικής
σηµασίας και θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από εξειδικευµένο και έµπειρο
λογιστή.
3. Ηθική σηµασία. Αν Enron τηρούσε τον ηθικό κώδικα, το διοικητικό συµβούλιο θα
εξετάζονταν βαθύτερα, ο Fastow ποτέ δεν θα είχε το δικαίωµα να συνάψει
συναλλαγές SPE και η κατάρρευση θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί. Τα πρότυπα
πρέπει να καθορίζονται από την κορυφή, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών και
δράσεων όπου απαιτείται.
4. Στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς, µπορεί να γίνει
λογιστική κατάχρηση, η οποία παραπλανά όχι µόνο τους επενδυτές, αλλά διαιωνίζει
και την αυταπάτη. Βασικοί έλεγχοι γύρω από τα λογιστικά στοιχεία και πληροφόρηση
είναι ουσιαστικής σηµασίας, συµπεριλαµβανοµένου και του εσωτερικού ελέγχου.

3.2 Η Εταιρεία WorldCom τηλεπικοινωνίες
3.2.1 Γενικά Σχόλια
Λίγο καιρό µετά την πτώχευση του κολοσσού Enron έρχεται να συγκλονίσει τις
ΗΠΑ ακόµη µια πτώχευση, αυτή της εταιρείας Worldcom. Όταν κατέρρευσε µε χρέη
που άγγιζαν τα 41 δις δολάρια τον Ιούλιο του 2002 η Worldcom ξεπέρασε την Enron
ως η µεγαλύτερη χρεοκοπία. Πολλοί την παροµοίαζαν µε την υπόθεση της Enron και
κατέληγαν ότι η παραποίηση οικονοµικών καταστάσεων ήταν ο λόγος που έφτασε
στην πτώχευση.
Ωστόσο είναι εµφανές ότι δεν ήταν µόνο οι λογιστικές απάτες που οδήγησαν την
Worldcom στην καταστροφή. Αντίθετα βασικές αιτίες ήταν τα πολύπλοκα λογιστικά
τεχνάσµατα σε συνδυασµό µε τον εντελώς ανεπαρκή εξωτερικό έλεγχο και την
ανίκανη ελεγκτική επιτροπή, που επέτρεπαν στον Ebbers και το δεξί του χέρι τον
Sulivan να καλύπτουν τα προβλήµατα και να υπερεκτιµούν τα κέρδη ώστε να
διατηρουν υψηλή την τιµή της µετοχής της Worldcom για ένα αρκετά µεγάλο
διάστηµα.
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3.2.2 Η ιστορία της εταιρείας
Η LDDS πρόδροµος της WorldCom ιδρύθηκε το 1983 και κατάφερε νε
υπερνικήσει την AT&T’s που ήταν σχεδόν µονοπώλιο στις US τηλεπικοινωνίες. Μέχρι
το 1992 κατάφερε να «καταπιεί» 35 εταιρείες

και να γίνει µια από τις µεγάλες

εταιρείες της Αµερικής. Η LDDS µετονοµάστηκε στα τέλη του 1995 σε WorldCom και
το Νοέµβριο του 1997 συγχωνεύθηκε µε την MCI Communication και επιχείρησε τη
συγχώνευση µε τη Sprint Corporation η οποία απέτυχε εξαιτίας της παρέµβασης των
αµερικάνικων και ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών.

3.2.3 Η αρχή του τέλους
Τελικά ένας εσωτερικός έλεγχος προκάλεσε την πτώχευση της Worldcom. Ένας
έλεγχος των κεφαλαιουχικών δαπανών τον Μάιο του 2002 αποκάλυψε τα
προβλήµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που αµέσως αναφέρθηκαν στην
KPMG (η οποία αντικατέστησε την Andersen τον Απρίλιο του 2002) και την Επιτροπή
Ελέγχου.41
Στις 25 Ιουνίου του 2002 ανακοινώθηκε στο χρηµατιστήριο οικονοµική απάτη 3,8
δις δολαρίων. Μέχρι τα τέλη του 2003 εκτιµάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας

είχαν

διογκωθεί

κατά

11

δις

δολάρια.

Η

συγκεκριµένη

απάτη

πραγµατοποιήθηκε µε δύο τρόπους:
1. ∆ιογκώνοντας τα έσοδα µε «απροσδιόριστα – µη κατανεµηµένα εταιρικά
έσοδα»
2. Αποκρύπτοντας από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως έξοδα που
σχετίζονταν µε άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, µε την κεφαλαιοποίηση
των εξόδων αυτών και την εµφάνιση τους στην κατάσταση Ισολογισµού.

Η WorldCom κατέρρευσε εξαιτίας του οργίου εξαγορών του Ebbers . ∆εν ήταν
µόνο ο ρυθµός της ανάπτυξης υπερβολικός, η ικανότητα να ενσωµατώνει τις
εξαγορές της, αλλά επίσης, πολλές από τις αγορές ήταν ακατάλληλες στρατηγικά ή
για λόγους κόστους. Η εταιρεία έγινε δυσκίνητη και αναποτελεσµατική. Το υπερβολικό
κόστος και η δανειακή επιβάρυνση που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
41
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ξεφάντωµατος των εξαγορών

σήµαινε ότι WorldCom δεν ήταν σε θέση να

ανταπεξέλθει µετά το σοκ της ύφεσης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. ∆εν ήταν η
απάτη αυτή που προκάλεσε την πτώση της WorldCom. Η απάτη συνέβη
προκειµένου να καλύψουν τις ελλείψεις της διαχείρισης του Ebbers, και της επετράπη
να συµβεί λόγω της συνολικής αποτυχίας των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αποτέλεσε ακόµη µια ακόµη πανωλεθρία για την
εταιρεία Arthur Andersen. Το έργο της Arthur Andersen έγινε πιο δύσκολο λόγω της
πολυπλοκότητας των εργασιών της WorldCom, σε συνδυασµό µε τις συχνές
εξαγορές και µετέπειτα την αποτυχία να ενσωµατώσει τα λογιστικά συστήµατα. Παρ
'όλα αυτά, τα αποτελέσµατα, από κάθε σύγκριση, απείχαν πολύ από τα πρότυπα που
δικαιούται κανείς να αναµένει από µια επαγγελµατική εταιρεία ορκωτών λογιστών. Η
προθυµία του Άντερσεν να υπογράφει για ένα σύνολο λογαριασµών, όταν του
απαγορεύεται η πρόσβαση στο γενικό καθολικό δηµιουργεί υποψίες. Κάποιος µπορεί
να υποθέσει ότι, η WorldCom ήταν ένας σηµαντικός πελάτης που πληρώνε πολλά για
υπηρεσίες ελεγκτικές και συµβουλευτικές. Εποµένως, οι Andersen δεν ηθέλαν να
χάσουν τη δουλειά και ήταν πρόθυµοι να θυσιάσουν την ακεραιότητά τους,
προκειµένου να κερδίσουν χρήµατα.
Η εταιρεία Andersen µηνύθηκε από µια οµαδική ενέργεια των µετόχων για την
αποτυχία να ανιχνεύσει τη λογιστική απάτη στην WorldCom. Τελικά από το
δικαστήριο διακανονίστηκαν 65.000.000 δολάρια υπέρ των µετόχων, αλλά η
Andersen συνέχισε να αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία. Οι αποτυχίες του
Άντερσεν δεν προκάλεσαν την κατάρρευση της WorldCom. ∆εν είχε καµία
δικαιοδοσία να υπαγορεύσει τη στρατηγική του Ebbers ή να σταµατήσει τις εξαγορές
του. Θα µπορούσε να ανιχνευθεί η απάτη νωρίτερα και ίσως οι επενδυτές να είχαν
χάσει λιγότερα χρήµατα, αλλά η ζηµιά είχε ήδη γίνει από την ηµεροµηνία που ο
Sullivan άρχισε τις ενέργειες συγκάλυψης.
Η WorldCom άλλαξε µετά την πτώχευση το όνοµά της σε MCI και προχώρησε σε
διαδικασία αναδιοργάνωσης, ενώ εκκρεµούν µέχρι σήµερα πληρωµές σε πιστωτές
και εργαζόµενους.42
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3.2.4 Τα βασικά Συμπεράσματα είναι τα εξής:
1. Η ανάπτυξη για χάρη της ανάπτυξης καταλήγει σχεδόν πάντοτε στην καταστροφή.
Επιθετικά προγράµµατα εξαγορών έχουν πολλές πιθανές παγίδες: κακή στρατηγική
προσαρµογή,

υπερβολικό

κόστος

αγοράς,

αύξηση

των

λειτουργικών

και

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, ανεπαρκής χρόνος και πόρους για την πλήρη
ενσωµάτωση, η οποία µειώνει τις δυνατότητες συνεργειών.
2. Οι µεγάλες επιχειρήσεις απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων για να τις κρατήσει
ειλικρινείς: Χρειάζονται µια ισχυρή, ανεξάρτητη επιτροπή συµβουλίου και µια
αποτελεσµατική οµάδα εσωτερικού ελέγχου για να διενεργούν ελέγχους και µια σειρά
από εξωτερικούς ελεγκτές αποφασισµένους να φτάσουν στην αλήθεια.
3. Οι επιχειρηµατίες σπανίως πετυχαίνουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία µεγάλων
εταιριών.

Μη-Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές

πρέπει,

συνεπώς,

να

διαδραµατίσουν

σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της ικανότητας ενός ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και
να τον αντικαθιστούν, όταν είναι απαραίτητο.

3.3 Εταιρεία Γαλακτοκομικών Προϊόντων PARMALAT
3.3.1 Γενικά Σχόλια
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία στην Ευρώπη. Η Parmalat
κατέρρευσε στα τέλη του 2003, καθώς αποκαλύφθηκε "τρύπα" 14 δις ευρώ στα
ταµεία της. H αποκάλυψη "µαύρης τρύπας", αρχικά 3,9 δις ευρώ και στη συνέχεια 9
δις ευρώ στα λογιστικά βιβλία της Parmalat Finanziaria SpA χάρισε στη µεγαλύτερη
εταιρεία τροφίµων της Ιταλίας το προσωνύµιο "Enron της Ευρώπης". Η χρεοκοπία
της επιχείρησης είχε τεράστιες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές επιπτώσεις,
αφού έθεσε εν αµφιβόλω περισσότερες από 36.000 θέσεις εργασίας σε 30 χώρες του
κόσµου.

3.3.1 Η ιστορία της εταιρείας
Ο Tanzi, αφού κληρονόµησε µια µικρή επιχείρηση ζαµπόν το 1961, ιδρύει την
Parmalat η οποία εξελίχθηκε σε Ιταλικό και µετέπειτα σε παγκόσµιο γίγαντα γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Στο απόγειο της το 2002 εµφανίζει κέρδη 3,2 δις
ευρώ.
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Τα επόµενα χρόνια αναδείχτηκε σε ραγδαίως αναπτυσσοµένη εταιρεία, µέσω
καινοτοµιών (γάλα εµπλουτισµένο µε βιταµίνη C, κουτιά Tetra-Pak) και επεκτείνεται
στο εξωτερικό (το 1977 στη Βραζιλία και Γερµανία , το 1979 στη Γαλλία).
Ο ρυθµός ανάπτυξης της Parmalat ήταν εντυπωσιακός. Το 1991 είχε ετήσιες
πωλήσεις 685 εκατοµµύρια ευρώ, εγκαταστάσεις παραγωγής σε 6 χώρες και 4.800
εργαζόµενους. Η Parmalat κατάφερε να εισέλθει σε30 χώρες και της άνηκαν 17
εταιρείες.
Για τη χρηµατοδότηση των εξαγορών της, η Parmalat εξασφάλισε περισσότερα
από 8 δις σε οµόλογα. Σε περίοδο πάνω των 10 ετών η εταιρεία έκανε πάνω από 30
εκδόσεις οµολόγων, χρησιµοποιώντας όλο και περισσότερο µη ιταλικές τράπεζες
(ειδικά τη Citigroup και τη Bank of America) ως πηγή χρηµατοδότησης.
Μερικοί είχαν ερµηνεύσει τη στροφή της Parmalat να ασχολείται µε διεθνείς
τράπεζες για εκδόσεις οµολόγων ως έκφραση έλλειψης ανταγωνιστικότητας από τις
ιταλικές τράπεζες για τις επιχειρήσεις της Parmalat. Άλλοι πίστευαν ότι αυτό δείχνει
ότι οι ιταλικές τράπεζες, οι οποίες είχαν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε Parmalat (καλύτερες επαφές, δίκτυα και, ενδεχοµένως, µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα για τις ταµειακές ροές της οικογένειας Tanzi) είχαν µια
διαφορετική εκτίµηση των κινδύνων για την Parmalat από ότι οι διεθνείς τράπεζες.
Το 1993, τέσσερα µέλη του ιταλικού κοινοβουλίου ζήτησαν από την κυβέρνηση να
ερευνήσει τις στενές σχέσεις µεταξύ της Parmalat και δύο τραπεζιτών, φοβούµενοι
τις συγκρούσεις συµφερόντων και την πιθανή παρανοµία. Μετά από σηµαντική
καθυστέρηση, το γραφείο του εισαγγελέα της Πάρµα, παρήγγειλε µια έκθεση
(παραδόθηκε τον Μάιο του 1997) από ανεξάρτητο λογιστή, ο οποίος κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι από το 1996 η Parmalat ήταν ήδη σε δυσχερή οικονοµική
κατάσταση.
Παρόλα τα φαινοµενικά προβλήµατα η Parmalat φαινόταν ότι πλησίαζε τη νέα
χιλιετία µε επιτυχία. Στην Ευρώπη οι πωλήσεις ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, τα 2 δις
και στην Αµερική το ίδιο µε την παρουσία της να καθιερώνεται και να αναδεικνύεται
σε αρχηγό της αγοράς σε Βραζιλία και Βενεζουέλα. Οι πωλήσεις στη βόρεια Αµερική
εκτινάχθηκαν από 1,9 σε 2,4 δις κάτι το οποίο κατέστησε την Parmalat κάτοχο του
50% της αγοράς γαλακτοκοµικών στην αγορά της Νέας Υόρκης.
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Το 2000 ανακοίνωσε το επεκτατικό της πρόγραµµα . Τον Οκτώβριο του 2001
αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της Βραζιλιάνικης Kraft Foods και τα µέσα του 2003
απέκτησε τις µονάδες τυριού της Unilever στη Νότια Αφρική.
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3.3.3 Τι πήγε στραβά
Η Parmalat αυξήθηκε γρήγορα εκτός έδρας, ιδιαίτερα στην Αµερική, µέσα από µια
σειρά από δαπανηρές εξαγορές. ∆εδοµένου ότι αυτές οι εξαγορές είχαν καταβληθεί
σε µετρητά, η Parmalat είχε την υποχρέωση να εκδίδει όλο και περισσότερα οµόλογα
που προκάλεσαν µεγάλη πίεση στον ισολογισµό της. Η δυσκολία της διαχείρισης των
εταιρειών από απόσταση, καθώς και η έλλειψη ενός επαρκούς συστήµατος ελέγχου,
σε συνδυασµό µε την κατάρρευση των νοµισµάτων της Νότιας Αµερικής,
επιδείνωσαν τα προβλήµατα.
Για να συγκαλύψει τα προβλήµατα µετρητών και των φτωχών αποτελεσµάτων
λειτουργίας, η Parmalat χρησιµοποίησε ιδιαιτέρως αµφίβολες λογιστικές πρακτικές
που χρονολογούνται από τις αρχές του 1990. Ότι αυτά έγιναν δεκτά από την πρώτη
Grant Thornton και αργότερα από την Deloitte & Touche επέτρεψαν τα προβλήµατα
της Parmalat να παραµείνουν κρυµµένα για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από
ό, τι θα ήταν δυνατό44. Επιπλέον, ο Tanzi ήταν σε θέση να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί
τις απώλειές του και να πληρώσει για φιλόδοξα σχέδια επέκτασης του λόγω της
προθυµίας των τραπεζών, ιταλικών και ξένων, να συνεχίσουν να δανείζουν σε ένα
«όνοµα» βάση, χωρίς τη δέουσα επιµέλεια.
Αν δεν παρείχαν στις τράπεζες δόλιους λογαριασµούς από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990, δεν θα είχε δανειστεί η Parmalat τα χρήµατα για να χρηµατοδοτήσει την
ταχεία επέκταση της, δεν θα είχε υπερχρεωθεί και οι τράπεζες δεν θα είχαν εκτεθεί
τόσο. Οµοίως, αν οι ελεγκτές ήταν αποτελεσµατικοί και επεσήµαναν τα πιο
κραυγαλέα παραδείγµατα της απάτης, όπως το σκάνδαλο που ξέσπασε την
Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου του 2003 ( όταν η Bank οf America αποκάλυψε ότι τα
έγγραφα µε τα οποία η Parmalat πιστοποιούσε ότι η θυγατρική της, Bolat, που
εδρεύει στα νησιά Κέϊµαν , κατείχε στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 κεφάλαια 3,95 δισ. ευρώ
ήταν πλαστά) οι οµολογιούχοι θα είχαν χάσει πολύ λιγότερα χρήµατα.
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Τα συνολικά χρέη του οµίλου υπολογίζονταν στις 30 Σεπτεµβρίου του 2003 ότι
έφθαναν τα 6 δισ. ευρώ. Η εταιρεία έπρεπε να καταβάλει 200 εκατ. ευρώ σε
θυγατρική της στη Βραζιλία, ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2004 η
επιχείρηση έπρεπε να πληρώσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ (που δεν είχε) σε
κατόχους οµολόγων της που "ωριµάζαν".
Τις αµέσως επόµενες βδοµάδες ακολούθησε µια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που
δικαίωσε τους φόβους για ατασθαλίες στη λειτουργία της εταιρίας και οδήγησε στη
σύλληψη και στην προφυλάκιση του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της, Καλίστο Τάντσι, όπως
και 7 ακόµη ατόµων που εµπλέκονται στο σκάνδαλο.
Ο Τάντσι είχε καταδικαστεί το 2003 σε κάθειρξη 10 ετών για τη χρεοκοπία της
εταιρείας, όµως δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή λόγω της προχωρηµένης ηλικίας του.
Το δικαστήριο επέβαλε επίσης ποινή φυλάκισης 10 ετών και επτά µηνών στον
αδερφό του Τάντσι Τζιοβάνι.
Η Parmalat εξήλθε από το καθεστώς προστασίας για χρεοκοπία και επανήλθε στο
χρηµατιστήριο το Μιλάνου τον Οκτώβριο του 2005, ενώ η κατάρρευση της το 2003
αποτέλεσε τη µεγαλύτερη επιχειρηµατική αποτυχία στην Ευρώπη.45

3.3.4 Τα βασικά Συμπεράσματα είναι τα εξής:
1. Οι µέτοχοι που επενδύουν σε οικογενειακά ελεγχόµενες εταιρείες τρέχουν
πρόσθετους κινδύνους διότι τα συµφέροντα της οικογένειας θα έρχονται πάντα
πρώτα.
2. Η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών δεν θα έλυνε τα προβλήµατα
µε την κατάχρηση της λογιστικής και την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Είναι επικίνδυνο να υποθέτουµε και να βασιζόµαστε ότι οι άλλοι έχουν κάνει
επίδειξη της δέουσας επιµέλειας. Καλύτερα να γίνεται ο δικό σας έλεγχος, και να είστε
δύσπιστοι όσον αφορά την επένδυση σε εταιρείες όπου ακόµη και οι αναλυτές έχουν
δυσκολία στην κατανόηση των λογαριασµών.

45

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/ta_megalutera_kanonia_ths_dekaetias.2341582.html

53

4. Παρεκκλίσεις από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας, ιδιαίτερα σε λαµπερά
πεδία όπως ποδοσφαιρικούς συλλόγους και τηλεοπτικούς σταθµούς θα πρέπει να
αναβοσβήνει προειδοποιητικά σηµάδια για τα κίνητρα της διαχείρισης.

3.4 Η Εταιρεία Royal Ahold -όμιλος σούπερ μάρκετ

3.4.1 Γενικά Σχόλια
Ήταν 24 Φεβρουαρίου του 2003 όταν η Royal Ahold ανακοίνωσε την ανακάλυψη
500 εκατ. δολαρίων λογιστική απάτη. Οι ελεγκτές αρνήθηκαν να υπογράψουν τους
λογαριασµούς και η Ahold έπρεπε να διαπραγµατευτεί χρηµατοδότηση έκτακτης
ανάγκης για να αποφευχθεί η άµεση πτώχευση.

3.4.2 Η ιστορία της εταιρείας
Το 1887 ο 22χρονος Albert Heijn αναλαµβάνει το µικρό παντοπωλείο του πατέρα
του, στη δυτική Ολλανδία, το οποίο πουλούσε µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ο
φιλόδοξος Albert µέχρι το 1907 κατάφερε να δηµιουργήσει µια αλυσίδα 23
καταστηµάτων. Το 1955 άνοιξε το πρώτο, καινοτόµο για τα δεδοµένα της εποχής,
Self-Service κατάστηµα. Όµως η δεκαετία του 1970 ήταν µια δεκαετία ορόσηµο για
την επιχείρηση Ahold καθώς αποφάσισε να εξαπλωθεί και στην αµερικάνικη αγορά. Η
επέκταση στην αµερικάνικη αγορά συνεχίστηκε τη δεκαετία του 80 µε αλµατώδης
ρυθµούς. Η Ahold συνέχισε να κάνει εξαγορές κάθε χρόνο από το 1994 εως το 2002
ξοδεύοντας όλη αυτή την περίοδο περισσότερα από 20 δις δολάρια.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η Ahold προχωρά σε µια εξαγορά µιας Αργεντινής
αλυσίδας super market την Disco Holding Ltd. Όµως λίγα χρόνια µετά προέκυψε το
πρόβληµα της Αργεντινής. Η κατάσταση στην Αργεντινή επιδεινώνοντας συνεχώς.
Τον Ιούλιο του 2002 εταίρος της Ahold στην Αργεντινή, η Velox, δεν αποπλήρωσε τα
χρέη της και πυροδότησε ένα δικαίωµα πώλησης που απαιτούσε να πληρώσει η
Ahold

περίπου € 490 εκατοµµύρια για το µερίδιο της Velox στη Disco και να

αναλάβει ολόκληρο το χρέος της Disco. H Ahold αναγκάστηκε να λάβει € 410
εκατοµµύρια έκτακτη επιβάρυνση. Οι επενδυτές ήταν δικαιολογηµένα ενοχληµένοι
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που δεν είχε αποκαλυφθεί ως ενδεχόµενη υποχρέωση, όταν αποκτήθηκε Disco. Η
χρέωση της Ahold οδήγησε σε € 197.000.000 τριµηνιαίες ζηµίες.46
Τα προβλήµατα της Ahold ήταν πολλά και γνωστά καθώς το τελευταίο είχαν
διαρρεύσει πληροφορίες ότι κατέγραφε τα έσοδα από την πώληση ακινήτων του ως
λειτουργικά κέρδη, χρησιµοποιώντας τα έτσι ώστε να αποδεικνύει ότι επιτυγχάνει
τους στόχους κερδοφορίας του.
Συµπεριλαµβανοµένων των τιτλοποιηµένων χρεών της, όχι όµως και των
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο συµβάσεων χρονοµίσθωσης, τα
καθαρά χρέη της Ahold υπολογίζονται τώρα στα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ, έναντι προ
φόρων και τόκων κερδών -τα οποία είχε ανακοινώσει πριν ξεσπάσει το τρέχον
λογιστικό σκάνδαλο- της τάξεως του 1,7 δισ. ευρώ για τους πρώτους εννέα µήνες του
2002. Οι πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας της έχουν διαθέσει µια πιστωτική γραµµή,
αξίας 3,1 δισ. ευρώ, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις πληρωµές που της
αντιστοιχούν για την επόµενη διετία. Ωστόσο, από το συνολικό αυτό κεφάλαιο, το
1,35 δισ. ευρώ έχει τιτλοποιηθεί, µε αποτέλεσµα οι κάτοχοι των εν λόγω οµολόγων να
έρχονται σε «δεύτερη µοίρα».47
Ουσιαστικά η ιστορία της Ahold είναι µια απλή ιστορία µίας εταιρείας που
υπερεπεκτάθηκε σε νέες χώρες και νέες αγορές. ‘Έχοντας αποτύχει να ασκήσει
αυστηρό έλεγχο σε αυτές τις εκτεταµένες δραστηριότητες, κατέβαλε το τίµηµα: απάτη
και οικονοµική αποτυχία σε ορισµένες από τις χώρες λειτουργίας της Ahold, έφερε
την εταιρεία κοντά στην κατάρρευση.

3.4.3 Έχει αλλάξει πραγματικά η Royal Ahold;
Εάν η Ahold έχει αναγνωρίσει πλήρως τις αιτίες της κατάρρευσης της παραµένει
αµφίβολο. Ενώ οι εσωτερικοί έλεγχοι έχουν υποστεί πλήρη αναµόρφωση και η
εταιρική διακυβέρνηση έχει βελτιωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτηµα του τι θα
κάνει η Ahold µε τα µετρητά βουνό πάνω από € 3.000.000.000, που χτίστηκε µέσα
από το πρόγραµµα εκποίησης της. Η εταιρεία έχει κάνει µια µικρή εξαγορά στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, παρόλο που συνεχίζονται οι απώλειες στην Κεντρική Ευρώπη.
Υποψίες παραµένουν ότι θα πρέπει να γίνουν πιο µεγάλες εξαγορές. Μπορούµε
µόνο να ελπίζουµε ότι οι στόχοι θα πρέπει να επιλέγονται καλύτερα, ότι ο κίνδυνος θα
46
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πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως και ότι επαρκής χρόνος και πόροι θα διατεθούν
για την ολοκλήρωση των συστηµάτων ελέγχου.

3.4.4 Τα βασικά Συμπεράσματα είναι τα εξής:
1. Τα προγράµµατα επέκτασης µεγάλης κλίµακας συχνά έχουν το ανεπιθύµητο
αποτέλεσµα. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αποτέλεσµα
δεν είναι ζηµιογόνο για τις επιχειρήσεις.
2. Αποµακρυσµένες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που δεν είναι καλά ενσωµατωµένες
µέσα στη συνολική δοµή της εταιρείας, χρειάζονται ισχυρά συστήµατα εσωτερικού
ελέγχου µε συχνή παρακολούθηση και αναθεώρηση από τα κεντρικά γραφεία.
3. Αξιολογήσεις µετά την εξαγορά είναι απαραίτητες για να ανακαλύψουν αν η µείωση
του κόστους, που εντοπίστηκε πριν από την εξαγορά, έχει πράγµατι επιτευχθεί. Αν
όχι, διορθωτικά µέτρα µπορούν να ληφθούν στη συνέχεια και τα διδάγµατα να
εφαρµόζονται σε µελλοντικές εξαγορές.

3.5 Η Εταιρεία Swissair

3.5.1 Γενικά Σχόλια
Η Swissair, µία καθ’ όλα άψογη εταιρεία, θεωρούνταν σύµβολο της αξιοπιστίας,
της ποιότητας και της αποδοτικότητας χαρακτηριστικά που ταυτίζονται µε την Ελβετία.
Η κατάρρευση της Swissair δείχνει ότι ακόµη και µια εταιρεία τέτοιου βεληνεκούς
µπορεί να αποτύχει. Είναι µια ιστορία κακών στρατηγικών αποφάσεων, µια αποτυχία
σωστής εκτίµησης των κινδύνων της υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικούς
συµβούλους. ∆είχνει, επίσης, ότι ακόµα και ένα φηµισµένο εµπορικό σήµα δεν είναι
άτρωτο.
Η Ελβετία ήταν ζαλισµένη, συγκλονισµένη και εξοργισµένη όταν, στις 2 Οκτωβρίου
του 2001, η Swissair, ένα εθνικό σύµβολο και πηγή υπερηφάνειας, ακινητοποιεί το
στόλο της, δεν µπορεί να αντέξει οικονοµικά και ακυρώνει επ' αόριστον όλα της τα
δροµολόγια, εφόσον δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τους προµηθευτές καυσίµων, τα
αερολιµενικά τέλη και τα τέλη υπέρπτησης. Η διάλυση του αεροµεταφορέα δεν
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µεταφράστηκε µόνο σε απώλειες επενδύσεων, θέσεων εργασίας και συντάξεων,
αλλά και σε ένα καίριο πλήγµα για την υπερηφάνεια των Ελβετών.48
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τροµοκρατικό χτύπηµα στις ΗΠΑ υπήρξε καίριο πλήγµα
για τη Swissair, η οποία ήδη είχε σωρεύσει υπέρογκα χρέη ως αποτέλεσµα της
αποτυχηµένης

πολιτικής

επέκτασης

δραστηριοτήτων,

που

εφήρµοσε.

Οι

τροµοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεµβρίου 2001 ήταν η τελευταία
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, έχοντας καταστροφικό και άµεσο αποτέλεσµα στη
ρευστότητα της εταιρείας, όπως και στον αριθµό των επιβατών που έπεσε
κατακόρυφα. Η εταιρεία είχε να αγωνιστεί κάτω από ένα τεράστιο βάρος χρέους στην
οικονοµική ύφεση που είχε επηρεάσει ολόκληρη την αεροπορική βιοµηχανία. Τέλος, η
Swissair τραυµατίστηκε, και όταν τέθηκε υπό καθεστώς πτώχευσης λίγο αργότερα, οι
τράπεζες και οι οµολογιούχοι έµειναν µε αξιώσεις πάνω από 6 δισεκατοµµύρια
ελβετικά φράγκα.

3.5.2 Η ιστορία της εταιρείας
Η Swissair απογειώνεται το 1931 µετά τη συγχώνευση δύο περιφερειακών
ελβετικών αεροπορικών εταιρειών και εισάγεται στο χρηµατιστήριο της Ζυρίχης το
1947. Η Swissair αυξήθηκε από µια βάση λειτουργίας µόλις 13 αεροσκαφών και 64
εργαζόµενων για να καθιερωθεί ως µια παγκόσµια αεροπορική εταιρεία, αν και µικρή
σε σύγκριση µε τους οµοίους της Lufthansa και η British Airways (BA). Ενάντια και
παρά τους περιορισµούς µιας µικρής τοπικής αγοράς - από την άποψη τόσο του
πληθυσµιακού όσο και γεωγραφικού µεγέθους - που εξυπηρετούνταν ήδη εξαιρετικά
από τις σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές.
Η Swissair έγινε συνώνυµο των υπηρεσιών πρώτης κατηγορίας, κερδίζοντας
πολλά βραβεία. Επίσης, αποτελούσε µια αντανάκλαση του ελβετικής κουλτούρας και
της ποικιλοµορφίας, αν και µε λιγότερο θετικό αποτέλεσµα, έχοντας φαινοµενικά µια
συνεχή µάχη ανάµεσα στη Ζυρίχη και τη Γενεύη για να αποκτήσουν την ιδιότητα του
κύριου διανοµέα της Swissair. Η Ζυρίχη κέρδισε τελικά τον πόλεµο, προς µεγάλη
δυσαρέσκεια του γαλλόφωνου πληθυσµού.
Μέχρι το 1987, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ήταν σε µεγάλο βαθµό
κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου. Αυτές απολαµβάνουν υψηλά επίπεδα επιδοτήσεων
48
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και του προστατευτισµού για να τις εµποδίσει - και σε µεγάλο βαθµό ζηµιογόνες
επιχειρήσεις -να πηγαίνουν οικονοµικά προς τα κάτω. Οι περισσότερες είχαν υψηλό
βαθµό

ολοκλήρωσης,

συµπεριλαµβανοµένης

µιας

ολόκληρης

σειράς

από

αεροπορικές εταιρείες που σχετίζονται µε τις αεροπορικές δραστηριότητες. Πολλές
υπόκεινταν σε υψηλά επίπεδα συνδικαλισµού, η οποίος αποτελούσε αφορµή για
συχνές απεργίες.
Το 1987 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε µία τριφασική µεταρρύθµιση δέκα ετών,
επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτελούν
οποιαδήποτε διαδροµή εντός της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των πτήσεων εξ
ολοκλήρου σε άλλη χώρα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1993, οι διεθνείς ουρανοί σε όλη
την ΕΕ ήταν ουσιαστικά ήδη ανοικτοί σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.
Μια νέα φυλή των αεροπορικών εταιρειών γεννήθηκε από το πρόσφατα
απελευθερωµένο περιβάλλον, ο ανταγωνισµός εντείνεται και οι αεροµεταφορείς
χαµηλού κόστους, όπως η Ryanair, Easyjet και η Virgin Express κάνουν µία
επιτυχηµένη είσοδο. Οι εθνικοί αεροµεταφορείς εξακολουθούν να κυριαρχούν στα
κύρια κέντρα.
Ενεργώντας στρατηγικά ο McKinsey ώστε να γίνει η Swissair διαχειριστής δικτύου,
το Μάιο του 1995 η Swissair αγόρασε ένα 49,5 % µειοψηφική συµµετοχή στη βελγική
εθνική αεροπορική εταιρεία, τη Sabena. Η Sabena iδρύθηκε το 1923, αναπτύχθηκε,
και πριν από τη συµφωνία µε τη Swissair, αυτή ήταν που πραγµατοποιούσε πτήσεις
προς την Αφρική, τη Βόρεια Αµερική και την Άπω Ανατολή, αλλά µε το 80% της
κυκλοφορίας της ακόµα στην Ευρώπη. Όµως, η Sabena δεν ήταν σε πολύ καλή
φόρµα. Έχοντας παρουσιάσει κέρδη µόνο µία φορά στη ζωή της, η κρατική
αεροπορική εταιρεία επιβαρύνονταν από κακές εργασιακές σχέσεις. Λόγω της κακής
οικονοµικής κατάστασης της Sabena, η αντίδραση, µετά την εξαγορά από τη
Swissair, από τους αναλυτές ήταν λιγότερο από εκδηλωτική.
Ο McKinsey, µε την αντίληψη διοικητή δικτύου, είχε προτείνει µια φιλόδοξη
στρατηγική. Πιθανώς υποτίµησε τις δυσκολίες της επίτευξη των φιλόδοξων σχεδίων
του, δεδοµένου των πολιτικών ζητηµάτων µε την κατάσταση του εθνικού
αεροµεταφορέα, τις δύσκολες εργασιακές σχέσεις και την ανάγκη για την προστασία
του εµπορικού σήµατος της Swissair. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα µε τη Sabena. Η
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στρατηγική αυτή, στη συνέχεια, εφαρµόζεται ελλιπώς και ήταν η βασική αιτία της
πτώσης της Swissair. 49
Στις 26 Απριλίου του 2000, η µητρική εταιρεία της Swissair, SAirGroup, προχωρεί
σε αύξηση του µεριδίου της στη βελγική Sabena από 49,5% σε 85%. Ενώ ανέµεναν
κέρδη κατά το έτος 2000, στις 2 Απριλίου 2001 ανακοινώνεται ότι οι ζηµίες του 2000
ανήλθαν σε 2,88 δισ. ελβετικά φράγκα. Εκπονείται πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που
προβλέπει την πώληση των δραστηριοτήτων στον κλάδο των ξενοδοχείων. Η
εταιρεία µετονοµάζεται σε Swissair Group και υπό το βάρος των ζηµιών οι µέτοχοι
εγκρίνουν τη σύσταση πιστωτικής γραµµής µε τρεις τράπεζες.
Το καλοκαίρι του 2001(Ιούλιος) η Swissair ανακοινώνει την άντληση 3 δισ.
φράγκων επιπλέον από την πώληση περιουσιακών στοιχείων και προχωρεί σε
στενότερη συνεργασία µε την Crossair. Επιπλέον η Swissair και η βελγική κυβέρνηση
συµφωνούν στην από κοινού χρηµατοδότηση της προβληµατικής Sabena. Οι
προσπάθειες δε φαίνεται να αποδίδουν και σχεδόν ένα µήνα αργότερα (Αύγουστος)
ανακοινώνονται ζηµίες ύψους 234 εκατ. φράγκων για το πρώτο εξάµηνο και
εκπονείται δεύτερο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις 20 Σεπτεµβρίου, ανακοινώνει η Swissair
ότι οι επιθέσεις στη Νέα Υόρκη αύξησαν τις ζηµίες. Μερικές µέρες µετά, 23
Σεπτεµβρίου, η ελβετική κυβέρνηση δηµιουργεί ένα κρατικό - ιδιωτικό φορέα που
περιλαµβάνει τράπεζες, κυβέρνηση και ελβετικές εταιρείες για τη διάσωση του
εθνικού αεροµεταφορέα. Τελικά, στις 1 Οκτωβρίου 2001, η Swissair µεταφέρει τον
βασικό όγκο των πτήσεών της στη χαµηλού κόστους εταιρεία Crossair, που ήδη
ανήκει στον όµιλο κατόπιν συµφωνίας που χρηµατοδοτήθηκε από την UBS και την
Credit Suisse. Ταυτόχρονα, δηλώνει χρεοκοπία ζητώντας προστασία έναντι των
πιστωτών και ανακοινώνει µείωση προσωπικού κατά 30%.
Εάν είχε υπάρξει πιο αποτελεσµατικός έλεγχος της διαχείρισης και εποπτείας
διοικητικού συµβουλίου, τα λάθη στρατηγικής θα µπορούσαν κάλλιστα να είχαν
αποφευχθεί ή, τουλάχιστον, να εντοπίζονταν νωρίτερα και να διορθώνονταν στο
σωστό χρόνο για να σωθεί την υπερηφάνεια της ελβετικής βιοµηχανίας.
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3.5.3 Απουσία εσωτερικών ελέγχων και ασαφείς οικονομικές πληροφορίες
Υπήρξε µια γενική έλλειψη ισχυρής οικονοµικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
οµάδας της Swissair, κατι που επιδεινώθηκε και από τα κακά συστήµατα
πληροφοριών. Το γεγονός ότι ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου δεν είχε
υπολογίσει τις συγχωνεύσεις και τις διαδικασίες εξαγορών της Swissair υπογραµµίζει
αυτήν την ανεπάρκεια.
Εντός της ίδιας της Swissair, η διάρθρωση της εκµετάλλευσης του Οµίλου γινόταν
όλο και πιο περίπλοκη και κάθε εξαγορά προσέθετε µόνο προβλήµατα. Σε
συνδυασµό µε την ανεπαρκή πρόβλεψη και την κακή χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, το αποτέλεσµα ήταν ότι ακόµα και οι υπεύθυνοι για την «ηµέρα µε την
ηµέρα» διαχείριση της Swissair δεν είχαν µια σαφή εικόνα της συνολικής θέσης έως
ότου ήταν πολύ αργά. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρόβλεψη του έτους 2000 που
τα κέρδη των 200 εκατοµµύριων µετατράπηκαν σε µια απώλεια της 2,88 δισ. Κατά
συνέπεια, ο χρόνος για να λάβει αποτελεσµατικά διορθωτικά µέτρα είχε ήδη περάσει
πριν συνειδητοποιήσουν την πλήρη έκταση των προβληµάτων.
Οι ελεγκτές της PwC, αντικαταστάθηκαν από την KPMG κατά την άφιξη του Corti,
και αµέσως τέθηκαν ερωτήµατα ως προς το γιατί η PwC δεν είχε εγείρει
προειδοποιήσεις για αποµείωση περιουσιακών στοιχείων λόγω της µεταγενέστερης
υποτίµησης σχεδόν των τριών τέταρτων των ιδίων κεφαλαίων. Παροµοίως, οι οίκοι
αξιολόγησης δεν αναγνώριζαν την πραγµατική κατάσταση της οικονοµικής θέσης του
Οµίλου και αντέδρασαν µόνο όταν Swissair ανακοίνωσε τα προβλήµατα.

3.5.4 Τα βασικά Συμπεράσματα είναι τα εξής:

1. Η υπέρµετρη στήριξη σε εξωτερικούς συµβούλους µπορεί να είναι επικίνδυνη.
Αν οι σύµβουλοι υπαγορεύουν στρατηγική, είναι µια καλή ιδέα να
εξασφαλιστεί ότι φέρουν ως ένα βαθµό την ευθύνη για την εφαρµογή της,
ίσως µέσω των ρυθµίσεων χρηµατικής αµοιβής.
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να προσφέρουν τεχνογνωσία
καθώς και κύρος στο τραπέζι. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν πιθανές
συγκρούσεις προσωπικών συµφερόντων, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι η εταιρεία λειτουργεί καλά και να σέβονται την εταιρική διακυβέρνηση των
βέλτιστων πρακτικών.
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3. Αποτελεσµατική

διαχείριση

των

πληροφοριακών

συστηµάτων

είναι

απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση και οι διευθυντές έχουν τα
δεδοµένα γρήγορα και µε αρκετή ακρίβεια ώστε να καταστεί δυνατό να
πραγµατοποιηθούν οι ορθές και έγκαιρες αποφάσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εταιρικών σκανδάλων,
διαφαίνονται οι δραµατικές επιπτώσεις που προκάλεσαν για τους συµµετέχοντες της
αγοράς. Μέσα από αυτό το ντόµινο σκανδάλων φάνηκε η αναποτελεσµατικότητα των
µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης, η έλλειψη ακεραιότητας των ανώτατων
διοικητικών στελεχών, η ανεπάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και οι ελλιπείς
εξωτερικοί έλεγχοι χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια. Ως αποτέλεσµα των
ανωτέρω οι επιχειρήσεις και οι ρυθµιστικές αρχές αναγκάστηκαν να θέσουν
αυστηρότερους κανόνες για την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης προκειµένου να
αποτρέψουν και να εντοπίσουν φαινόµενα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Καταπολέμηση της λογιστικής απάτης-Πρόληψη, Ανίχνευση,
Απόκριση-Αντίδραση

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Οι περιπτώσεις της εταιρικής απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς παραµένουν
µια διαρκής απειλή για την εµπιστοσύνη του κοινού στις αγορές κεφαλαίων. Στον
απόηχο των εταιρικών σκανδάλων υψηλού κύρους, πολλοί ηγέτες των επιχειρήσεων
αντιλαµβάνονται την ανάγκη δηµιουργίας συγκεκριµένης εταιρείας ώστε να λαµβάνει
µέτρα κατά της απάτης, για την αντιµετώπιση της εσωτερικής εταιρικής απάτης και
της ανάρµοστης συµπεριφοράς. Αν και αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ενιαία
προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης η οποία µπορεί να ταιριάζει στις
ανάγκες της κάθε εταιρείας, σε αυτό το κεφάλαιο προβάλλονται βασικές πρακτικές
που οι οργανώσεις έχουν βρει, γενικά, να είναι αποτελεσµατικές.
Εξαιτίας των κρουσµάτων απάτης, οι επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές
διαπραγµατεύονται δηµόσια αναγκάστηκαν να αναλάβουν δυναµικούς ρόλους µε την
καθιέρωση στρατηγικών πρόληψης, ανίχνευσης και απόκρισης της απάτης
προκειµένου να αποτρέψουν και να εντοπίσουν φαινόµενα παραποίησης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στόχος των στρατηγικών αυτών είναι να
ενισχύσουν την ποιότητα, την ακεραιότητα, και την αξιοπιστία της διαδικασίας
σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Απάτη: κάθε εκ προθέσεως πράξη ώστε να δεσµεύσει και να εξασφαλίσει ένα άδικο
ή παράνοµο κέρδος.
Ανάρµοστη συµπεριφορά: Μια ευρεία έννοια, γενικά αναφέρεται σε παραβιάσεις
του νόµου, κανονισµών, τις εσωτερικές πολιτικές και τις προσδοκίες της αγοράς,
ηθικής επιχειρηµατικής συµπεριφοράς.
Μέσα σε µια επιχείρηση, µια αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου µε έµφαση στα
κρούσµατα απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς καθοδηγείται και επικεντρώνεται
σε τρεις στόχους:
• Την Πρόληψη: έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί για να µειώσουν τον κίνδυνο της
απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς
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• Την Ανίχνευση: έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί για να ανακαλύψουν την απάτη και
την ανάρµοστη συµπεριφορά, όταν αυτό συµβαίνει
• Την Απόκριση-Αντίδραση: έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί για να λάβουν
διορθωτικά µέτρα και να αποκαταστήσει τη βλάβη που προκαλείται από την απάτη ή
την ανάρµοστη συµπεριφορά.
Ακριβώς όπως υπάρχει µια σειρά από κινδύνους απάτης και ανάρµοστης
συµπεριφοράς που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, υπάρχει και µια σειρά από κριτήρια
ελέγχου που οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν. Η πρόκληση για τις εταιρείες, ως εκ
τούτου, είναι να υιοθετήσουν µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση που να
λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εκτιµήσεις και τους δίνει τη δυνατότητα να
εργαστούν από κοινού.
Κάτι τέτοιο ξεκινά µε την κατανόηση όλων των διαφόρων πλαισίων ελέγχου και τα
κριτήρια που ισχύουν για την εταιρεία. Όταν αυτή η κατηγοριοποίηση είναι πλήρης, η
οργάνωση έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να δηµιουργήσει ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα στο οποίο τα στοιχεία της πρόληψης, ανίχνευσης και
αντίδρασης µπορεί να είναι ολοκληρωµένα και η διαχειρίσηµα.

4.2 Η ΠΡΟΛΗΨΗ
Οι προληπτικοί έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη µείωση του κινδύνου
απάτης και της κακής διαχείρισης από την εµφάνιση στην πρώτη θέση. Σηµαντικό
ρόλο στην πρόληψη της απάτης παίζουν τα εξής:
•

Ηγεσία και εταιρική ∆ιακυβέρνηση-∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή Ελέγχου

•

Εποπτεία Ανώτατης ∆ιοίκησης

•

Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου

•

Λειτουργία Εξωτερικού Ελέγχου

•

Αξιολόγηση Κινδύνων απάτης και παραβάσεων

•

Κώδικας ∆εοντολογίας

•

∆έουσα Επιµέλεια Υπάλληλων και τρίτων µερών

•

Επικοινωνία και Εκπαίδευση
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4.2.1 Ηγεσία και εταιρική Διακυβέρνηση-Διοικητικό Συμβούλιο /
Επιτροπή Ελέγχου
Η εταιρική διακυβέρνηση ενός οργανισµού διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
εποπτεία και την εφαρµογή των ελέγχων για τον περιορισµό του κινδύνου της απάτης
και της ανάρµοστης συµπεριφοράς. Οι συµµετέχοντες της εταιρικής διακυβέρνησης
είναι το διοικητικό συµβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, τα ανώτατα στελέχη της
διοίκησης, οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι εξωτερικοί ελεγκτές, καθώς και κυβερνητικοί
φορείς. Το διοικητικό συµβούλιο, µαζί µε την υπόλοιπη διοίκηση, είναι υπεύθυνοι για
την αποφυγή λογιστικής απάτης ώστε να διασφαλιστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
η ποιότητα, η διαφάνεια και η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ∆ιευθυντές δεν έχουν µόνο καθήκον να διασφαλίσουν ότι ο οργανισµός διαθέτει
τα κατάλληλα προγράµµατα και τους ελέγχους που είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν
τον κίνδυνο των αδικιών, αλλά και το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω έλεγχοι
είναι αποτελεσµατικοί.
Επειδή πρόκειται για πρακτικό ζήτηµα, το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να
αναθέτει την κύρια εποπτεία διαχείρισης κινδύνων για απάτη σε επιτροπή ελέγχου
(συνήθως λογιστικού ελέγχου), η οποία, µεταξύ άλλων, είναι επιφορτισµένη µε:
• Ζητήµατα ελέγχου που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση του κινδύνου της απάτης και
παραπτώµατος της οικονοµικής οντότητας,
• Έλεγχος και συζήτηση µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές για τα
ευρήµατα που είναι σχετικά µε την ποιότητα των “κατά της απάτης” προγραµµάτων
και των ελέγχων του οργανισµού,
• Καθιέρωση διαδικασιών για την παραλαβή και επεξεργασία των ερωτήσεων ή
ανησυχιών αναφορικά µε λογιστικά ζητήµατα ή ζητήµατα ελέγχου.50

4.2.2 Εποπτεία Ανώτατης Διοίκησης
Για να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς
παραµένουν αποτελεσµατικοί και σύµφωνα µε κυβερνητικές προδιαγραφές, η ευθύνη
για την απάτη και τον κίνδυνο ανάρµοστης συµπεριφοράς θα πρέπει να µοιράζεται
σε ανώτερα επίπεδα (δηλαδή, τα άτοµα µε ουσιαστικό έλεγχο). Αυτή η κρίσιµη
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εποπτεία ξεκινά µε την πρόληψη και πρέπει επίσης να είναι µέρος της ανίχνευσης και
των προσπαθειών απόκρισης-αντίδρασης.51
Ο διευθύνων σύµβουλος βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επηρεάσει τις ενέργειες
των εργαζοµένων µέσω της ηγεσίας του, προωθώντας µια κουλτούρα υψηλής ηθικής
και ακεραιότητας.
Η άµεση ευθύνη για τις προσπάθειες καταπολέµησης της απάτης θα πρέπει να
διαµένουν σε ένα ανώτερο ηγέτη, συχνά σε ένα διευθύνων σύµβουλο συµµόρφωσης
που δουλεύει µαζί µε το προσωπικό εσωτερικού ελέγχου και εµπειρογνώµονες που
έχουν οριστεί επί του θέµατος. Ο διευθύνων σύµβουλος συµµόρφωσης είναι
υπεύθυνος για τον συντονισµό της προσέγγισης για την πρόληψη, ανίχνευση και
αντιµετώπιση της απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς της επιχείρησης. Όταν
προκύπτουν ζητήµατα απάτης και της ανάρµοστης συµπεριφοράς, το άτοµο αυτό
µπορεί να συγκεντρώσει τους κατάλληλους πόρους για να ασχοληθεί µε το
πρόβληµα και να κάνει τις απαραίτητες επιχειρησιακές αλλαγές. Ο διευθύνων
σύµβουλος συµµόρφωσης µπορεί, επίσης, να είναι πρόεδρος µιας επιτροπής
µάνατζερ οι οποίοι:
• θα συντονίζουν τις προσπάθειες εκτίµησης των κινδύνων του οργανισµού
• θα καθιερώνουν πολιτικές και πρότυπα των αποδεκτών επιχειρηµατικών πρακτικών
•θα εποπτεύουν τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων και ελέγχων
καταπολέµησης της απάτης
• θα αναφέρουν στο διοικητικό συµβούλιο ή / και στην ελεγκτική επιτροπή τα
αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου της απάτης.
Άλλοι ηγέτες των επιχειρήσεων, όπως η επικεφαλής τµήµατος (π.χ. ανάπτυξη
προϊόντων, µάρκετινγκ, ανθρωπίνων πόρων) θα πρέπει επίσης να συµµετέχουν στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την καταπολέµηση της απάτης.

4.2.3 Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου
Σε ένα σύγχρονο οργανισµό, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι βασικός
συµµετέχων στην καταπολέµηση της απάτης, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της
διοίκησης για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιµετώπιση της απάτης και
ανάρµοστης συµπεριφοράς. Η Έρευνα Απάτης της KPMG το 2003 επισηµαίνει ότι το
51
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65% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι απάτες αποκαλύφθηκαν µέσα από το έργο του
εσωτερικού ελέγχου. Σε γενικές γραµµές, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι
υπεύθυνος για:
•

τη διεξαγωγή αξιολόγησης του σχεδιασµού και της αποτελεσµατικότητας των
ελέγχων κατά της απάτης

•

την παροχή βοήθειας στην αξιολόγηση των κινδύνων απάτης και βοήθεια
ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς τις κατάλληλες στρατηγικές
περιορισµού

•

την αναφορά στην ελεγκτική επιτροπή σχετικά µε την αξιολόγηση του
εσωτερικού ελέγχου και των συναφών δραστηριοτήτων.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, µε τη σειρά τους, θεωρούνται υπεύθυνοι για τον εντοπισµό,
τη διερεύνηση της λογιστικής απάτης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει:

• να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και τις «κόκκινες σηµαίες» που σηµατοδοτούν
ενδεχόµενη παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,

• να

αναγνωρίζουν

τις

ευκαιρίες

που

µπορεί

να

επιτρέψουν

την

πραγµατοποίηση λογιστικής απάτης (π.χ. ανεπαρκής επιτροπή ελέγχου),

• να αξιολογούν τις ενδείξεις και τις ευκαιρίες που εντοπίζουν, να διερευνούν
την έρευνα και να καθορίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για να µειώσουν ή να
ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εµφάνισής τους, και

• να ενηµερώνουν, εγκαίρως, τα κατάλληλα άτοµα µέσα στην επιχείρηση
(ανώτατα στελέχη, το διοικητικό συµβούλιο και την επιτροπή ελέγχου)

4.2.4 Λειτουργία Εξωτερικού Ελέγχου

Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο µε επαγγελµατικό
σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια διενεργείας του έλεγχου, να αναγνωρίζουν τις
ενδείξεις και τις «κόκκινες σηµαίες» που σηµατοδοτούν ενδεχόµενη παραποίηση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να χρησιµοποιούν τις
κατάλληλες διαδικασίες έλεγχου και να προβαίνουν σε εξακρίβωση των συναλλαγών
στις περιοχές που είναι ιδιαιτέρα πιθανό να συµβεί η απάτη.
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Σε γενικές γραµµές, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής πρέπει να βλέπει πέρα από τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ώστε να αντιλαµβάνεται τους κινδύνους του
συγκεκριµένου κλάδου που ανήκει ο πελάτης, τον τρόπο χρήσης των λογιστικών
αρχών κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου του πελάτη κ.α.

4.2.5 Αξιολόγηση Κινδύνων απάτης και ανάρμοστης συμπεριφοράς
Όλοι οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν συνήθως µια ποικιλία κινδύνων για απάτες και
ατασθαλίες. Μια αξιολόγηση του κίνδυνου απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς
βοηθά τη διοίκηση να καταλάβει τους κινδύνους που είναι µοναδικοί για την
επιχείρηση, να εντοπίσει τα κενά και τις αδυναµίες του ελέγχου(για τον περιορισµό
αυτών των κινδύνων) και να αναπτύξει ένα πρακτικό σχέδιο για την εφαρµογή
ελέγχων για τη µείωση του κινδύνου.
Ενώ η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση µιας στοχευµένης διαδικασίας
αξιολόγησης του κινδύνου και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου,
η επιτροπή ελέγχου έχει τυπικά αναλάβει τον εποπτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η
ελεγκτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση αξιολόγησης των κινδύνων
διαχείρισης,

εξασφαλίζοντας

ότι

παραµένει

µια

συνεχής

προσπάθεια,

και

αλληλεπιδρά µε τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας για να εξασφαλιστεί ότι η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται ορθά.
Τέλος, η διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η εν λόγω αξιολόγηση διεξάγεται σε
ολόκληρο τον οργανισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές επιχειρηµατικές
µονάδες.52

4.2.6 Κώδικας Δεοντολογίας
Ο κώδικας συµπεριφοράς ενός οργανισµού είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς
τρόπους που η διοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει για να επικοινωνήσει µε τους
εργαζοµένους σχετικά µε τις βασικές προδιαγραφές που καθορίζουν τα αποδεκτά
επίπεδα επιχειρηµατικής συµπεριφοράς.
Ένας καλά σχεδιασµένος κώδικας δεοντολογίας συνήθως περιλαµβάνει:
• υποστήριξη υψηλού επιπέδου από την ηγεσία της οργάνωσης, υπογραµµίζοντας τη
δέσµευση για την ακεραιότητα,
52
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• Απλή, περιεκτική και θετική γλώσσα που µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή από
όλους τους εργαζόµενους,
• Πρακτικές οδηγίες για τους κινδύνους που βασίζονται σε αναγνωρίσιµα σενάρια ή
υποθετικά παραδείγµατα,
• Ηθικά εργαλεία λήψης αποφάσεων για να βοηθήσει τους εργαζόµενους να κάνουνε
τις σωστές επιλογές,
• Μια ονοµασία των καναλιών πληροφόρησης και µηχανισµών που οι εργαζόµενοι
µπορούν να χρησιµοποιούν για να αναφέρουν προβλήµατα ή να ζητήσουν
συµβουλές, χωρίς το φόβο της τιµωρίας.

4.2.7 Δέουσα Επιμέλεια Υπάλληλων και τρίτων μερών
Ένα σηµαντικό µέρος µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής πρόληψης απάτης είναι
η χρήση της δέουσας επιµέλειας κατά την πρόσληψη, τη διατήρηση και την
προαγωγή των υπαλλήλων, πρακτόρων, προµηθευτών και άλλων τρίτων. Αυτή η
“δέουσα επιµέλεια” µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική για εκείνους τους
εργαζοµένους που έχουν οριστεί να έχουν εξουσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις όπου εξέταση τρίτων µπορεί να είναι
απαραίτητη. Για παράδειγµα, η διοίκηση µπορεί να επιθυµεί να ελέγξει, συµβούλους
ή έκτακτους εργαζόµενους οι οποίοι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε εµπιστευτικές
πληροφορίες που εάν τις εκµεταλλευτούν µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την
αξία της συναλλαγής.
Η δέουσα επιµέλεια αρχίζει κατά την έναρξη µιας εργασίας ή την επιχειρηµατικής
σχέσης και να συνεχίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια.

4.2.8 Επικοινωνία και Εκπαίδευση
Για να γνωρίζουν οι υπάλληλοι τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τους ελέγχους
απάτης και παραπτωµάτων χρειάζονται την κατάλληλη κατάρτιση. Ενώ πολλοί
οργανισµοί προσπαθούν να ενηµερώσουν γι’ αυτά τα θέµατα εάν οι προσπάθειες
λαµβάνονται χωρίς προγραµµατισµό και ιεράρχηση µπορεί να αποτύχουν να
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παρέχουν στους εργαζοµένους ένα σαφές µήνυµα ότι οι ευθύνες του ελέγχου τους
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µία έρευνα της
KPMG έδειξε ότι το 55% των εργαζοµένων στις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι δεν διέθεταν την
κατανόηση των προτύπων συµπεριφοράς που ισχύουν για τις θέσεις εργασίας τους.

4.3 Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Οι έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύψουν την απάτη και την ανάρµοστη
συµπεριφορά, όταν αυτή συµβαίνει. ∆ιάφορα µέσα ανίχνευσης της απάτης
παρουσιάζονται παρακάτω.

4.3.1 Μηχανισμοί-Κανάλια αναζήτησης συμβουλών και αναφοράς υποψίας
απάτης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς
Με την εποπτεία και την καθοδήγηση των ανώτερων διοικητικών στελεχών, οι
οργανισµοί τείνουν να παρέχουν στους εργαζοµένους πολλαπλά κανάλια αναφοράς
για ανησυχίες που µπορεί να έχουν σχετικά µε την απάτη ή ανάρµοστης
συµπεριφοράς. Πολλοί συνήθως ζητούν οι εργαζόµενοι να ακολουθούν µια
διαδικασία που θα αρχίσει µε την ειδοποίηση των διαχειριστών του τµήµατός τους, αν
είναι δυνατόν, ή στον υπεύθυνο τµήµατος ανθρώπινων πόρων ή στο διευθύνων
σύµβουλο Συµµόρφωσης. Τηλεφωνικές "ανοικτές γραµµές" που συχνά διατίθενται και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά πάσα στιγµή, αν και συνήθως προορίζονται για
χρήση όταν τα κανονικά κανάλια είναι ανέφικτα ή αναποτελεσµατικά. Μια ανοικτή
γραµµή συνήθως παρέχει µια αποδοτική µέθοδο µε την οποία οι εργαζόµενοι, καθώς
και άλλα τρίτα µέρη, αν ισχύει, ενθαρρύνονται να:
• κοινοποιούν τις ανησυχίες τους σχετικά µε δυνητικές περιπτώσεις απάτης,
συµπεριλαµβανοµένης αµφισβητήσιµα λογιστικά ή ελεγκτικά θέµατα
• Αναζητήσουν τη συµβουλή πριν από τη λήψη αποφάσεων, όταν η ενδεδειγµένη
πορεία δράσης είναι ασαφής.
Μία καλά σχεδιασµένη τηλεφωνική γραµµή περιλαµβάνει συνήθως τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
• Εµπιστευτικότητα.
• Ανωνυµία.
69

• ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων.
• Κοινοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου.
• Παρακολούθηση για µη-αντίποινα.
• "Real Time" Βοήθεια. Η τηλεφωνική γραµµή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει µια
άµεση, «ζωντανή» καθοδήγηση.
• Οργανισµός-ευρείας διαθεσιµότητας. Οι εργαζόµενοι σε διεθνείς τοποθεσίες είναι σε
θέση να χρησιµοποιούν την τηλεφωνική γραµµή µέσω κάποιων δυνατοτήτων, όπως
σε πραγµατικό χρόνο, διερµηνεία και χωρίς χρέωση των κλήσεων.
•Ταξινόµηση των ανησυχιών Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η τηλεφωνική
γραµµή περιλαµβάνει πρωτόκολλα όπου καταρτισµένα άτοµα (π.χ. εσωτερικού
ελέγχου, νοµικά, ασφάλεια) µπορούν να καθορίσουν αν η φύση της καταγγελίας θα
µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
• Ευδιάκριτη ανάρτηση των πληροφοριών. Η οργάνωση δηµοσιεύει την τηλεφωνική
γραµµή της σε περίοπτη θέση (α. περιγράφει την τηλεφωνική γραµµή µέσα στον
κώδικα δεοντολογίας, β. εµφανίζει τον αριθµό ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής σε
αφίσες, κάρτες, προφύλαξη οθόνης, τηλεφωνικούς καταλόγους ή ηµερολόγια
γραφείου).

4.3.2 Έλεγχος και παρακολούθηση
Ο έλεγχος και παρακολούθηση των συστηµάτων που έχουν σχεδιασθεί για την
ανίχνευση της απάτης και ανάρµοστης συµπεριφοράς αποτελούν σηµαντικά εργαλεία
που η διοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει για να καθορίσει αν οι έλεγχοι της
οργάνωσης λειτουργούν όπως θα έπρεπε. ∆εδοµένου ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί
κάθε κίνδυνος απάτης, η διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει ένα περιεκτικό σχέδιο
έλεγχου και παρακολούθησης που βασίζεται σε κινδύνους που έχουν εντοπιστεί
µέσω της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου απάτης του οργανισµού.
Ένα σχέδιο λογιστικού ελέγχου και παρακολούθησης θα πρέπει εποµένως να
περιλαµβάνει δραστηριότητες που είναι προσαρµοσµένες στη φύση και στο βαθµό
του κινδύνου, µε τα θέµατα υψηλότερου κινδύνου να υποβάλλονται σε επεξεργασία
κατά

προτεραιότητα.

Ελεγκτικές

δραστηριότητες

και

δραστηριότητες
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παρακολούθησης θα πρέπει να εκτελούνται, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, σε
περιοχές όπου:
• Υπάρχουν συγκεκριµένες ανησυχίες σχετικά µε µια βασική διαδικασία ή λογαριασµό
• Η εταιρεία έχει µια ιστορία απάτης και κακής διαχείρισης
• Οι νόµοι και οι κανονισµοί έχουν αλλάξει σηµαντικά
• Έλεγχοι απαιτούνται από το νόµο.
Τα Στελέχη ενός οργανισµού που εµπλέκονται στις προσπάθειες λογιστικού
έλεγχου και παρακολούθησης θα πρέπει να έχουν όχι µόνο επαρκή εκπαίδευση και
εµπειρία, αλλά επίσης να θεωρηθεί ότι διενεργούν αντικειµενική αξιολόγηση των
ελέγχων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Ιδανικά, τα πρωτόκολλα έλεγχου και
παρακολούθησης θα πρέπει να:
• Προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,
• Κοινοποιούν επίσηµα τις ελλείψεις που εντοπίζονται στην ανώτερη ηγεσία της
οργάνωσης, έτσι ώστε η βλάβη να γίνει κατανοητή στον οργανισµό και να µετριάζεται
• Χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα για να ενισχύσει και να τροποποιήσει άλλους
ελέγχους, όπως η κατάρτιση και η αξιολόγηση των επιδόσεων.

4.4 ΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Οι έλεγχοι απόκρισης σχεδιάστηκαν µε σκοπό να λάβουν διορθωτικά µέτρα και να
αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκαλείται από απάτη ή ανάρµοστη συµπεριφορά.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ενέργειες που ακολουθούνται από τη στιγµή που έχει
αποκαλυφθεί µία πραγµατική ή δυνητική απάτη.

4.4.1 Έρευνες
Όταν πληροφορίες σχετικά µε την πραγµατική ή δυνητική απάτη και παράβαση
καθήκοντος αποκαλύπτονται, η διαχείριση θα πρέπει να είναι έτοιµη να διεξάγει µια
ολοκληρωµένη και αντικειµενική εσωτερική έρευνα. Ο σκοπός µιας τέτοιας έρευνας
είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία που οδηγούν σε µια αξιόπιστη εκτίµηση της
πιθανολογούµενης παράβασης, ώστε διαχείριση µπορεί να αποφασίσει για µια υγιή
πορεία δράσης.53

53

www.kpmg.com, KPMG Forensic, “Fraud Risk Management”
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Με τη διεξαγωγή µιας αποτελεσµατικής εσωτερικής έρευνας, η διοίκηση µπορεί να
αντιµετωπίσει µια δυνητικά ενοχλητική κατάσταση. Μία καλά σχεδιασµένη ερευνητική
διαδικασία θα περιλαµβάνει συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, µεταξύ άλλων:
• Εποπτεία από την Επιτροπή Ελέγχου της οργάνωσης, ή µια ειδική επιτροπή του
διοικητικού συµβουλίου,
• Κατεύθυνση από εξωτερικό σύµβουλο, που επιλέγεται από την επιτροπή λογιστικού
ελέγχου, µε λίγους ή καθόλου δεσµούς µε την οµάδα διοίκησης της οικονοµικής
οντότητας, και που µπορεί να εκτελέσει µια αµερόληπτη και ειδική έρευνα
• Προϋπόθεση για πλήρη συνεργασία, να µην επιτρέψει σε κανένα υπάλληλο ή µέλος
της διοίκησης να συσκοτίσει τα πραγµατικά περιστατικά που οδήγησαν στην έρευνα
•Πρωτόκολλα

αναφοράς,

που

παρέχουν

στους

εξωτερικούς

ελεγκτές,

στις

ρυθµιστικές αρχές, και, ενδεχοµένως, στο κοινό πληροφορίες σχετικές µε τα
πορίσµατα της έρευνας, σε πνεύµα συνεργασίας και διαφάνειας.
Με βάση έναν αριθµό παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της φύσης των
δυνητικών παράνοµων πράξεων, ο οργανισµός µπορεί να αποφασίσει να
χρησιµοποιήσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω βήµατα.

4.4.2 Επιβολή και Λογοδοσία
Ένα συνεπές και αξιόπιστο πειθαρχικό σύστηµα αποτελεί βασικό έλεγχο, που
µπορεί να είναι αποτελεσµατικός στην αποτροπή της απάτης και της ανάρµοστης
συµπεριφοράς. Με τις υποχρεωτικές ουσιαστικές κυρώσεις, η διοίκηση µπορεί να
στείλει ένα µήνυµα προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς που η οργάνωση
θεωρεί ότι η διαχείριση του κινδύνου της απάτης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Μια καλά σχεδιασµένη πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να κοινοποιείται σε όλους
τους εργαζοµένους και περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές που προάγουν:
• Προοδευτικές κυρώσεις σύµφωνα µε τη φύση και τη σοβαρότητα του αδικήµατος
(π.χ., προφορική προειδοποίηση, γραπτή προειδοποίηση, αναστολή, πληρώνουν
µείωση, µεταφορά τοποθεσία, υποβιβασµό ή καταγγελία)
• Ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή της πειθαρχίας, ανεξάρτητα από το βαθµό, τη
θητεία ή λειτουργία εργασίας.
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4.4.3 Διορθωτική ενέργεια
Μόλις συµβεί η απάτης και η παράβαση καθήκοντος, η διοίκηση θα πρέπει να
εξετάσει τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε. Για
παράδειγµα, η διοίκηση µπορεί να επιθυµεί να εξετάσει το ενδεχόµενο λήψης τα
παρακάτω βηµάτων, µεταξύ άλλων, όπου χρειάζεται:
• Η εθελούσια αποκάλυψη των αποτελεσµάτων της έρευνας στην κυβέρνηση ή άλλο
αρµόδιο φορέα,
• Η αποκατάσταση της βλάβης που προκαλείται,
• Εξέταση τα αίτιων που προκάλεσαν τις σχετικές “βλάβες” ελέγχου, διασφαλίζοντας
ότι ο κίνδυνος µετριάζεται και ότι οι έλεγχοι θα ενισχυθούν,
• Επιβολή κυρώσεων σε όσους ασχολούνται µε τις ακατάλληλες ενέργειες καθώς και
σε εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις διοίκησης και απέτυχαν να αποτρέψουν ή να
εντοπίσουν τέτοια γεγονότα,
• Κοινοποίηση στο ευρύτερο πληθυσµό των εργαζοµένων ότι η διοίκηση έλαβε τα
κατάλληλα, προσαρµοσµένα στην κατάσταση µέτρα και δράσεις.
Παρά το γεγονός ότι η δηµοσιοποίηση της απάτης και της ανάρµοστης
συµπεριφοράς µπορεί να είναι ενοχλητικό για έναν οργανισµό, η διοίκηση µπορεί,
ωστόσο, να εξετάσει µια τέτοια δράση προκειµένου να καταπολεµήσει ή να
προκαταλάβει την αρνητική δηµοσιότητα, να επιδείξει καλή πίστη και να βοηθήσει να
ξεχαστεί το ζήτηµα.
Έχει παρατηρηθεί ότι παρά τις προσπάθειες που έχουνε γίνει µε κατεύθυνση τη
δηµιουργία και παρουσίαση «ποιοτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης», η
«αξιοπιστία» των οικονοµικών εκθέσεων είναι συχνά ψευδαίσθηση ή µύθος. Υπό
αυτό το πρίσµα, η λογιστική απάτη µέσω παραποίησης των οικονοµικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων δυστυχώς είναι µια πραγµατικότητα. Με γνώµονα
την επιτυχία όλου του οικονοµικού επιχειρείν, η αντιµετώπιση του ανωτέρου νοσηρού
φαινοµένου καθίσταται επιτακτική.
Ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης της λογιστικής απάτης είναι η πρόληψή της.
Αυτή δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης
και

ελεγκτικών

µηχανισµών

από

ανεξάρτητες

επιτροπές

ελέγχου

και
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εγκληµατολογικούς λογιστές µε επαρκή γνώση σε θέµατα απάτης(GeretyandLehn
1997, Karamanis 2008, Karagiorgos 2010).
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Κεφάλαιο 5ο
Εγκληματολογική λογιστική
5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η εγκληµατολογική λογιστική είναι µια επιστήµη που ασχολείται µε την εφαρµογή
των λογιστικών γεγονότων που συγκεντρώνονται µέσω των µεθόδων και των
διαδικασιών ελέγχου για την επίλυση των νοµικών προβληµάτων. Η εγκληµατολογική
λογιστική είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή ελεγκτική. Ο κύριος σκοπός
ενός παραδοσιακού ελέγχου είναι να εξετάσει το οικονοµικές καταστάσεις ενός
οργανισµού και να εκφράσει τη γνώµη του σχετικά µε την ορθότητα των οικονοµικών
καταστάσεων. Με άλλα λόγια, οι ελεγκτές γνωµοδοτούν εάν οι οικονοµικές
καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι
ελεγκτές χρησιµοποιούν περιορισµένες διαδικασίες και χρησιµοποιούν εκτεταµένες
τεχνικές δοκιµές και δειγµατοληψίες. Οι έλεγχοι διενεργούνται από ανεξάρτητους
ορκωτούς λογιστές και δεν διενεργούνται µε σκοπό να παρουσιάσουν αποδεικτικά
στοιχεία σε µια δικαστική διαµάχη. Ο έλεγχος δεν είναι µια έρευνα.
Από την άλλη πλευρά, η εγκληµατολογική λογιστική είναι η διερεύνηση της
καταγγελίας µε την παραδοχή ότι ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να
παρουσιάσει τα στοιχεία σε ένα δικαιοδοτικό όργανο. Ένας εγκληµατολογικός
λογιστής χρησιµοποιεί συχνά ειδικούς εµπειρογνώµονες από άλλους τοµείς, ως
µέρος µιας οµάδας ώστε να συγκεντρώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Για να
παρουσιάσει τα αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη
βεβαιότητα, ως εκ τούτου, οι δοκιµές και µέθοδοι δειγµατοληψίας συνήθως δεν
χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. Η έκταση της έρευνας, πολλές φορές,
είναι περιορισµένη, διότι καθορίζεται από τον πελάτη.
Η εγκληµατολογική λογιστική, ως εκ τούτου, είναι µια ειδικότητα που απαιτεί την
ενσωµάτωση

των

δεξιοτήτων

έρευνας,

της

λογιστικής

και

ελεγκτικής.

Ο

εγκληµατολογικός λογιστής εξετάζει τα έγγραφα, τα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα µε
ένα κριτικό τρόπο, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα και να υπολογίσει αξίες, να
προσδιορίσει παρατυπίες και ύποπτες συναλλαγές. Ένας εγκληµατολογικός λογιστής
κατανοεί τις περιοχές κινδύνου-απάτης και έχει ευρεία γνώση της απάτης. Ένας
εγκληµατολογικός λογιστής δεν κοιτάζει απλώς τους αριθµούς, αλλά πίσω από τους
αριθµούς.
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Μπορεί κανείς να διευρύνει τον ορισµό αυτό λέγοντας ότι η εγκληµατολογική
λογιστική είναι ένας επιστηµονικός κλάδος που αποτελείται από δύο τοµείς
εξειδίκευσης: σε ειδικούς για δικαστική υποστήριξη και σε λογιστές διερεύνησης
απάτης. Οι ειδικοί για δικαστική υποστήριξη ασχολούνται µε την αποτίµηση των
επιχειρήσεων, µαρτυρίες εµπειρογνωµόνων, αξιολόγηση των µελλοντικών κερδών,
και ανάλυση εσόδων και εξόδων. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές απάτης
εφαρµόζουν τις δεξιότητές τους για να διερευνήσουν τους τοµείς του υποτιθέµενου
ποινικού παραπτώµατος, προκειµένου να υποστηρίξουν ή να διαλύσουν υποψίες.
Αυτά τα πεδία αλληλεπικαλύπτονται-ο εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί από τη µία
να κάνει τη δουλειά υποστήριξης σε δικαστικές διαµάχες και να ενεργεί ως λογιστής
απάτης από την άλλη. Και οι δύο από αυτές τις δεσµεύσεις θα µπορούσαν να
οδηγήσουν τον εγκληµατολογικό λογιστή σε θέση εµπειρογνώµονα. Ως εκ τούτου, ο
εγκληµατολογικός λογιστικής µπορεί να οριστεί γενικότερα ως: ένας επιστηµονικός
κλάδος,

όπου

οι

ελεγκτικές,

οι

λογιστικές,

και

διερευνητικές

ικανότητες

χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν σε διαφορές που αφορούν οικονοµικά ζητήµατα
και

δεδοµένα, και όπου υπάρχει υπόνοια ή ισχυρισµός απάτης. Η εµπειρία του

εγκληµατολογικού λογιστή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τον
ενάγοντα ο οποίος προσπαθεί να δηµιουργήσει µια αξίωση, ή να υποστηρίξει τον
εναγόµενο, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της απαίτησης εναντίον του.
Συνήθως οι έρευνες αυτές αφορούν διαφορές. Μερικές φορές, όµως, οι διαφωνίες
αυτές διευθετούνται µέσω διαπραγµατεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, πειστικά και
αυθεντικά στοιχεία που προκύπτουν από τις οικονοµικές και ερευνητικές δεξιότητες
της εγκληµατολογικού λογιστή είναι επιτακτικά. Ως εκ τούτου, η εγκληµατολογικός
λογιστής πρέπει να είναι ένας καλός επαγγελµατίας και να έχει επίγνωση των
νοµοθετικών διατάξεων, το εθιµικό δίκαιο και τους κανόνες των αποδεικτικών
στοιχείων και διαδικασιών.
Συνήθως τα ευρήµατα της εγκληµατολογικού λογιστή βασίζονται σε γεγονότα και
όχι απόψεις. Τα πραγµατικά περιστατικά µπορούν να ερευνηθούν, και ο
εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να προετοιµάσει µια οριστική έκθεση σχετικά µε
αυτά τα γεγονότα. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εγκληµατολογικός
λογιστής µπορεί να επικαλεστεί την επαγγελµατική κρίση και να παρουσιάσει τα
ευρήµατα χρησιµοποιώντας µια έκθεση ελέγχου-γνώµης. Περιττό να πούµε ότι, οι
εκθέσεις που βασίζονται σε γεγονότα συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήµατα σε
δικαστικές υποθέσεις, επειδή υποστηρίζονται από την υποκείµενη τεκµηρίωση. Οι
εκθέσεις έλεγχου-γνώµης, από την άλλη πλευρά, είναι υποκειµενικές και απαιτούν
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από τον εγκληµατολογικό λογιστή να επιδείξει τις ικανότητες του και να παρέχει
επαρκή συλλογισµό για τη συγκεκριµένη γνώµη.
Τα δύο σηµεία που συχνά παραβλέπονται όταν κάποιος εµπλέκεται σε µια
υπόθεση ως εγκληµατολογικός λογιστής: (1) συνήθως και η άλλη πλευρά
χρησιµοποιεί έναν εγκληµατολογικό λογιστή, καθώς και(2) η αξιοπιστία του
εγκληµατολογικού λογιστή είναι εξαιρετικά σηµαντική. Έτσι, ο εγκληµατολογικός
λογιστής πρέπει να έχει υψηλά επαγγελµατικά πρότυπα και ηθική54.

5.2 Γιατί είναι απαραίτητη η εγκληματολογική λογιστική;
Επιχειρηµατικές και παράνοµες δραστηριότητες έχουν γίνει τόσο πολύπλοκες,
ώστε οι δικηγόροι και οι ποινικοί ανακριτές συχνά δεν διαθέτουν την απαραίτητη
τεχνογνωσία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το γεγονός αυτό, καθώς και η
σηµαντική αύξηση των οικονοµικών εγκληµάτων, οικογενειακές και επιχειρηµατικές
διαφωνίες, έχουν δηµιουργήσει την ανάγκη του νέου κλάδου της εγκληµατολογικής
λογιστικής. Αν και αυτή η ειδικότητα δεν περιορίζεται σε θέµατα απάτης, η
πραγµατικότητα είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας της εγκληµατολογικής
λογιστικής περιλαµβάνει έρευνες κατά της απάτης. Στην περίπτωση της απάτης, το
έργο της εγκληµατολογικής λογιστικής οµάδας είναι κρίσιµο, καθώς η επιβίωση της
επιχείρησης µπορεί να στηρίζεται στην έκβαση. Καλοί επιχειρηµατίες πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι η απάτη είναι ένας διαρκής κίνδυνος σε όλες τις επιχειρήσεις.
Έτσι, οι ηγέτες της εταιρείας πρέπει να επινοήσουν τρόπους για την πρόληψη της
απάτης, αντί να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της απάτης. Οι
περιπτώσεις απάτης έχουν αυξηθεί εξαιτίας της έλλειψης κυβερνητικής δέσµευσης,
της αναποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος, της πιο πολύπλοκης
τεχνολογίας, της έλλειψη επαρκών κυρώσεων και παράγοντες αποτροπής και της
απληστίας και αλαζονείας. Μελέτες δείχνουν ότι οι απάτες θα συνεχίσουν να
αυξάνονται55. Επί του παρόντος, περίπου το 75% των αποτελεσµάτων της απάτης
πραγµατοποιούνται

από

τους υπαλλήλους,

ενώ

άλλες πηγές της

απάτης

περιλαµβάνουν τους πελάτες, τη διαχείριση, τους προµηθευτές και τους παρόχους
υπηρεσιών. Επιπλέον, περίπου 55% των περιπτώσεων απάτης έχει ανακαλυφθεί ως
αποτέλεσµα των ισχυρών εσωτερικών ελέγχων. Άλλες µέθοδοι της ανακάλυψης
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Siegel, Joel G., Shim, Jae K. (2010) “Accounting Handbook”, Barron's Educational Series
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http://www.forensicaccounting.com/
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περιλαµβάνουν τους πληροφοριοδότες, τους πελάτες, τους εσωτερικούς ελεγκτές, και
την ανακάλυψη από ατύχηµα ή µέσω της επίσηµης έρευνας.

5.3 Πότε κάποιος προσφεύγει στην εγκληματολογική λογιστική;

Οι πελάτες διατηρούν εγκληµατολογικούς λογιστές όταν ενδιαφέρονται είτε για
δικαστική υποστήριξη είτε για έρευνες.
Δικαστική Υποστήριξη
Αυτή είναι µια κατάσταση όπου ο εγκληµατολογικός λογιστής καλείται να εκφέρει
γνώµη σε γνωστά γεγονότα ή γεγονότα που πρόκειται να αποκαλυφθούν. Ο
εγκληµατολογικός λογιστής αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της νοµικής οµάδας,
βοηθώντας να τεκµηριώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισµούς, να αναλύσουν τα
γεγονότα, να αµφισβητήσουν τους ισχυρισµούς, και να αναπτύξουν κίνητρα. Το ποσό
της συµµετοχής και το σηµείο στο οποίο ο εγκληµατολογικός λογιστής εµπλέκεται
ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση. Μερικές φορές ο εγκληµατολογικός
λογιστής καλείται από την αρχή της υπόθεσης. Άλλες φορές ο εγκληµατολογικός
λογιστής καλείται πριν η υπόθεση προγραµµατιστεί να πάει στο δικαστήριο και αφού
οι εκτός-δικαστηρίου προσπάθειες επίλυσης έχουν αποτύχει. Ο εγκληµατολογικός
λογιστής βοηθά στην απόκτηση τεκµηρίωσης για να υποστηρίξει ή να διαλύσει µια
απαίτηση, κατά την αναθεώρηση για να δώσει µια εκτίµηση της υπόθεσης µε τη
νοµική οµάδα, ή / και στον εντοπισµό των τοµέων όπου σηµειώθηκαν ζηµίες.
Επιπλέον, ο εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να κληθεί να εµπλακεί κατά το
στάδιο της ανακάλυψης για να διατυπώσει ερωτήσεις, και µπορεί να κληθεί να
επανεξετάσει την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του µάρτυρα της αντίπαλη πλευράς
ώστε να δώσει µια αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών. Κατά τη
διάρκεια της δίκης ο εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να χρησιµεύσει ως µάρτυρας
και να βοηθήσει στην παροχή ερωτήσεων για αντεξέταση. Μπορεί επίσης να
βοηθήσει µε τις συζητήσεις διακανονισµού µετά τη δίκη.

Έρευνες
Οι έρευνες αφορούν πιο συχνά απάτες που σχετίζονται µε ποινικές υποθέσεις.
Συνήθως, µια ερευνητική λογιστική εργασία θα προκύψει από την υποψία ενός
πελάτη ότι υπάρχει απάτη των εργαζοµένων. Άλλα µέρη όπως οι οργανισµοί
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ρυθµίσεων και επιβολής του νόµου, µπορεί να διατηρήσουν ένα εγκληµατολογικό
λογιστή για να διερευνήσει τους ισχυρισµούς για απάτη τίτλων, µίζες, ασφαλιστική
απάτη, ξέπλυµα χρήµατος ή να βοηθήσει µε την αναζήτηση και ανάλυση των
περιουσιακών στοιχείων .

5.4 Που χρησιμοποιείται η εγκληματολογική λογιστική;
Ένας εγκληµατολογικός λογιστής χρησιµοποιείται σε έναν αριθµό περιπτώσεων
περιλαµβάνοντας(αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά) τα εξής:
Επιχειρηµατικές αποτιµήσεις: ένας εγκληµατολογικός λογιστής αξιολογεί την
τρέχουσα αξία µιας επιχείρησης για διάφορα προσωπικά ή νοµικά θέµατα.
Σωµατικές βλάβες και οι απαιτήσεις από θανατηφόρο ατύχηµα: ένας
εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να βοηθήσει στο να καθορίσει τα χαµένα κέρδη
(αυτά τα κέρδη που θα είχαν προκύψει για τον ενάγων, εκτός από τις ενέργειες του
εναγοµένου.) Από τη συλλογή και ανάλυση µιας ποικιλίας πληροφοριών στη συνέχεια
εκδίδει µια έκθεση µε βάση τα αποτελέσµατα των αναλύσεων.
Επαγγελµατική αµέλεια: ένας εγκληµατολογικός λογιστής βοηθά να προσδιοριστεί
εάν έχει συµβεί παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας ή άλλων προτύπων
επαγγελµατικής πρακτικής (π.χ. αδυναµία να εφαρµόσει τα γενικώς αποδεκτά
πρότυπα ελέγχου από ένα CPA κατά την εκτέλεση ενός ελέγχου). Επιπλέον, ο
εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση της ζηµίας.
Ασφάλιση: ένας εγκληµατολογικός λογιστής µπορεί να συντάσσει τις οικονοµικές
αναλύσεις για µια ασφαλιστική εταιρεία αξιώσεων, των ζηµιών εισοδήµατος των
επιχειρήσεων, τα έξοδα, τις υποχρεώσεις ή την ασφαλιστική αποζηµίωση των
εργατών.
∆ιαιτησία: ένας εγκληµατολογικός λογιστής µερικές φορές διατηρείται για να
βοηθήσει σε µια εναλλακτική επίλυση διαφορών ενεργώντας ως µεσολαβητής που
επιτρέπει στα άτοµα και τις επιχειρήσεις την επίλυση διαφορών σε εύθετο χρόνο, µε
ελάχιστη διακοπή.
Εταιρική σχέση και των εταιρικές διαφορές: ένας εγκληµατολογικός λογιστής
µπορεί να ζητηθεί για να βοηθήσει την επίλυση των διαφορών µεταξύ των εταίρων ή
µετόχων. Λεπτοµερείς αναλύσεις είναι συχνά απαραίτητες για πολλές αναφορές που
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καλύπτουν µία σειρά ετών. Οι περισσότερες από αυτές τις διαφορές σχετίζονται µε
αποζηµίωση και θέµατα οφέλους.
Έρευνες απάτης και οικονοµικών εγκληµάτων: Αυτοί οι τύποι πρέπει να
παρασκευάζονται για λογαριασµό των αστυνοµικών δυνάµεων, καθώς, και για τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνήθως προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η αγορά /
µίζες προµηθειών, ηλεκτρονική απάτη και παραποίηση της απογραφής. Η έρευνα
από τον εγκληµατολογικό λογιστή περιλαµβάνει συχνά εντοπισµό κεφαλαίων, την
αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων και την ανάκτηση.

5.5 ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ;
Αν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί µοναδικές λογιστικές και
ελεγκτικές διαδικασίες, πολλές εργασίες εγκληµατολογικής λογιστικής θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα βήµατα:56
Συνάντηση µε τον πελάτη: Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να συναντηθεί
µε τον πελάτη για να προσδιορίσει την έκταση της δέσµευσης. Επιπλέον, είναι
σκόπιµο για να ληφθεί µία επιστολή δέσµευσης προσδιορίζοντας τους όρους της
εµπλοκής.
Καθορισµός ανεξαρτησίας: Είναι κατανοητό ότι οι CPA πρέπει να είναι ανεξάρτητοι
κατά την εκτέλεση ενός ελέγχου ή άλλων υπηρεσιών για τους πελάτες. Είναι
υποχρεωτικό, καθώς ο εγκληµατολογικός λογιστής είναι ανεξάρτητος. ∆ιαφορετικά, η
αξιοπιστία του εγκληµατολογικού λογιστή θα εξετασθεί εάν η δέσµευση οδηγήσει σε
µια νοµική υπόθεση.
Σχεδιασµός έργου. Ο σωστός σχεδιασµός εκ των προτέρων είναι απαραίτητος για
κάθε τύπο δέσµευσης. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι παρόµοιο µε το πρόγραµµα
ελέγχου, αναλύοντας τους στόχους και τις διαδικασίες σε µια µορφή που προσδιορίζει
το εύρος του έργου έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί κάποιου είδους συµπέρασµα.
Συγκέντρωση στοιχείων και εκτέλεση αναλύσεων. Ο εγκληµατολογικός λογιστής
θα πρέπει να ταιριάζει τον έλεγχο, τη λογιστική και τη διερευνητική τεχνική που
χρησιµοποιείται µε το είδος των αποδείξεων που πρέπει να ληφθούν. Μια
συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να ικανοποιήσει περισσότερους από έναν στόχους.
56
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Όταν ο εγκληµατολογικός λογιστής, για παράδειγµα, εκτελεί µια τεχνική ελέγχου για
ένα συγκεκριµένο λογαριασµό, τα στοιχεία για τους λογαριασµούς µπορούν να
ανακαλυφθούν µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα της λογιστικής. Εγκληµατολογικοί
λογιστές χρησιµοποιούν µια ποικιλία από τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένων της
έρευνας, της επιβεβαίωσης, της φυσικής εξέτασης, της παρατήρησης, της
επιθεώρησης, του εντοπισµού, επανεκτέλεσης και αναλυτικές διαδικασίες.
Συµπέρασµα και προετοιµασία της έκθεση: Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα
πρέπει να γράψει την τελική έκθεση κατά τρόπο που να εξηγεί µε σαφήνεια τη φύση
της εργασίας και το πεδίο εφαρµογής του έργου. Θα πρέπει να αναφέρει την
προσέγγιση που χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη των πληροφοριών, και
αναλυτικά τα ευρήµατα ή /και απόψεις.

5.6 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η εγκληµατολογική λογιστική είναι µία λογιστική ειδικότητα που ενσωµατώνει τη
λογιστική, τον λογιστικό έλεγχο και διερευνητικές ικανότητες, προκειµένου να
υποστηρίξουν ή να επιλύσουν καταγγελίες για απάτη. Η εγκληµατολογική λογιστική
περιλαµβάνει τόσο την άσκηση της προσφυγής υποστήριξης (κατάθεση ειδικού
µάρτυρα, την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την απάτη,
κλπ) και της λογιστικής έρευνας.
Η διαφορά ανάµεσα σε ένα "κανονικό" λογιστή και ένα εγκληµατολογικό λογιστή
είναι ότι ο τελευταίος επιδιώκει ένα επίπεδο αποδεικτικής λεπτοµέρειας και
αναλυτικής ακρίβειας, η οποία θα είναι βιώσιµη υπό νοµικό έλεγχο ή επανεξέταση.
Η εγκληµατολογική λογιστική επικεντρώνεται τόσο στην απόδειξη των οικονοµικών
συναλλαγών και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και το νοµικό πλαίσιο που επιτρέπει
τέτοια στοιχεία να είναι κατάλληλα για τη θέσπιση υποχρέωσης λογοδοσίας ή
αξιολόγησης. Οι δεσµεύσεις της εγκληµατολογικής λογιστικής περιλαµβάνουν την
ανακατασκευή της συναλλαγής, την πτώχευση, θέµατα οικογενειακού δικαίου, την
αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων και την αποτίµηση, την εξέταση της απάτης
/ ανίχνευσης, και πολλά άλλα θέµατα.
Λογιστικός έλεγχος γίνεται είτε από έναν υπάλληλο (εσωτερικός έλεγχος) ή από
µια εξωτερική εταιρεία ορκωτών λογιστών (εξωτερικός έλεγχος). Οι εσωτερικοί
έλεγχοι εξετάζουν τις επιχειρησιακές αποδείξεις για να βεβαιωθούν ότι οι λειτουργικές
διαδικασίες της προβλεπόµενης εταιρείας έχουν ακολουθηθεί. Οι εξωτερικοί έλεγχοι
εξετάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τα αρχεία της εταιρείας, που οδηγούν στην
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έκφραση µίας επαγγελµατικής γνώµης από το εξωτερικό CPA, ο οποίος εγκρίνει την
αξιοπιστία στις οικονοµικές εκθέσεις που υπέβαλε η εταιρεία. Ένα βασικό στοιχείο
του ελέγχου είναι η εξέταση των αδυναµιών εσωτερικού ελέγχου. Η εξέταση της
απάτης διαφέρει από τον έλεγχο, όπως φαίνεται στον πίνακα που βρίσκεται στο τέλος
του κεφαλαίου.

5.7 Διαδικασία έρευνας εγκληματολογικού ελεγκτή
Στη θεωρία, το σκάνδαλο της Enron δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συµβεί. Οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι ο καλύτεροι ρυθµιστές στον
κόσµο, µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να επιβάλει αυστηρούς κανόνες για
τη γνωστοποίηση πληροφοριών για την προστασία των επενδυτών, και ιδιωτικούς
φορείς παρακολούθησης και εταιρείες. Αλλά οι λογαριασµοί της Enron αποδείχθηκαν
απόρθητοι στις κρατικές και ιδιωτικές ρυθµιστικές αρχές όσο, ενώ η κύρια επιχείρηση
-εµπόριο ενέργειας- ρυθµίζεται ελαφρά από ένα άλλο σύνολο των κρατικών
υπηρεσιών

που

εξαιρούνται

από

πολλές

απαιτήσεις

υποβολής

εκθέσεων,

διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσµούς µε την εταιρεία.
Πέρα από το τσίρκο του Κογκρέσου και τα τεµαχισµένα έγγραφα, η τύχη της
υπόθεσης Enron- περισσότερες έρευνες υπόπτων για εταιρικό έγκληµα- βρίσκεται
στα χέρια επαγγελµατιών στους υπολογιστές και εγκληµατολογικών λογιστών που
εργάζονται αθόρυβα στα παρασκήνια. Οι ερευνητές εργάζονται µέσω 10.000
αντιγράφων ασφαλείας, 20 εκατοµµύριων φύλλων χαρτιού, και πάνω από 400
υπολογιστές και φορητές συσκευές, σύµφωνα µε τα νοµικά έγγραφα. Τα ηλεκτρονικά
δεδοµένα είναι µέχρι και δέκα φορές το µέγεθος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
Μολονότι είναι εξοπλισµένοι µε πολλές από τις ίδιες ικανότητες ως λογιστές και οι
επαγγελµατίες της πληροφορικής, οι εγκληµατολογικοί ντετέκτιβ εµβαθύνουν σε όλες
τις εταιρικές έρευνες. Εντοπίζουν σκληρούς δίσκους υπολογιστών, οικονοµικά
έγγραφα και τραπεζικά αρχεία για αποδείξεις που είναι επιτρεπτές σε πολιτικά και
ποινικά δικαστήρια. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν
ξεκινήσει ποινικές και αστικές έρευνες της Enron και δικηγορικά γραφεία, και οι
ιδιωτικοί τους ανακριτές ελπίζουν να συγκεντρώσουν τα έγγραφα για αγωγές
οµαδικής ενέργειας κατά της Enron.
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Παρακάτω αναλύεται το πώς οι εγκληµατολογικοί λογιστές εργάζονται σε µεγάλες
υποθέσεις εταιρικής απάτης και πως η έρευνα είναι πιθανό να ξεδιπλωθεί στην
υπόθεση εταιρικής απάτης.
Με τον εντοπισµό των ψηφιακών και έγγραφων µονοπατιών. Ακόµα και αν τα
έγγραφα πετάχτηκαν, οι ερευνητές οπλισµένοι µε κλητεύσεις µπορούν να µαζέψουν
αντίγραφο χαρτιά από τον ελεγκτή ή το δικηγορικό γραφείο της υπό εξέταση
εταιρείας. Αν κρίσιµο υλικό δεν µπορεί να βρεθεί στον υπολογιστή ή στα backup µιας
εταιρείας, οι περισσότερες µεγάλες εταιρείες διατηρούν τα δεδοµένα σε συστήµατα
έκτακτης ανάγκης δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εκτός τόπου, σε περίπτωση
που µία φυσική καταστροφή καταστρέψει τα αρχεία του γραφείου. Επιπλέον, οι
ερευνητές µε εντάλµατα έρευνας θα κατασχέσουν αρχεία, υπολογιστές, συσκευές
τηλεειδοποίησης και κινητά τηλέφωνα από τα σπίτια των εργαζοµένων.
Με τη διάσωση και την ανακατασκευή των δεδοµένων. Στις περισσότερες
περιπτώσεις εταιρικών απάτης ερευνητές θα αποσπάσουν κάθε bit και byte των
δεδοµένων από τους σκληρούς δίσκους, δισκέτες, µαγνητικές ταινίες και CD-ROMs.
Οι ερευνητές θα κάνουν αντίγραφα για αποθήκευση και για να χρησιµοποιούν τα
δεδοµένα για την ανάλυσή τους. Συχνά, διαγράφονται τα ενοχοποιητικά έγγραφα, ή
ένας ύποπτος θα κρύψει τα αρχεία σε έναν ανώνυµο µέρος του σκληρού δίσκου.
Από το οικονοµικό προφίλ. Μερικοί ερευνητές θα κατασκευάσουν οικονοµικά
προφίλ των υπόπτων και των περιουσιακών στοιχείων τους. Μελετούν τραπεζικά
έγγραφα, τα φορολογικά µητρώα και εταιρικά αρχεία για να χαρτογραφήσουν την
αµοιβή ενός υπόπτου, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών και επενδυτικών
συµµετοχών. Θα κάνουν συνέντευξη µε τους συναδέλφους, την οικογένεια και τους
φίλους και επίσης θα οδηγούν από το σπίτι του υπόπτου για να δουν αν αυτός ή αυτή
ζει πέρα από τις δυνατότητές του/της.
Από την ανάλυση των στοιχείων. Μέσα από ένα βουνό αρχείων, οι ερευνητές
αναζητούν τα «καυτά έγγραφα» - υπολογιστικά φύλλα, τιµολόγια, συµβάσεις, και τα
υποµνήµατα, τα οποία δείχνουν ένα µοτίβο για τις παρανοµίες των υπόπτων. Για
παράδειγµα, οι αριθµοί µιας εταιρείας και οι τριµηνιαίες καταστάσεις εισοδήµατος δεν
θα µπορούσαν να αναστραφούν µε τα λογιστικά πρότυπα ή οι προηγούµενες
επιδόσεις. Τα περιθώρια κέρδους θα µπορούσαν να αυξηθούν ξαφνικά ακόµη και αν
τα έσοδα είναι επίπεδα. Ή µια επιχείρηση απροσδόκητα µπορεί να διαγράψει τα
τεράστια ποσά των αποθεµάτων ή απούλητων προϊόντων.
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Οι ερευνητές σε υποθέσεις εταιρικής απάτης, επίσης, εξετάζουνε προσεκτικά τα
έγγραφα εργασίας των ελεγκτών, που ονοµάζονται παρελθούσες προσαρµοσµένες
ηµερολογιακές εγγραφές (PAJEs). Τα PAJEs είναι ηµερολογιακές εγγραφές που δεν
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν δένουν µε τις
οικονοµικές καταστάσεις που κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το φύλλο
εργασίας µε τις PAJEs θα πρέπει να δείξει µια συµφιλίωση µε τα οικονοµικά που
έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το τι θα συνέβαινε εάν οι PAJEs
είχαν αναρτηθεί.

5.8 Εγκληματολογική Λογιστική και Χρήση της Τεχνολογίας και της
Πληροφορικής
Σε ορισµένα σηµεία οι εξελίξεις στην τεχνολογία επέτρεψαν στους εγκληµατίες να
διαπράττουν εγκλήµατα πιο γρήγορα και µε επιτυχία. Για παράδειγµα, µε την
καταγραφή των πληροφοριών της βάσης δεδοµένων είναι εύκολο να κλέψουν την
ταυτότητα των ανθρώπων και τα οικονοµικά δεδοµένα. Η αυτοµατοποίηση του
συστήµατος

µισθοδοσίας

επέτρεψε

σε

διεφθαρµένους

υπαλλήλους

να

δηµιουργήσουν ψευδείς ταυτότητες για να λάβουν παράνοµους µισθούς. Η διαγραφή
ενός αρχείου υπολογιστή δεν αφαιρεί κατ 'ανάγκη τις πληροφορίες. Επίσης, τα
δεδοµένα που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή µπορεί να υπάρχουν σε πολλές
τοποθεσίες, όπως σε µια εφεδρική ταινία, ένα εταιρικό Blackberry ή PDA. Τέτοιες
συσκευές χρησιµεύουν ως ένα µαγνητόφωνο, τεκµηριώνοντας και αποθηκεύοντας τα
στοιχεία του εγκλήµατος.
Τηλέφωνο για το γραφείο, το σπίτι, οι γραµµές fax και το κινητό τηλέφωνο
µπορούν επίσης

να

αποδειχθούν χρήσιµα.

Ένας εργαζόµενος µπορεί να

προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει ένα κοινής πρόσβασης τηλέφωνο για την
πραγµατοποίηση

κλήσεων.

Ωστόσο,

οι

εργοδότες

µπορούν

επίσης

να

εγκαταστήσουν κάρτες ασφαλείας για την πρόσβαση σε ορισµένες περιοχές του
κτηρίου που έχουν ευαίσθητα αρχεία. Με αυτό τον τρόπο ο εργοδότης µπορεί να
παρακολουθεί σε τι αρχεία έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι.
Τα

εργαλεία

πληροφορικής,

όπως

η

εξόρυξη

δεδοµένων

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά από τους ελεγκτές απάτης. Αυτό περιλαµβάνει την
ανάλυση των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα σε ένα σύστηµα πληροφοριών
(π.χ. µια βάση δεδοµένων) για την αναγνώριση προτύπων που υποδηλώνουν
ανεξήγητες ή πιθανώς αµφισβητήσιµες συναλλαγές. Το πλεονέκτηµα µιας τέτοιας
τεχνικής ανάλυσης του υπολογιστή είναι ότι µεγάλος αριθµός συναλλαγών µπορεί να
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αξιολογηθεί σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Περαιτέρω, η πολλαπλή
ανάλυση των επιµέρους στοιχείων δεδοµένων µπορούν να εκτελεσθούν για να
παρέχουν διαφορετικές αξιολογήσεις των πιθανών σχεδίων ή τάσεων. Μόλις
εντοπιστεί ένα σχέδιο, οι ελεγκτές πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω τις συναλλαγές για
να προσδιοριστεί εάν µια ανάρµοστη συναλλαγή πραγµατικά συνέβη. Η εξόρυξη
δεδοµένων µπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιµη και σε άλλες υψηλού κινδύνου
εταιρικές διαδικασίες.
Τελικώς, συµπεραίνεται πως η ειδικότητα του εγκληµατολογικού λογιστή έχει
πολλά κοινά σηµεία µε τον ελεγκτή λογιστή µε τη µόνη διαφορά ότι ο
εγκληµατολογικός

λογιστής

ακολουθεί

αναλυτικότερες

διαδικασίες.

Σηµαντικά

υποστηρικτικό ρόλο στο επάγγελµα του εγκληµατολογικού λογιστή παίζει η χρήση
εξελιγµένων πληροφοριακών συστηµάτων εντοπισµού απάτης, που του επιτρέπει σε
λίγο χρόνο να αξιολογεί ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών. Εάν µία επιχείρηση
συνδύαζε

έµπειρους εγκληµατολογικούς λογιστές και χρήση της τεχνολογίας θα

µπορούσε να έχει πολλές πιθανότητες στην εξάλειψη της λογιστικής απάτης.
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Θέµα

Χρονοδιάγραµµα

Έλεγχος

Εξέταση Απάτης

Επαναλαµβανόµενη

Μη επαναλαµβανόµενη

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε
τακτική, επαναλαµβανόµενη
βάση.

Οι εξετάσεις απάτης είναι µη
επαναλαµβανόµενες, διεξάγονται
µόνο µε επαρκή κατηγορία.

Γενικά

Πεδίο εφαρµογής

Στόχος

Το πεδίο εφαρµογής του
ελέγχου είναι η εξέταση των
οικονοµικών δεδοµένων.

Οι εξετάσεις απάτης διεξάγονται
για την επίλυση συγκεκριµένων
ισχυρισµών.

Γνώµη

Θέτει την ευθύνη

Ένας έλεγχος διενεργείται
για λόγους έκφρασης
γνώµης στις οικονοµικές
καταστάσεις.

Ο στόχος του εξεταστή της απάτης
είναι να καθορίσει εάν συνέβη ή
συµβαίνει η απάτη και να
καθορίσει τον υπεύθυνο.

Χωρίς ακρόαση

Με ακρόαση

Η διαδικασία ελέγχου είναι
µη εκατέρωθεν ακροάσεως.

Η εξετάσεις απάτης, επειδή
αφορούν µία προσπάθεια να
αποκαλύψουν τον υπεύθυνο, είναι
ακροαµατικές εκ φύσεως.

Ελεγκτικές τεχνικές

Τεχνικές εξέτασης απάτης

Οι έλεγχοι διεξάγονται από
την εξέταση των
οικονοµικών στοιχείων και
την απόκτηση αποδεικτικών
στοιχείων που συγκλίνουν.

Οι εξετάσεις απάτης διενεργούνται
µε έλεγχο εγγράφων , επανεξέταση
δεδοµένων όπως δηµόσια αρχεία
και συνεντεύξεις.

Σχέση

Μεθοδολογία

Ειδικά

Απόδειξη
Επαγγελµατική
επιφυλακτικότητα
Πρότυπα

Οι ελεγκτές πρέπει να
προσεγγίσει τους ελέγχους
µε επαγγελµατική
επιφυλακτικότητα.

Ο εξεταστής απάτης προσεγγίσει
την ανάλυση της απάτης,
προσπαθώντας να συγκεντρώσει
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για
να υποστηρίξουν ή να απορρίψουν
ένα ισχυρισµό απάτης.
86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις - ΟΙ 4

ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Όταν µέσα σε µία οικονοµική µονάδα υπάρχουν υπόνοιες ή γεγονότα που
υποδηλώνουν ότι µία λογιστική απάτη έχει συµβεί, τότε καλείται ο εγκληµατολογικός
λογιστής για περαιτέρω διερεύνηση. Με τη σειρά του θα ακολουθήσει κάποια
συγκεκριµένη µεθοδολογία ώστε να εξάγει συµπεράσµατα τα οποία θεωρούνται
πλήρη και µε υπόσταση. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται αυτές οι φάσεις που
ακολουθεί ο εγκληµατολογικός λογιστής ώστε να εξαχθεί µε ασφάλεια το πόρισµα της
έκθεσης.
Μια εγκληµατολογική λογιστική εργασία µπορεί να χωριστεί σε τέσσερις διακριτές
φάσεις:57
1. Πρόβληµα αναγνώρισης και επανεξέταση του σχεδιασµού.
2. Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
3. Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων.
4. Το πόρισµα της έκθεσης.

6.2 Φάση 1: Πρόβλημα Αναγνώρισης και Αξιολόγηση Σχεδιασμού
Ας εξετάσουµε τώρα τις φάσεις της εγκληµατολογικής λογιστικής εργασίας.
Οι περισσότεροι συγγραφείς αντιµετωπίζουν αυτά τα δύο θέµατα από κοινού.
Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να συνδυαστούν. Ως εκ τούτου, θα αντιµετωπίζονται
ως δύο διακριτά και ξεχωριστά θέµατα στο κείµενο που ακολουθεί.

57

Thornhill, William T. (1995) “Forensic Accounting: How to investigate the fraud”, Irwin Professional
Publishing
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Πρόβλημα Αναγνώρισης
Ο εγκληµατολογικός λογιστής πρέπει να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις.
Πρώτον, πώς προσδιορίστηκε και ανακοινώθηκε το πραγµατικό ή δυνητικό
πρόβληµα; Μπορεί να ταυτοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, µπορεί
να έχει αποκαλυφθεί από εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο ή ενδεχοµένως, από µία
κανονική εξέταση ή ένας υπάλληλος ή ο διαχειριστής µπορεί να αµφισβητήσει µια
διαδικασία ή εσωτερική πρακτική, στην παρακολούθηση από πρόσωπα που
εµπλέκονται στο προσωπικό λειτουργίας, που αναγνωρίζεται ως µια πιθανή δόλια
κατάσταση. Επιπλέον, το πρόβληµα µπορεί να εντοπιστεί από µια «άκρη». Αυτή είναι
η πληροφορία που παρέχεται από ένα άτοµο που δεν συµµετέχει ή δεν επωφελείται
από την κατάσταση απάτης. Αυτή η πληροφορία µπορεί να µεταδοθεί µέσω
τηλεφώνου, δηλ. επικοινωνία µε κάποιον από το τµήµα έλεγχου, το νοµικό τµήµα ή
την ασφάλεια, ή άλλη λειτουργία του προσωπικού (π.χ. ένα ανώτερο ή ένα φίλο του
ατόµου σε µια θέση εποπτείας ή διαχείρισης). Αυτές οι πληροφορίες µπορεί επίσης
να παρέχονται από µία “οδηγία” ότι κάποιος που συµµετέχει σε µια παράνοµη
δραστηριότητα ή που δεν εµπλέκεται άµεσα σε µια τέτοια δραστηριότητα, αλλά
επωφελείται από αυτή (π.χ. µια φίλη ή φίλο του προσώπου που πράγµατι
συµµετέχουν στην απάτη ).
Που υποτίθεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί η απάτη; Οι πληροφορίες µπορεί να
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή ή πληροφοριοδότη που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε «ιστορικά» δεδοµένα των
περιπτώσεων απάτης που είχαν συµβεί στην περιοχή όπου η τρέχουσα απάτη έχει
συµβεί ώστε να κατανοήσει τις "ιστορικές" αδυναµίες σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή η
πληροφορία µπορεί να προέλθει από το τµήµα έλεγχου, το νοµικό τµήµα , τη
διαχείριση των κινδύνων ή τα ανώτερα στελέχη. Πόσο χρονικό διάστηµα υποτίθεται
ότι πραγµατοποιείται η απάτη; Και πάλι, η πληροφορία αυτή µπορεί να προέλθει από
οποιαδήποτε από τις πηγές των πληροφοριών που προσδιορίζονται ανωτέρω.
Ποιοι είναι οι πιθανοί δράστες της απάτης; Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα
πρέπει να µάθει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για αυτούς. Οι
πληροφορίες για τους πιθανούς δράστες θα περιλαµβάνουν.
1. Καθορισµό της θέσης τους στο οργανόγραµµα.
2. ∆ιαπιστώνοντας την εξουσία / ευθύνη που τους έχει ανατεθεί, µε βάση την
ανασκόπηση της δουλειάς τους. Καθορισµός των καθηκόντων τους: σε ποιους
λογοδοτούν, ποιος λογοδοτεί σε αυτούς, µε ποιους διασυνδέονται στην οργάνωση.
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Προσδιορισµός των ειδικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων που απαιτούνται (π.χ.
προγραµµατιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών).
3. Επανεξέταση των φακέλων του προσωπικού για να εξακριβώσει την
εκπαίδευση, την εµπειρία τους και την αντίληψη του κάθε ατόµου (π.χ. καλός
υπάλληλος, ενοχλητικός υπάλληλος και ούτω καθεξής).
4. Εάν κρίνεται σκόπιµο, έλεγχο του τρόπου ζωής οποιουδήποτε πρόσωπου που
θεωρείται ότι εµπλέκεται στην υποψία απάτης.
Επιπλέον, ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να επανεξετάσει οποιαδήποτε
ή και όλα τα έγγραφα που µπορεί να έχουν εντοπιστεί ως πιθανή απάτη (π.χ.
έγγραφα που ταχυδροµήθηκαν στο τµήµα ελέγχου, έγγραφα στο γραφείο του
διευθυντή, και ούτω καθεξής).
Μετά από όλη την προηγούµενη δουλειά που έχει γίνει, όλες οι πληροφορίες που
αναπτύχτηκαν για τα πιθανά προβλήµατα συνοψίζονται και αξιολογούνται. Βάσει
αυτής της αξιολόγησης, θα πρέπει να αποφασισθεί εάν θα συνεχιστεί ή να ακυρωθεί
η εξέταση της απάτης σε αυτό το σηµείο. Αυτό θεωρείται "κατηγόρηση"(predication).
Σχετικοί ορισµοί:
Κατηγόρηση-predication: η λογική επιβεβαίωση ή κάτι άλλο.
Η Κατηγόρηση- predication έχει οριστεί, ειδικά όσον αφορά τις απάτες, ως:
Κατηγόρηση-predication είναι το σύνολο των συνθηκών που θα οδηγήσουν ένα
λογικό, επαγγελµατικά εκπαιδευµένο και συνετό άτοµο να πιστεύει ότι έχει συµβεί,
συµβαίνει, και / ή θα συµβεί µία απάτη. Κατηγόρηση- predication είναι η βάση πάνω
στην οποία έχει αρχίσει η εξέταση. Εξετάσεις απάτης δεν θα πρέπει να διεξαχθούν
χωρίς την κατάλληλη κατηγόρηση.
Για παράδειγµα, είναι πιθανό να αποδειχθεί ότι το πρόβληµα δεν είναι τίποτα
περισσότερο από λάθη ή ακούσια σφάλµατα, αλλά όχι απάτη. Εάν αποφασιστεί ότι η
εξέταση της απάτης δεν δικαιολογείται, ίσως θεωρείται σκόπιµο να γίνει µια ειδική
επανεξέταση στην περιοχή της ανησυχίας (π.χ. οργανωτική ανεπάρκεια, οι
διαδικαστικές αδυναµίες ή εσωτερικοί έλεγχοι). Εάν τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει
µια πιθανή ή πραγµατική απάτη, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει τον
προγραµµατισµό επανεξέτασης για τον έλεγχο. Πρέπει να υπάρχουν βάσιµοι λόγοι
για να προχωρήσει µε την εξέταση της απάτης, διότι ο εγκληµατολογικός λογιστής
δεν συµµετέχει σε “αλιευτικές” αποστολές.
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Αν µια εξέταση απάτης δικαιολογείται, τότε η παρακάτω θεωρία προσέγγισης της
απάτης ισχύει: “Κάθε εξέταση απάτης ξεκινά µε την παραδοχή ότι σε όλες τις
περιπτώσεις θα καταλήξει σε δικαστική διαµάχη.”. Όσο πιο περίπλοκη είναι η απάτη,
τόσο πιο σηµαντική είναι αυτή η θεωρία στον ελεγκτή της απάτης.
Η θεωρία της απάτης αρχίζει µε την υπόθεση, βασίζεται στα γνωστά γεγονότα, ή
ότι µπορεί να έχουν συµβεί. Στη συνέχεια, η υπόθεση ελέγχεται για να διαπιστωθεί αν
είναι αποδείξιµη. Η προσέγγιση της θεωρίας απάτης περιλαµβάνει:
•

Ανάλυση διαθέσιµων δεδοµένων

•

∆ηµιουργία µιας υπόθεσης

•

Έλεγχος της υπόθεσης

•

∆ιύλιση και για την τροποποίηση της υπόθεσης.

Αξιολόγηση Σχεδιασμού
Αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο ένας σχεδιασµός για ένα συγκεκριµένο έλεγχο, διότι
η φάση αυτή απαιτείται µόνο όταν υπάρχει βάσιµος λόγος να πιστεύουµε ότι υπάρχει
απάτη. Ως εκ τούτου, το σχέδιο επανεξέτασης πρέπει να καλύπτει όλες τις πιθανές
βάσεις, διότι η εξέταση “αναγνώριση του προβλήµατος” έχει σχεδιαστεί για να
εντοπίσει και να επιβεβαιώσει ένα πρόβληµα, αλλά δεν παρέχει πλήρη στοιχεία ως
προς όλες τις πτυχές της αδικοπραγίας. Η πραγµατική εξέταση της απάτης θα πρέπει
να προσεγγιστεί µετά από το γενικό πλαίσιο του ελέγχου της διοίκησης, ως εξής:

Μοναδικά Χαρακτηριστικά.
1. Σκοπός. Οι σκοποί και οι στόχοι του ελέγχου απάτης, πρέπει να προσδιορίζονται
σαφώς.
2. Βάση Πληροφοριών. Η εξέταση της απάτης εξαρτάται από πραγµατικά στοιχεία,
όπως ο οικονοµικός έλεγχος. Αλλά θα πρέπει να είναι περισσότερο εστιασµένη στις
αδυναµίες που εντοπίστηκαν, στις ελλείψεις που προσδιορίστηκαν, τα στοιχεία
σχετικά µε ατασθαλίες και το εύρος των δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
βασισµένοι στη βάση πληροφοριών που αναπτύχθηκε.
3. Εύρος ζηµιών. Σε µια εξέταση απάτης, υπάρχει ένα ευρύτερο φάσµα ποιοτικής
αξιολόγησης σε σχέση µε τον οικονοµικό ή λειτουργικό έλεγχο. Το πεδίο εφαρµογής
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είναι ευέλικτο, ώστε να µπορεί ο ελεγκτής να το επεκτείνει ή να το µειώσει µε βάση τα
πορίσµατα της επανεξέτασης από το αρχικό σχέδιο της εξέτασης.
Το έργο της επανεξέτασης πρέπει να εξετάσει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της
διοίκησης: την οργανωτική ακεραιότητα και αποτελεσµατικότητα, την ορθότητα των
στόχων και των στρατηγικών και τις σχετικές δυνάµεις και αδυναµίες στον τοµέα της
λογιστικής, διοίκησης και λειτουργιών καθώς και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου
σε σχέση µε κάθε δραστηριότητα και λειτουργία.
4. Πλαίσιο Αναφοράς. Η εξέταση της απάτης εξετάζει τις τελευταίες αποφάσεις και τις
δράσεις διαχείρισης και τις αξιολογεί τους σε σχέση µε τις επιπτώσεις για καθεµία
από τις δραστηριότητες αυτές.

Διαρθρωτικές μεταβλητές. Παρά το γεγονός ότι όλες οι εξετάσεις απάτης έχουν ένα
κοινό σκοπό και χρησιµοποιούν µια παρόµοια αναλυτική προσέγγιση, η δοµή τους
µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά, ανάλογα µε το πώς ορίζονται τα ακόλουθα βασικά
στοιχεία.
1. Ρόλος των µερών. Σε κάθε µέλος της οµάδας, σε µια οµάδα αναθεώρησης απάτης,
έχουν ειδικά ανατεθεί καθήκοντα και ευθύνες. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ή
να συµµετέχει ενεργά µε άλλα µέλη της οµάδας σε κάθε φάση της επανεξέτασης.
2. Πεδίο εφαρµογής. Ανάλογα µε τους στόχους και τους σκοπούς της εξέτασης
απάτης, ο έλεγχος µπορεί να είναι πλήρης ή να περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη
δραστηριότητα ή λειτουργία (π.χ. αγορές, πληρωτέους λογαριασµούς, αποθέµατα και
ούτω καθεξής). Όλα τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να κατανοήσουν το ιστορικό και
τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξέταση της απάτης.
3. Στόχοι. Οι στόχοι της εξέτασης απάτης επικεντρώνονται στο να προσδιορίσουν
που συνέβη η απάτη, ποιος είχε εµπλακεί, ποιες συναλλαγές, αρχεία, εκθέσεις,
προϊόντα, υλικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που εµπλέκονται, ποιοι νόµοι ή
κανονισµοί παραβιάζονται, πότε άρχισε και γιατί η κατάσταση δεν είχε εντοπιστεί
νωρίτερα.
4. Βάθος ανάλυσης. Ο γενικός κανόνας του επιπέδου εξισορρόπησης του ελέγχου
µεταξύ των αναγκών και του κόστους απορρίπτεται σε οποιαδήποτε εξέταση απάτης.
Σε αυτές τις εξετάσεις, "κόστος" αποτελούν οι παρελθούσες/ παρούσες / µελλοντικές
ζηµίες σε περίπτωση που η απάτη δεν είχε βρεθεί και δεν λαµβάνονταν µέτρα ώστε
να µην επαναληφθεί. Ως εκ τούτου, το βάθος της ανάλυσης θα πρέπει να είναι τόσο
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εκτεταµένο όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της
εξέτασης απάτης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Συνήθεις Παγίδες. Μερικές συνήθεις παγίδες αφορούν στην ανακοίνωση δαπανών,
την έλλειψη συµφωνίας σχετικά µε τη δοµή της οµάδας, την αποτυχία να θεσπιστούν
διατάξεις εµπιστευτικότητας, την ανεπαρκή επιβεβαίωση των δεδοµένων και των
ανισορροπιών στην απεικόνιση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων.
1. Ανακοίνωση ∆απανών: Υπάρχει πάντα ένας πραγµατικός κίνδυνος ότι ο
χορηγός της εξέτασης της απάτης να µην µπορεί να κατανοήσει πόσο πολύ
περισσότερη προσπάθεια και κόστος εµπλέκεται σε µια εξέταση της απάτης σε
αντίθεση µε ένα τυπικό οικονοµικό ή λειτουργικό έλεγχο.
Πριν από µερικά χρόνια στο Σικάγο, ένας από τους δύο συνεργάτες σε µια
επιτυχηµένη τοπική εταιρεία έκλεψε 9.000.000 δολάρια και εγκατέλειψε τη χώρα. Η
κλοπή ανάγκασε την εταιρεία σε πτώχευση και τελικά σε εκκαθάριση. Όταν η απάτη
ανακαλύφθηκε, ένας δηµοσιογράφος ρώτησε έναν εταίρο από την εταιρεία, "Γιατί δεν
µπορούν οι ελεγκτές σας να βρουν περισσότερες από αυτές τις απάτες νωρίτερα;" Ο
συνέταιρος απάντησε µε µια εξαιρετική απάντηση: “Ας υποθέσουµε ότι η εταιρεία µου
κάνει ένα συµβόλαιο διενέργειας έλεγχου της επιχείρησης σας που αναµέναµε ότι θα
οδηγήσει σε καθαρές πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται για µία
τιµή συµβολαίου της τάξης των "X" δολαρίων. Αν µας ζητηθεί να κάνουµε συµβόλαιο
για διενέργεια έλεγχου απάτης στο γραφείο σας, εµείς θα σας υποδείξουµε µια τιµή
εκκίνησης των "20X" δολαρίων, και αρκετές φορές αυτό το ποσό αυξάνεται, ανάλογα
µε τα πορίσµατα της εν λόγω εξέτασης.”.
Εάν δεν υπάρχουν εκπλήξεις ως προς το κόστος, δεν υπάρχει ποτέ καµία πίεση για
συντοµεύσεις ή για να τελειώσει την εξέταση της απάτης πριν να έχουν αναπτυχθεί
όλα τα γεγονότα σχετικά µε την απάτη.
2. Έλλειψη συµφωνίας σχετικά µε τη δοµή της οµάδας. Όσον αφορά την οµάδα
εξέτασης της απάτης, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, πριν ξεκινήσει την αναθεώρηση,
θα πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος, ο ρόλος του
κάθε µέλους της οµάδας και η επαφή συνδέσµων είτε εντός της επιχείρησης είτε
εκτός της επιχείρησης, αν η εξέταση έχει ξεκινήσει υπό την καθοδήγηση τους (π.χ.
ρυθµιστικές αρχές).
3. Αποτυχία Καθιέρωσης ∆ιατάξεων Εµπιστευτικότητας. Μια εξέταση της απάτης
συνεπάγεται αναπόφευκτα εκτεταµένη συνέντευξη. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό ότι
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η εµπιστευτικότητα πρέπει να επιβεβαιωθεί (και κατά προτίµηση εγγράφως) ώστε να
ενθαρρύνουν το προσωπικό µε το οποίο τα µέλη της οµάδας εξέτασης της απάτης
διαπραγµατεύονται ώστε να µοιραστούν τις γνώσεις και τις απόψεις που µπορεί να
αποδειχθούν χρήσιµες καθώς η προσπάθεια επανεξέτασης συνεχίζεται. Χωρίς µια
τέτοια διάταξη, το προσωπικό µπορεί να είναι απρόθυµο να επικοινωνήσει ανοιχτά
και οι διερευνητικές προσπάθειες µπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη από ότι
πρέπει να είναι.
4. Ανεπαρκής τεκµηρίωση των δεδοµένων. Τα συµπεράσµατα σχεδόν της κάθε
εξέτασης απάτης βασίζονται στις πληροφορίες από µια ποικιλία εσωτερικών και
εξωτερικών πηγών. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να τεκµηριώνονται µε τρόπο που
κρίνεται κατάλληλος, πριν αυτά συµπεριληφθούν σε οποιαδήποτε τελική ανάλυση. Τα
πραγµατικά λάθη µπορεί να υπονοµεύσουν σοβαρά την αξιοπιστία της ανάλυσης, και
τα επιχειρήµατα σχετικά µε την ακρίβεια µπορεί να αποσπάσουν την προσοχή από
την ουσία των πορισµάτων.
5. Ανισορροπίες στην απεικόνιση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων.
Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι υπερβολικές πληροφορίες θα επιτρέπει σε όσους είναι
υπό εξέταση για µια δόλια δραστηριότητα, ή υποστηρικτών τους, να χαρακτηρίσουν
την έκθεση εξέτασης ως «συγκάλυψη» ή «κυνήγι µαγισσών», σε µια προσπάθεια να
αποσπάσουν την προσοχή από σηµαντικά πορίσµατα της επανεξέτασης τα οποία
αναφέρονται. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η έκθεση πρέπει να βασίζεται και
να παρουσιάζει τα "γεγονότα": µεγιστοποιούν τα γεγονότα που παρουσιάζονται και να
µειώνουν το ποσό της γνώµης που είναι απαραίτητο σε µια έκθεση.

6.3 Φάση 2: Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
Ο σκοπός αυτής της φάσης της εξέτασης απάτης είναι διπλός: Πρώτον, ο
εξεταστής απάτης θα πρέπει να εξακριβώσει αν τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν κατά
τη φάση της αναγνώρισης του προβλήµατος είναι αξιόπιστα ή παραπλανητικά. Αν
θεωρηθούν παραπλανητικά, τότε η αξιολόγηση πρέπει να γίνει ως προς το κατά
πόσο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα εξέτασης όπως έχει οριστεί ή να
γίνουν επανεκτιµήσεις σε σχέση µε τη συνέχιση των ελέγχων.
Υποθέτοντας ότι τα δεδοµένα θεωρούνται αξιόπιστα, τότε θα πρέπει να προβεί
στις ανάλογες ενέργειες για να καλύψει όλες τις πτυχές του σχεδίου εξέτασης και να
αναπτύξει τα στοιχεία που θεωρούνται κατάλληλα και σχετικά µε την εν λόγω
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επιχείρηση. Είναι ζωτικής σηµασίας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν
αναπτυχθεί να είναι επαρκή για να αποδείξουν τα συµπεράσµατα-επαρκή και
κατάλληλα για την επίλυση της απάτης. Καθώς το έργο προχωρά, εστιάζουν την
προσπάθεια στο ευκολότερο από τα στοιχεία, τα οποία είναι το "θεµέλιο" πάνω στο
οποίο θα επικεντρωθούν οι επόµενες προσπάθειες της επανεξέτασης. Η χρήση των
ευπαθών διαγραµµάτων και οι κρίσιµοι συνδυασµοί διαγραµµάτων εσωτερικού
ελέγχου µπορεί να είναι χρήσιµοι για τον προσδιορισµό των αδυναµιών στις
διαδικασίες και τις πρακτικές και σε περιοχές όπου οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δεδοµένων των εντοπισµένων αδυναµιών.58
Αυτά τα διαγράµµατα αποµονώνουν τη δυνατότητα απάτης.
Η εξέταση έγγραφων είναι µια τεχνική που, αν χρησιµοποιηθεί σωστά, µπορεί να
αποκαλύψει τις προσπάθειες του δράστη της απάτης για να αποκρύψει κάποια
αδικοπραγία. Ωστόσο, πρέπει να θυµόµαστε ότι τα έγγραφα µπορεί να είναι κάτι άλλο
από αυτό που φαίνεται να είναι. Μπορούν να τροποποιηθούν, να δηµιουργηθούν, να
αντιγραφούν, να είναι πλαστά, ή να καταστραφούν ή χαθούν. Ιστορικά, γνωρίζουµε
ότι πολλές εσωτερικές απάτες κρύβονται από το χειρισµό εγγράφων πηγής µε
ποικίλους τρόπους. Θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι τα έγγραφα είναι πιο
ουσιαστική απόδειξη από τις σηµειώσεις, σε σχέση µε τις συνεντεύξεις που
λαµβάνονται σχετικά µε µια συγκεκριµένη πτυχή της επανεξέτασης. Να θυµάστε ότι
δικαστήρια προτιµούν τα πρωτότυπα έγγραφα από τα αντίγραφα, αν και µερικά
δικαστήρια αποδέχονται επικυρωµένο αντίγραφο του πρωτοτύπου µε περίπου την
ίδια αξία.
Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και την
αξιολόγηση τους (Φάση 3) αποτελούν την ουσία των εξετάσεων του ελέγχου και της
απάτης. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι η αντικειµενικότητα στη διαδικασία
απόκτησης και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων είναι µία πολύ σηµαντική
παραµετρος. “η αντικειµενικότητα των αποδεικτικών στοιχείων είναι ένας από τους
πολλούς παράγοντες που σχετίζονται µε τη χρησιµότητα των αποδεικτικών στοιχείων
για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. . . Η αντικειµενικότητα
της διαδικασίας, αναφέρεται στην ικανότητα του εξεταστή της απάτης να τηρεί
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αµερόληπτη στάση κατά την επιλογή και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.”
Αυτό είναι, στην πραγµατικότητα, µέρος της ανεξαρτησίας του εξεταστή της απάτης.
Ενώ η εξέταση της απάτης µπορεί να περιλαµβάνει ενέργειες όπως οι έλεγχοι
γραφείου, ντουλαπιών, κουτιών, και ούτω καθεξής, είναι σηµαντικό ο εξεταστής
απάτης να µην υπερβεί τη γραµµή που αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων του
ατόµου. Αν µια ακατάλληλη έρευνα διεξάγεται, είναι πιθανό ότι τα στοιχεία θα πρέπει
να κηρυχθούν ακατάλληλα εφόσον έχουν αποκτηθεί παράνοµα.
Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να περιλαµβάνει τη διερεύνηση του
υπόβαθρου ενός ατόµου. Αυτό θα περιλαµβάνει επιβεβαίωση των επαγγελµατικών
προσόντων, την εκπαίδευση, την πιστοληπτική ικανότητα, τα χρέη, και άλλους
παράγοντες σε σχέση µε τον τρόπο ζωής του. Οι πληροφορίες δηµόσιας χρήσης θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται όποτε είναι σκόπιµο, είτε για ένα άτοµο ή µια
επιχείρηση.
Εξωτερικοί και εσωτερικοί ελεγκτές τείνουν να ταξινοµήσουν τα στοιχεία σε µία από
τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Αναλυτικές διαδικασίες-χρησιµοποιούν συγκρίσεις.
2. Επιβεβαίωση-θετική ή αρνητική απάντηση από ένα ανεξάρτητο τρίτο µέρος.
3. Έγγραφα-υποστήριξη των συναλλαγών ή αρχείων.
4. Έρευνες-προµηθεύουν γραπτές ή προφορικές πληροφορίες.
5. Μηχανική ακρίβεια-επανέλεγχο υπολογισµών ή µεταφορά των πληροφοριών
µεταξύ των αρχείων ή λειτουργιών.
6. Παρατήρηση-στην πραγµατικότητα να δει οτι γίνονται ορισµένα πράγµατα(π.χ.
περπατώντας µέσα από ένα σύστηµα, παρατηρώντας την απογραφή των υλικών ή
των προµηθειών).
7. φυσική εξέταση-πραγµατική επιθεώρηση ή καταµέτρηση.

Οι εξεταστές απάτης τείνουν να χρησιµοποιούν τις ακόλουθες πρόσθετες
ταξινοµήσεις: ανθρώπους, έγγραφα, φυσικά στοιχεία και προσωπικές παρατηρήσεις.
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6.4 Φάση 3: Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων
Άλλοι υποστηρίζουν ότι η πιο κρίσιµη φάση της εξέτασης της απάτης είναι η
αναθεώρηση του σχεδιασµού ή η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Όµως, η
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων είναι η πιο κρίσιµη φάση. Ο λόγος είναι ότι
είναι η τελευταία φάση, όπου η προσπάθεια επανεξέτασης µπορεί να επεκταθεί ή να
διευρυνθεί ώστε να αναπτυχθούν πρόσθετες πληροφορίες προτού χρειαστεί να
εξάγουν ένα συµπέρασµα και να το εντάξουν στην έκθεση σχετικά µε την επιχείρηση.
Όταν κάνει µια αξιολόγηση του κάθε παράγοντα ή στοιχείου της αναθεώρησης, ο
εξεταστής της απάτης µπορεί να κάνει µια αξιολόγηση ότι δεν υπάρχουν αρκετά
αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για την οποία να εξάγει ένα
συµπέρασµα ή σύσταση. Πώς µπορεί ο εξεταστής απάτης να βγει από αυτό το
δίληµµα; Είναι απλό. Επειδή το έργο δεν θεωρείται πλήρες µέχρις ότου εκδοθεί η
έκθεση, απλώς επιβάλλει στον εξεταστή απάτης να προσδιορίσει τι επιπλέον
ελέγχους και συνεντεύξεις θα πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε δεδοµένη
δραστηριότητα, λειτουργία ή άλλο περιβάλλον σε σχέση µε την εξέταση ή να ζητήσει
ένα συγκεκριµένο κοµµάτι των πληροφοριών (π.χ. ένα γράµµα, ενδοϋπηρεσιακό
σηµείωµα και ούτω καθεξής) που θα υποστηρίξει ένα συµπέρασµα που προέκυψε
στα έγγραφα επανεξέτασης. Τα εν λόγω έγγραφα µπορεί να είναι όλα αυτά που είναι
αναγκαία για να µπορέσει ο εξεταστής είτε να συµφωνεί είτε να διαφωνεί µε το
συµπέρασµα που διατυπώνεται στα έγγραφα επανεξέτασης. ∆εδοµένου ότι η
διάσταση του χρόνου σε τέτοιες αξιολογήσεις είναι κανονικά ανοικτή, αυτή η επιπλέον
προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία τεκµηριώνονται πλήρως είναι
απαραίτητη.

6.5 Φάση 4: Το πόρισμα της Έκθεσης
Στο γενικό περιβάλλον ελέγχου, έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι υπάρχουν
πολλοί εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι είναι εξαιρετικά ικανοί στον προγραµµατισµό,
στη διαχείριση, στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων καθώς και στην αξιολόγηση των
αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, σε σχέση µε τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου,

1. Φοβούνται να γράψουν µια έκθεση, δεν είναι σίγουροι µε το τι πρέπει ή δεν πρέπει
να περιλαµβάνεται στην έκθεση. Για εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνονται, είναι αβέβαιοι ως προς το πόση λεπτοµέρεια πρέπει να παρέχεται,
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έτσι, για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τείνουν να παρέχουν πάρα πολλές
πληροφορίες για κάθε διαπίστωση ή συµπέρασµα επ 'αυτού.
2. ∆εν είναι σίγουροι για τις ικανότητες τους στη µητρική τους γλώσσα, το γραπτό
λόγο,

αισθάνονται ότι θα έρθουν σε δύσκολη θέση αν γράφουν την έκθεση για

οποιαδήποτε ανάθεση.
Οι εγκληµατολογικοί λογιστές πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους
να λάβουν όλα τα στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί, να τα βάζουν στη σωστή
προοπτική, και να αναφέρουν τις πληροφορίες, έτσι ώστε ο αναγνώστης να δεχθεί τα
γεγονότα που παρουσιάζονται και να αισθάνεται ότι είναι κατανοητά. Θα πρέπει
επίσης να αισθάνονται ότι διαθέτουν επάρκεια γλώσσας, έτσι ώστε να µπορούν να
επικοινωνούν µε σαφήνεια, συνοπτικά και ουσιαστικά τα γεγονότα που αναφέρθηκαν
για τον αναγνώστη και να τον κάνει ενήµερο ότι υπάρχουν πρόσθετες λεπτοµέρειες
πίσω από κάθε γεγονός που αναφέρθηκε, εάν ο αναγνώστης αισθάνεται την ανάγκη
για περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέµα που περιλαµβάνεται στην έκθεση.
Όσον αφορά τις γνώµες στο τελικό προϊόν της έκθεσης "ένα επαρκές αρµόδιο
αποδεικτικό ζήτηµα πρέπει να λαµβάνεται µέσω της επιθεώρησης, παρατήρησης,
έρευνας και επιβεβαίωσης ώστε να δώσει µια λογική βάση για τη διατύπωση γνώµης
αναφορικά µε το υπό εξέταση θέµα." Η φιλοσοφία κατά την προετοιµασία της
έκθεσης είναι απλά να παρουσιάσει τα γεγονότα σε µια σειρά που θα στηρίξουν τα
συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ή τις συνέπειες που αναφέρονται.
Ουσιαστικά, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουµε από αυτό το κεφάλαιο είναι
ότι ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να πραγµατοποιήσει τις τέσσερις φάσεις
που αναφέρθηκαν παραπάνω ώστε να είναι σε θέση να εξάγει επαρκή , κατανοητά
και τεκµηριωµένα συµπεράσµατα ώστε να συντάξει µία ολοκληρωµένη πλήρως
ενηµερωµένη έκθεση ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Εγκληματολογική Λογιστική, Εντοπισμός της “On-Book”
Λογιστικής Απάτης και Παράθεση Χαρακτηριστικών Case
Studies
7.1 Απαραίτητο Γνωσιολογικό πλαίσιο κατανόησης της “On-book”
Λογιστικής Απάτης
7.1.1 Γενικά Σχόλια
Για να καταλάβουµε πώς η "on-book" απάτη µπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε
πτυχή της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, ο εγκληµατολογικός λογιστής πρέπει
να ξεκινήσει µε ένα ισχυρό θεµέλιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, σε κάθε
ένα από τους ακόλουθους τοµείς:
•

Βασική Λογιστική.

•

Συστήµατα Λογιστικής.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση.

Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει παραδείγµατα πραγµατικών καταστάσεων απάτης
για να δείξει πόσο εύκολα µπορεί να συµβεί η απάτη σε σχέση µε (α) την εσφαλµένη
εφαρµογή της βασικής λογιστικής, (β) κακό σχεδιασµό ή / και την εφαρµογή των
λογιστικών συστηµάτων, (γ) διαστρεβλώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, και / ή (δ)
ακατάλληλη ή αναποτελεσµατική χρήση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Κάθε
περίπτωση απάτης που χρησιµοποιείται παρέχει µια προειδοποίηση ως προς το
πόσο εύκολο θα ήταν για τον εγκληµατολογικό λογιστή να χάσει µια συγκεκριµένη
κατάσταση απάτης. Τώρα, ας εξετάσουµε εν συντοµία τους τέσσερις τοµείς που
αναφέρονται στην αρχή αυτού του κεφαλαίου:59
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7.1.2 Βασική Λογιστική

Αυτή περιλαµβάνει την καταγραφή και αναφορά των συναλλαγών και θα
περιλαµβάνει:
1. Παρουσία / εµφάνιση (π.χ. το χρονοδιάγραµµα, την ποσοτικοποίηση είτε σε
φυσικές µονάδες είτε σε χρήµα).
2. Επεξεργασία (π.χ. διαδικασίες / συστήµατα σχεδιασµού και η εσωτερικός
έλεγχος).
3. Καταχώρηση (π.χ. διατήρηση αρχείων της µητρικής και της θυγατρικής).
4. Εσωτερική αναφορά (π.χ. καταστάσεις οικονοµικής θέσης σε ένα σηµείο στο
χρόνο [ισοζύγια], εκθέσεις δραστηριότητας [για ένα χρονικό διάστηµα] και
αναφορές εξαίρεσης για παράτυπες καταστάσεις / συνθήκες).
5. Συνεχής επανεξέταση και έλεγχο των συναλλαγών (π.χ. ο εσωτερικός
έλεγχος) ή περιοδική επανεξέταση και έλεγχο (π.χ. από τους εξεταστές και
ορκωτούς λογιστές).
6. Περίληψη των οµάδων λογαριασµού σε συµβατικά πρότυπα (π.χ., του
ισολογισµού-περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ιδία κεφάλαια- και την
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων-έσοδα και έξοδα-)
7. Περιοδική πληροφόρηση για τους ξένους (π.χ. επενδυτές, κυβερνητικοί
φορείς, και το κοινό)
8. Πρόβλεψη συναλλαγών (π.χ. κεφαλαιουχικό και λειτουργικό προϋπολογισµό
και στρατηγικό σχεδιασµό).
9. Εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση και συστάσεις σχετικά µε την οργανωτική
λειτουργία (Σηµείωση: Αυτό είναι µία φυσική συνέχεια της αυξηµένης
συµµετοχής των λογιστών µε την οργανωτική δοµή και λειτουργία της
διαχείρισης).
Η επιτροπή AICPA στις ορολογίες που προτείνονται η λογιστική ορίζεται ως “η τέχνη
της καταγραφής, ταξινόµησης και συνόψισης σε σηµαντικό βαθµό και όσον
αφορά τα χρήµατα, τις συναλλαγές και τα γεγονότα τα οποία είναι, εν µέρει
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τουλάχιστον, οικονοµικού χαρακτήρα, και ερµηνεία των αποτελέσµατα αυτών.”
Αυτά είναι τα βασικά λογιστικής.

7.1.3 Λογιστικά Συστήματα

Καθοριζόμενα Συστήματα
Στην πιο βασική της µορφή, ένα σύστηµα είναι ένα σύνολο στοιχείων ή
εξαρτηµάτων που αλληλεπιδρούν για να παράγουν µια συνεκτική µονάδα. Τόσο σε
φυσικά όσο και σε αφηρηµένα σχήµατά τους, ένα σύστηµα αποτελείται από στοιχεία
ή εξαρτήµατα, τα όρια, το περιβάλλον, και είσοδο / έξοδο.

Οδηγίες Λογιστικού Συστήματος
Ένα εγχειρίδιο λογιστικού συστήµατος απαιτεί τη χειρόγραφη καταχώρηση όλων
των οικονοµικών συναλλαγών για µια επιχείρηση. Οι πηγές των εγγράφων
διαβιβάζονται στο λογιστή που καταγράφει τις συναλλαγές στα σωστά βιβλία.

Σύστημα Πληροφοριών
Ορίζεται ως ένα σύνολο στοιχείων που εργάζονται µαζί για να παράγουν
πληροφορία. Αυτό το σύνολο των στοιχείων µπορεί να λάβει τη µορφή ενός άτυπου ή
επίσηµου συστήµατος. Ένα άτυπο σύστηµα πληροφοριών είναι χαρακτηριστικά µια
χαλαρά δοµηµένη διάταξη(ανεπίσηµα αναγνωρίζεται από την οργάνωση και τη
συµπεριφορά τους δεν είναι προβλέψιµη). Ένα τυπικό σύστηµα πληροφοριών είναι
ένα σύνολο στοιχείων που εργάζονται µαζί κάτω από ένα καλά καθορισµένο σύνολο
κανόνων λειτουργίας ή τις κατευθυντήριες γραµµές για την παραγωγή των
πληροφοριών.

Λογιστικά συστήματα πληροφοριών
Η Αµερικανική Ένωση Λογιστικής, στη δήλωσή της για τη θεωρία βασικής λογιστικής,
ορίζει τη λογιστική ως:
Ουσιαστικά, η λογιστική είναι ένα σύστηµα πληροφοριών. Ακριβέστερα, είναι
µια εφαρµογή µιας γενικής θεωρίας πληροφοριών προς το πρόβληµα της
αποδοτικής οικονοµικής λειτουργίας. Επίσης, αποτελεί µεγάλο µέρος των
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γενικών συστηµάτων πληροφοριών που παρέχουν πληροφορίες για τη λήψη
αποφάσεων που εκφράζονται σε ποσοτικούς όρους.

7.2 Χαρακτηριστικές Case Studies Λογιστικής Απάτης
Τα παρακάτω είναι πραγµατικές περιπτώσεις “on-book” απάτης. Έχουν ως στόχο
να προσδιορίσουν και να επανεξετάσουν µια σειρά από κινδύνους που υπάρχουν
στις συναλλαγές, τα αρχεία, και οικονοµικές εκθέσεις της κάθε οντότητας.

7.2.1 Περίπτωση 1: Η υπερβολική Βελτίωση Ρευστότητας
Η εταιρεία Α, ένας κατασκευαστής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ήταν ο
κύριος προµηθευτής (δηλαδή, πάνω από το 80%) του υφάσµατος (πρώτων υλών) σε
εταιρεία Β, ο κατασκευαστής του τελικού των ανδρικών ρούχων και ρούχων για
αγόρια (π.χ. δύο και τριών τεµαχίων κοστούµια, παντελόνια, αθλητικά µπουφάν,
καθώς και µε επένδυση και χωρίς επένδυση αδιάβροχα). Η εταιρεία Α χρηµατοδότησε
τα αποθέµατα των πρώτων υλών των υφασµάτων που πούλησε στην εταιρεία Β
κρατώντας ως ενέχυρο:
1. Το σύνολο των αποθεµάτων που κατέχονται από την εταιρεία B (π.χ. πρώτες ύλες,
παραγωγή-σε-εξέλιξη και τελικά προϊόντα).
2 .Τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό που ανήκει στην εταιρεία B.
3. Τα αποθέµατα τελικών προϊόντων που κατέχονται από την εταιρεία C, τα οποία
είχαν παρασχεθεί από την εταιρία B. Η εταιρεία C ήταν µια εξ ολοκλήρου θυγατρική
της εταιρείας Β η οποία λειτουργεί µια αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής πώλησης
ειδών ένδυσης σε διάφορα κράτη.
4. Τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισµό που ανήκει στην εταιρεία C.
Για τη χρηµατοδότηση αυτή, η εταιρεία Α πληρώθηκε το 22% των συνολικών
λιανικών πωλήσεων της εταιρείας C, µε διακανονισµό σε µηνιαία βάση. Επίσης της
καταβάλλεται το 25% των πωλήσεων της εταιρείας Β που γίνεται σε άλλες εταιρείες,
µε διακανονισµό σε µηνιαία βάση. (Οι πωλήσεις από την εταιρεία Β σε άλλες
επιχειρήσεις εκτός εταιρείας C αντιπροσώπευαν περίπου το 20% των συνολικών
πωλήσεών τους.)
Μία φορά το χρόνο, κατά το κλείσιµο των επιχειρήσεων στις 31 Μαΐου, µε τη
χρήση των πιστοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της δηµόσιας λογιστικής, η
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αξία των υλών στο χέρι συγκρίθηκε µε το χρέος µετά το άνοιγµα στην εταιρία Α για τις
πρώτες ύλες που παρέχονται από αυτή. Αν η αξία των υλικών ήταν ίση ή µεγαλύτερη
από το χρέος, η προσαρµογή των αποθεµάτων δε θα ήταν απαραίτητη. Εάν, όµως,
το χρέος υπερέβη την αποτίµηση των αποθεµάτων, όπως υπολογίστηκε απαιτείται η
προσαρµογή του χρέους ίση µε το ποσό της διαφοράς. Ο υπολογισµός και η
προσαρµογή, εάν απαιτείται, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός 30 ηµερών από την
έκδοση των ετήσιων πιστοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Ο υπολογισµός
έγινε από τους ορκωτούς λογιστές: Πρώτον, προσδιορίστηκε η αξία των πρώτων
υλών, η παραγωγή-σε-εξέλιξη και τα τελικά προϊόντα που κατέχονται από την
εταιρεία Β. Έπειτα η αξία των έτοιµων προϊόντων που κατέχονται από την εταιρεία C
τα οποία παρήχθησαν από την εταιρεία B προσδιορίστηκαν στο 22% της τρέχουσας
λιανικής τιµής τους. Οι λοιπές απαιτήσεις χρηµατοδότησης της συµφωνίας µε την
εταιρία Α ήταν ότι η εταιρεία B και εταιρεία C, ως ενοποιηµένες, θα
3. ∆ιατηρήσουν θετικό κεφάλαιο κίνησης.
4. ∆ιατηρήσουν θετική καθαρή θέση ίση µε όχι λιγότερο από $ 1.200.000.
5. Κρατήσουν τα τελικά προϊόντα σε όχι περισσότερο από το 25% των ετήσιων
πωλήσεων της εταιρείας C για κοστούµια, σπορ σακάκια, παντελόνια, και
αδιάβροχα.
6. ∆εν πωλούν τα έπιπλα, φωτιστικά ή τον εξοπλισµό, όσο η εταιρεία Α κατέχει
την εµπράγµατη ασφάλεια επί αυτών.
7. Παρέχει στην εταιρεία Α τις ετήσιες πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις απογραφής "νεκρού σηµείου".
Όταν ήρθαν οι πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του τελευταίου-πιο
πρόσφατου οικονοµικού έτους, ένας οικονοµικός αναλυτής στην εταιρεία Α
αξιολόγησε και σηµείωσε µια "πολύ θετική" µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.60
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31 Μαΐου
1993

1992

1991

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

735.000

693.000

616.000

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

350.000

630.000

560.000

Τρέχουσα αναλογία

2.1:1

1.1:1

1.1:1

Κεφάλαιο Κίνησης

385.000

63.000

56.000

∆εν θα έπρεπε η αύξηση του δείκτη της τρέχουσας αναλογίας να θεωρείται µια θετική
αλλαγή; ∆εν είναι µια αύξηση των $ 322.000 σε κεφάλαιο κίνησης, η ποσοστιαία
µεταβολή 511%, µία καλή ένδειξη; Τι θα µπορούσε να είναι κακό για την αλλαγή που
αναφέρεται στο τρέχον έτος; Μερικά πιθανά σενάρια είναι:
1. Μισθώνουν τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. έπιπλα, φωτιστικά,
συσκευές [ανυψωτικά, ραπτοµηχανές], αυτοκίνητα, και ούτω καθεξής), αντί
της αγοράς τους για τη διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης
2. Έχουν υπερεκτιµηθεί οι εισπρακτέοι λογαριασµοί
3. Έχουν υποτιµηθεί οι πληρωτέοι λογαριασµοί
4. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί έχουν αναχρηµατοδοτηθεί, στο σύνολό τους ή εν
µέρει, µε ανώτερα(εξασφαλισµένα) µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια. Αυτό
θα µπορούσε να παρέχεται σε µετρητά, τα αυξάνοντας κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Επίσης,

θα υπάρξει µείωση των πληρωτέων

λογαριασµών και συνολικά τρεχουσών υποχρεώσεων, ως αποτέλεσµα της
αναταξινόµησης των υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµα. Το ερώτηµα είναι, τι
περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσµευθεί ως πρόσθετη εγγύηση για αυτά τα
οµολογιακά δάνεια;
5. Οι λογαριασµοί πληρωτέοι αναχρηµατοδότηθηκαν, στο σύνολό τους ή εν
µέρει, µε κατώτερα (µη εξασφαλισµένα) µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια.
Αυτό είναι το ίδιο µε το 4, αλλά δεν θα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που
δεσµεύονται ως εγγύηση του χρέους. Συνήθως, αυτό το είδος οµολόγων
φέρουν υψηλότερο επιτόκιο από ότι το χρέος που είναι εγγυηµένο.
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6. Έχουν αναχρηµατοδοτηθεί οι πληρωτέοι λογαριασµοί εν όλω ή εν µέρει, µε
εισφορά κεφαλαίου από τους ιδιοκτήτες (π.χ. οµολόγων ή προνοµιούχων
µετοχών). Αυτό θα παρείχε µετρητά για να µπορέσει η εταιρεία Β να µειώσει
τους πληρωτέους λογαριασµούς. Τέτοια δάνεια θα µπορούσαν να έχουν
διαµορφωθεί έτσι ώστε να τοποθετήσουν το επενδυτικό κοινό στο εν λόγω νέο
θέµα σε µια προτιµώµενη-προνοµιακή θέση σε περίπτωση ρευστοποίησης.
Αυτό µπορεί να είναι παραπλανητικό, εάν οι αρχικοί ιδιοκτήτες πουλήσουν
πίσω στην εταιρία µερικές από τις κοινές µετοχές τους και µετατρέψουν τα
έσοδα και τα επιπλέον µετρητά σε χρεωστικούς ή συµµετοχικούς τίτλους που
θα

τους

δώσει

µια

προτιµώµενη-προνοµιακή

θέση

σε

περίπτωση

ρευστοποίησης.
∆εδοµένου ότι ο αναλυτής φάνηκε ικανοποιηµένος απλώς στο να αναφέρει τι
αυτός θεωρεί ευνοϊκό πόρισµα της επανεξέτασης του στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας B που ενοποιούνται µε την εταιρεία C, ο εταιρικός
ελεγκτής της Εταιρείας A ανατεθεί σε ένα εγκληµατολογικό λογιστή να
παρακολουθήσει το θέµα. Αποστολή του ήταν να καθορίσει τι προκάλεσε τη
σηµαντική µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις πιστοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών B και C.
Επανεξέταση ευρηµάτων που αναπτύχθηκαν από τον Εγκληµατολογικό
Λογιστή
Παρακολούθηση

του

λογιστικού

γραφείου

που

είχε

ετοιµάσει

τις

ετήσιες

πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις προσδιορίζοντας ότι η εταιρεία Β είχε
εκδώσει $ 400.000 από ανώτερες (εξασφαλισµένες) οµολογίες. Αυτές ήταν οµολογίες
τριετίας µε το επιτόκιο να οφείλεται µόνο τριµηνιαία και ολόκληρο το ποσό κεφαλαίου
οφείλεται κατά τη λήξη της τριετούς θητείας. Για τη λήψη της χρηµατοδότησης αυτής,
η εταιρεία Β είχε αναγκαστικά ως ενέχυρο όλα της τα έπιπλα και φωτιστικά της
εταιρείας C, τα οποία βρίσκονταν σε καταστήµατα λιανικής πώλησης. Κατά την
ηµεροµηνία του ελέγχου, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είχαν µια καθαρή λογιστική
αξία των $ 225,000. Οι ανώτερες οµολογίες είχαν µεταβλητό προνοµιακό επιτόκιο
+5% ρυθµιζόµενο σε τριµηνιαία βάση.
Όλα τα χρήµατα που καταβλήθηκαν στις ανώτερες οµολογίες ήταν νέα
χρήµατα, και η εταιρεία Β είχε χρησιµοποιήσει τα έσοδα από τιςαµολογίες για
να πληρώσει τις πληρωτέους λογαριασµούς. Αυτό εξηγεί την πτώση των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και την αύξηση της τρέχουσας αναλογίας και
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κεφαλαίου κίνησης, κατά τη σύγκριση της τελευταίας πιστοποιηµένης
οικονοµικής

κατάστασης

του

οικονοµικού

έτους

µε

εκείνες

των

δύο

προηγούµενων χρόνων.
Ο εγκληµατολογικός λογιστής, όµως, είχε πολλά προβλήµατα. Πρώτον, το επιτόκιο
που καταβάλλεται για το οµολογιακό δάνειο φαινόταν πολύ υψηλό υπό το φως του
γεγονότος ότι ήταν περισσότερο από 50% εξασφαλισµένο. Στη συνέχεια καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι όλες οι ανώτερες οµολογίες είχαν πωληθεί σε µέλη της
οικογένειας και τους φίλους των αρχικών επενδυτών στην εταιρεία Β. Είχε
διαπιστωθεί ότι η πώληση θα έπρεπε να είναι για τα άτοµα αυτά µε υψηλότερο
συντελεστή, διότι καµία άλλη πηγή χρηµατοδότησης που προσέγγισαν δεν υπέδειξε
οποιοδήποτε ενδιαφέρον για επενδύσεις στην εταιρεία. Η διοίκηση ήθελε τα νέα
κεφάλαια ώστε να µπορεί να βελτιώσει τη θέση της σε κεφάλαια κίνησης και να
διευκολύνει την πίεση για να διατηρήσουν µια θετική εικόνα για τις τρέχουσες
δραστηριότητές τους.
Γιατί οι ορκωτοί λογιστές δεν είχαν, στις υποσηµειώσεις των πιστοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, την υποθήκευση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας C ως ενέχυρο στο οµολογιακό δάνειο; ∆εν ήταν ενήµεροι ότι αυτά τα
περιουσιακά

στοιχεία

έχουν

δεσµευθεί

για

την

εταιρία

Α

στη

σύµβαση

χρηµατοδότησης µεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας C; Οι λογιστές
ισχυρίστηκαν ότι είχαν υποσηµειώσεις για την έκδοση του οµολογιακού δανείου, το
οποίο ήταν το µόνο που χρειάστηκε να κάνουν. Ισχυρίστηκαν ότι η υποθήκευση των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων για το εν λόγω οµολογιακό δάνειο θα δηµιουργούσε
ανησυχία για τις προοπτικές συνέχισης δραστηριότητας της εταιρείας Β εάν
αδυνατούσαν να πληρώσουν τις πληρωµές τόκων και κεφαλαίου της εν λόγω οφειλής,
όταν πρέπει. Ανέφεραν ότι γνώριζαν ότι αυτά τα ίδια πάγια περιουσιακά στοιχεία
έχουν δοθεί ως ενέχυρο στη συµφωνία χρηµατοδότησης µε την εταιρεία A. Σηµείωσαν
ότι δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη που έχουν κατατεθεί για τα παγία περιουσιακά
στοιχεία σε σχέση µε πιθανή απαίτηση.
Η εγκληµατολογικός λογιστής διαφώνησε µε τη θέση των ορκωτών λογιστών ως
προς τις πιθανές απαιτήσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
C. Η θέση του ήταν ότι το αίτηµα σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αναφέρεται
στη σύµβαση χρηµατοδότησης µε την εταιρεία Α, θα πρέπει να υπάρχουν
υποσηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεδοµένου ότι η συµφωνία τέθηκε σε
ισχύ. Κατά τη γνώµη του εγκληµατολογικού λογιστή ήταν αµέλεια της εταιρείας να µην
ζητά τέτοια παρουσίαση στις υποσηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων της
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Εταιρείας B. Αν αυτό είχε γίνει στο παρελθόν, κατά τη γνώµη του, δεν θα
επιτρέπονταν τα ίδια πάγια περιουσιακά στοιχεία να αποτελούν εγγύηση για την νέα
έκδοση οµολογιακού δανείου. Χωρίς να παρέχεται η εγγύηση, θα ήταν δυνατό για την
εταιρεία Β να έχει πουλήσει το οµολογιακό δάνειο µε το επιτόκιο που δήλωσε; Λόγω
του υψηλού κινδύνου της επένδυσης, θεωρείται ότι ακόµη και γνώστες και οι φίλοι
τους, θα ήταν απρόθυµοι να βάλουν περισσότερα χρήµατα στην επιχείρηση.
Το συµπέρασµα ήταν ότι, χωρίς την επένδυση που προκύπτει από την πώληση του
οµολογιακού δανείου, η εταιρεία Β δεν θα ήταν σε θέση να διατηρήσει µια θετική
εικόνα κεφαλαίου κίνησης στο τέλος του οικονοµικού έτους. Αυτό βασίζεται στα
κεφάλαια που κατέχονται, µόνο 385.000 δολάρια, την ηµεροµηνία που αναφέρεται,
αφού προστεθούν 400.000 δολάρια σε κεφάλαια κίνησης από την πώληση του
οµολογιακού δανείου. Ως εκ τούτου, χωρίς να έχει επέλθει η εν λόγω πράξη, η
εταιρεία Β θα είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης των $ 15,000 στο τέλος του
οικονοµικού έτους. Αυτό θέτει την εταιρεία Β σε προεπιλεγµένες συµβάσεις της
συµφωνίας τους χρηµατοδότησης µε την εταιρεία A ως την ηµεροµηνία αυτή.

Ενέργειες με βάση τα ευρήματα του Εγκληματολογικού Λογιστή
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η εταιρεία Α έλαβε τις ακόλουθες ενέργειες.
Πρώτον, η εταιρεία Α τηλεφώνησε και ακύρωσε τις πιστωτικές διευκολύνσεις
αποθεµάτων. Βάσει της εν λόγω δράσης, πήραν την κατοχή όλων των πρώτων υλών,
την παραγωγή-σε-εξέλιξη, και τα τελικά προϊόντα στην εγκατάσταση παραγωγής της
εταιρείας B. Επίσης, πήρε την κατοχή όλων των τελικών προϊόντων των
συγκεκριµένων ειδών που καλύπτονται από τη συµφωνία χρηµατοδότησης της
εταιρείας C. Αυτά αποτελούνταν κυρίως από κοστούµια, παντελόνια, σακάκια,
αδιάβροχα.
Η εταιρεία Α πήγε στο δικαστήριο ταχύτατα και επικύρωσε το προνόµιο στα έπιπλα
και στα φωτιστικά της εταιρείας C. Όταν αυτό επιτεύχθηκε, πήρε στην κατοχή της όλα
τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισµό της Εταιρείας C. Επίσης, πήρε στην κατοχή της όλα
τα έπιπλα, φωτιστικά και εξοπλισµό στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας Β.
Η εταιρεία Α στη συνέχεια πωλεί σε δηµοπρασία εντός ηµερών µετά από τη
µεταβίβαση όλων των πρώτων υλών, παραγωγή-σε-εξέλιξη και τελικών προϊόντων
απογραφής και από τις δύο εταιρείες Β και Γ. Απούλητες παρτίδες τελικών προϊόντων
και παραγωγής-σε-εξέλιξη δόθηκαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που τα ήθελαν,
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για την κατάλληλη φορολογική ελάφρυνση. Η εταιρεία Α πωλεί, επίσης, όλα τα
έπιπλα, φωτιστικά και εξοπλισµό, και από τις δύο επιχειρήσεις B και C σε δύο
εµπόρους που ασχολούνται µε τέτοια στοιχεία. Όλες οι παρτίδες είχαν διατεθεί µε
αυτόν τον τρόπο.
Η εταιρεία Α πέτυχε 98 % ανάκτηση του ποσού της πιστωτικής έκθεσής τους
εξαιτίας αυτών των ενεργειών, µετά την αφαίρεση των νοµικών και άλλων εξόδων σε
σχέση µε αυτά (π.χ. µετακίνηση και αποθήκευση). Τέλος, διαπραγµατεύτηκαν µια
διευθέτηση µε τους ορκωτούς λογιστές για την 2% ισορροπία αντί να τους µηνύσει
για αµέλεια.
Το αποτέλεσµα των προηγούµενων ενεργειών ήταν ότι η εταιρεία Α κατάφερε
πλήρη ανάκαµψη από την έκθεση της στην πιστωτική διευκόλυνσης αποθεµάτων.
Επιπλέον, η επιχείρηση Β και η θυγατρική της εταιρεία Γ τέθηκαν εκτός λειτουργίας.
Οι γενικοί πιστωτές των εταιρειών αυτών έλαβαν µόνο το 10% του ποσού των
επικυρωµένων απαιτήσεών τους.
Με την επιµέλεια του Ελεγκτή της εταιρείας Α, ο οποίος ασχολήθηκε µε την
ευνοϊκή αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που προσδιορίστηκε από έναν οικονοµικό
αναλυτή, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε ειδικό ιατροδικαστικό λογιστή
για να εξετάσει το θέµα, ήταν σε θέση να προστατεύσoυν τα συµφέροντα της εταιρεία
τους. Όταν ο οικονοµικός αναλυτής είδε καλά, ο ελεγκτής αναγνώρισε ότι ήταν µια
υπερβολικά ευνοϊκή µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και τρέχουσας αναλογίας.
Θυµήθηκε τον ορισµό της απάτης από το Michigan Law, Κεφάλαιο 86, Ενότητα 1529,
η οποία αναφέρει:
Η απάτη είναι ένας γενικός όρος και καλύπτει όλα τα πολυποίκιλα µέσα που
µπορεί να επινοήσει η ανθρώπινη επινοητικότητα, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν
από ένα άτοµο, για να πάρει ένα πλεονέκτηµα έναντι κάποιου άλλου µε
ψευδείς παραστάσεις. ∆εν µπορεί να οριστεί ένας οριστικός και αµετάβλητος
κανόνας ως µια γενική πρόταση για τον καθορισµό της απάτης, δεδοµένου ότι
περιλαµβάνει τα πάντα όπως έκπληξη, τέχνασµα, πονηριά και άδικο τρόπο µε
τον οποίο κάποιος εξαπατάται. Τα µόνα όρια που καθορίζουν την απάτη είναι
εκείνα που περιορίζουν την ανθρώπινη ατιµία.

Συμπέρασμα
Η διοίκηση της εταιρείας Β, µε τη βοήθεια των φτωχών υποσηµειώσεων των
πιστοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, προσπάθησε µε "πονηριά" και σε ένα
"αθέµιτο τρόπο" να παραποιήσει την πραγµατική κατάσταση που επικρατεί στην
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εταιρεία A. Ήταν πρόθυµοι να "εξαπατήσουν” την εταιρεία Α µε ψευδείς δηλώσεις. Η
υπερβολικά ευνοϊκή µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και η τρέχουσα αναλογία
θεωρήθηκε από τον ελεγκτή ως “κόκκινη σηµαία”. Μόνο και µόνο από την περιέργεια
του και τις ικανότητες έρευνας του εγκληµατολογικού λογιστή έκανε την εταιρεία Α να
αποτρέψει τη ζηµία στις σχέσεις της µε την εταιρεία B.

7.2.2 Περίπτωση 2: Πώς το "Standard Cost" γίνεται έργο απάτης;

Η Εταιρεία X, θυγατρική της εταιρείας ABC, µια εταιρεία Fortune 100, κατασκεύαζε
µια ποικιλία των προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένων των
δεξαµενών αποθήκευσης χύµα γάλακτος και συστήµατα ψύξης για γαλακτοκοµεία,
κατσαρόλες και τηγάνια για µαγείρεµα, µερικά µε πυθµένα χαλκού, δοχεία
απορριµµάτων και τηλεφωνικούς θαλάµους. Όλα τα προϊόντα πωλούνται σε όλη τη
Βόρεια Αµερική. Οι δεξαµενές αποθήκευσης χύµα γάλακτος και τα συστήµατα ψύξης
πωλήθηκαν σε όλο τον κόσµο µέσω διανοµέων. Αυτά αντιπροσώπευαν το 70% του
συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας X. Η µητρική εταιρεία υιοθέτησε ένα νέο
σύστηµα µπόνους για τα ανώτερα στελέχη των θυγατρικών της εταιρειών. Το ήµισυ
των επιδοµάτων τους θα πρέπει να βασίζεται στο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους, το
οποίο είναι, πωλήσεις µείον του κόστους πωληθέντων. Το άλλο µισό τους θα πρέπει
να βασίζεται επί των καθαρών κερδών µετά από φόρους. Το σκεπτικό πίσω από το
σχέδιο ήταν ότι, εάν κάθε θυγατρική θα µπορούσε να αυξήσει το µικτό περιθώριο
κέρδους τους, θα βοηθήσει να µεταφέρουν περισσότερο από το ποσό αυτό µέχρι τα
καθαρά κέρδη µετά από φόρους.
Η διοίκηση της εταιρείας X έκανε κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να φανταστεί
κανείς για να µειώσει το κόστος (π.χ. just-in-time αγορές αποθεµάτων, µείωση του
προσωπικού, πιο αποτελεσµατικές τεχνικές και µεθόδους παραγωγής, ανασχεδιασµό
ορισµένων προϊόντων για τη µείωση του κόστους για κάθε µονάδα έτοιµου
προϊόντος, και ούτω καθεξής). Ακόµη και έτσι δεν βοηθηθήκαν οι πωλήσεις τους, είτε
σε δολάρια είτε σε αριθµό µονάδων, που έδειξε µόνο ονοµαστικές αυξήσεις για µια
περίοδο σύγκρισης.
Ο πρόεδρος, ελεγκτής, και αρχιµηχανικός κατέληξε σε ένα απλό σύστηµα. Η µόνη
σειρά προϊόντων που θα επηρεαστούν από το σύστηµα της απάτης θα είναι οι χύµα
δεξαµενές αποθήκευσης γάλακτος και τα συστήµατα ψύξης για γαλακτοκοµεία.
Πρώτον, ο µηχανικός θα αναθεωρήσει τους τυποποιηµένους υπολογισµούς του
κόστους για όλες τις δεξαµενές ψύξης και συναφή προϊόντα, αυξάνοντας το τελικό
κόστος του προϊόντος στο διπλάσιο από ότι ήταν. Ο ελεγκτής θα εγκρίνει αυτά τα
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αναθεωρηµένα ποσά του κόστους και θα τα εισάγει στο σύστηµα του υπολογιστή. Ο
ελεγκτής, στη συνέχεια, θα κλείσει τη διακύµανση των λογαριασµών στο σύστηµα
κοστολόγησης που είχε συσταθεί στο καθολικό της εταιρείας X. Μετά από όλα αυτά
να έχουν επιτευχθεί, κάθε τελική µονάδα προϊόντων θα έρθει σε ένα πραγµατικό
κόστος είναι αισθητά χαµηλότερο από το πρότυπο κόστος. Ως εκ τούτου, κατά τη
µεταφορά κάθε µονάδας από την παραγωγή σε εξέλιξη σε τελικό προϊόν, θα υπάρξει
ευνοϊκή διακύµανση. Επειδή οι λογαριασµοί διακύµανσης είχαν κλείσει, η ευνοϊκή
διακύµανση πιστώθηκε στο κόστος των πωληθέντων των αγαθών. Ένα παράδειγµα
θα ήταν:

(1) Πρότυπο κόστος για δεξαµενές χύµα γάλακτος

8000

(2) Παραγωγή σε εξέλιξη:
Εργασία

1400

Υλικά

1400

Γενικά

1400
4200

(3) Ευνοϊκή διακύµανση { (1)-(2) }

3800

Η λογιστική καταχώριση κατά τη µετακίνηση της µονάδας από την διαδικασία της
εργασίας σε τελικό προϊόν θα ήταν :
DR. Έτοιµα Προϊόντα

8.000

CR. Παραγωγή σε Εξέλιξη

4.200

CR. Κόστος Πωληθέντων

3.800

Προφανώς, αυτό θα αυξήσει το µικτό περιθώριο κέρδους και να έχει µια παρόµοια
επίδραση στα καθαρά κέρδη µετά από φόρους. Και οι δύο παράγοντες θα αυξήσουν
το µπόνους για τα υψηλόβαθµα στελέχη της εταιρείας X. 61

61
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Ωστόσο, για να δουλέψει το σύστηµα προς όφελός τους, ήταν απαραίτητο να
παράγουν περισσότερο τελικών µονάδων από ότι πωλούνται. Η πώληση κάθε
µονάδας προϊόντος που εµπλέκεται στο σύστηµα της απάτης θα εξαλείψει το
πλεονέκτηµα κέρδους που δηµιουργείται κατά τη στιγµή το προϊόν ολοκληρώθηκε και
µετακινήθηκε από την παραγωγή-σε-εξέλιξη στα τελικά προϊόντα. Ένα παράδειγµα
του τι συµβαίνει όταν µια πώληση πραγµατοποιείται παρουσιάζεται ακολούθως. Αυτό
δείχνει µια τιµή πώλησης των $ 9.000 για την τελική µονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση,
η καταχώρηση χρησιµοποιεί τα δεδοµένα από την προηγούµενη καταχώρηση, όταν
µεταφέρεται η µονάδα από την παραγωγή-σε-εξέλιξη στα τελικά προϊόντα.
ΜΕΡΟΣ 1ο
DR Κόστος Πωληθέντων

8000

CR Αποθέµατα(τελικά προϊόντα)

8000

ΜΕΡΟΣ 2ο
DR Λογαριασµός απαιτήσεων

9000

CR Πωλήσεις

9000

Συνδυάζοντας τις προηγούµενες καταχωρήσεις, θα φτάναµε στο
DR Κόστος Πωληθέντων

8000

3800

DR Αποθέµατα(τελικά προϊόντα)

8000

8000

DR Λογαριασµός απαιτήσεων

9000

CR Πωλήσεις

9000

CR Αποθέµατα (Παραγωγή σε διαδικασία)

4200

Το CR. Απογραφή (Work-in-Process) των $ 4.200 αντιπροσωπεύει ακριβώς το
ποσό των τελών για την εργασία, τα υλικά, και άλλα [Σηµείωση: για παράδειγµα µας,
το 50% από το συνδυασµένο σύνολο του εργατικού δυναµικού και των υλικών]. Το
µικτό περιθώριο κέρδους ανά τα λογιστικά βιβλία χρησιµοποιώντας τα προηγούµενα
στοιχεία ήταν
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CR: Πωλήσεις

9000

Μείον: DR κόστος πωληθέντων(πραγµατικό κόστος)

-4200

Mικτό περιθώριο κέρδους

4800*

Το πραγµατικό ακαθάριστο κέρδος, χρησιµοποιώντας την προηγούµενη εικόνα ήταν:
CR: Πωλήσεις

9000

Μείον: DR κόστος πωληθέντων(µε βάση το πρότυπο κόστος)

-8000

Mικτό περιθώριο κέρδους

1000*

*η διαφορά των 3800 είναι αποτέλεσµα του πρότυπου κόστους για τη µονάδα προϊόντων που
αναθεωρήθηκαν.

∆εν ήταν ποτέ πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας X να προσπαθούν να
αυξήσουν τις µονάδες πωλήσεων των προϊόντων. Είχαν προσπαθήσει αφού το νέο
σχέδιο µπόνους τέθηκε σε εφαρµογή µε µικρή επιτυχία. Το σχέδιό τους ήταν να
παράγουν πολύ περισσότερα τελικά προϊόντα από ότι πωλούσαν. ∆εδοµένου ότι δεν
διέθεταν εγκαταστάσεις αποθήκευσης για να κρατήσουν τα τελικά προϊόντα,
κατέληξαν σε ένα σύστηµα να φορτώσουν όλους τους διανοµείς τους, σε όλο τον
κόσµο, µε αποθέµατα αποστολής των τελικών µονάδων. Θα τεκµηρίωναν
ικανοποιητικά τις συναλλαγές, ώστε σε περίπτωση αξιολόγησης, τα πάντα θα
φαινόταν σωστά. Προσπάθησαν σκληρά να προσθέσουν νέου διανοµείς ώστε να
µπορούν να λειτουργούν το σύστηµα σε µεγαλύτερη βάση.
Αυτοί προέβλεψαν ότι, σε κάποιο σηµείο στο χρόνο, η εικόνα των τελικών
αποθεµάτων στον ισολογισµό θα αρχίσει να είναι τόσο µεγάλη ώστε κάποιος στη
µητρική εταιρεία θα την αµφισβητήσει. Ως εκ τούτου, στη δεύτερη φάση του σχεδίου
θα συνεχίσουν να στέλνουν τα τελικά προϊόντα στους διανοµείς. Ωστόσο, αντί
αναταξινόµησης των ποσών αυτών από το απόθεµα έτοιµων προϊόντων σε
αποθέµατα αποστολής, η αναταξινόµηση θα είναι σε εισπρακτέους λογαριασµούς.
Αυτοί θα δηµιουργούσαν έγγραφα του φακέλου κάθε διανοµέα για να φαίνεται ότι οι
µονάδες προϊόντος πωλήθηκαν. Ο ελεγκτής θα ανανεώνει αυτές τις απαιτήσεις κάθε
δύο µήνες, έτσι ώστε κανένας από αυτούς να µην είναι ποτέ περισσότερο από δύο
µήνες ληξιπρόθεσµος. Η πολιτική της εταιρείας ABC, η οποία ακολουθήθηκε από
όλες τις θυγατρικές της ήταν να δηµιουργήσει ένα ειδικό αποθεµατικό για πιθανές
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ζηµίες από δάνεια για τυχόν εισπρακτέους λογαριασµούς περισσότερο από δύο
µήνες ληξιπρόθεσµους. Το ποσοστό του αποθεµατικού αυξήθηκε καθώς η
παραβατικότητα σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις αυξήθηκε.
Στην έδρα της εταιρείας ABC, ο ελεγκτής άρχισαν να ανησυχούν για δύο από τα
στοιχεία οικονοµικής ανάλυσης που αναπτύχθηκαν στην εταιρεία X: την αιτιώδη
αναλογία και την αναλογία αποτελέσµατος.

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ-causal ratio
Αιτιώδης αναλογία= Καθαρές πωλήσεις / Αποθέµατα
Τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν, σε χιλιάδες δολάρια, ήταν

30 Ιουνίου*
1993

1992

1991

3800

3700

3600

Τελικά Προϊόντα**

2000

1200

400

Παραγωγή σε εξέλιξη

600

400

200

Πρώτες ύλες

300

200

100

Σύνολο

2900

1800

700

Λογαριασµός απαιτήσεων

500***

Καθαρές πωλήσεις
Αποθέµατα:

* 30 Ιουνίου ήταν το τέλος του οικονοµικού έτους της εταιρείας Χ. Όλα τα στοιχεία απεικονίζονται όπως ήταν στο
τέλος του οικονοµικού έτους της εταιρείας.
**τα αποθέµατα αποστολής δεν απεικονίζονται χωριστά από τα τελικά προϊόντα για τους σκοπούς
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η διοίκηση της µητρικής εταιρίας δεν ήταν ενήµερη ότι τα αποθέµατα αποστολής
είχαν συγχωνευτεί µε τα τελικά προϊόντα και δεν φαινόταν ξεχωριστά.
***αυτό αντιπροσωπεύει την υπερχείλιση των αποθεµάτων αποστολής που η διοίκηση της εταιρείας Χ ήθελε να
αποκρύψει από την µητρική εταιρεία. Τα στοιχεία δεν ήταν γνωστά στη µητρική σε αυτή τη φάση.
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Χρησιµοποιώντας µόνο τις γνωστές πληροφορίες, ο ελεγκτής υπολόγισε τους
παρακάτω αριθµοδείκτες:
30 Ιουνίου 1993:

3.800 / 2.900 =1.31:1

30 Ιουνίου 1992:

3.700 / 1800= 2.06:1

30 Ιουνίου 1991:

3.600 / 700= 5.14:1

Η αύξηση των αποθεµάτων σε σχέση µε τις πωλήσεις είναι προφανής και αποτελεί
“κόκκινη σηµαία” ότι κάτι είναι αµφισβητήσιµο και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αναλογία αποτελέσµατος= Αποθέµατα / Κεφάλαιο Κίνησης
Τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν, σε χιλιάδες δολάρια, ήταν
30 Ιουνίου*
Έτος

1993

1992

1991

Αποθέµατα(συνολικά)

2900

1800

700

Κεφάλαιο Κίνησης

2300

1400

400

* 30 Ιουνίου ήταν το τέλος του οικονοµικού έτους της εταιρείας Χ. Όλα τα στοιχεία απεικονίζονται όπως ήταν στο τέλος
του οικονοµικού έτους της εταιρείας.

30 Ιουνίου 1993: 2900 / 2.300 =1.26:1
30 Ιουνίου 1992: 1.800 / 1.400= 1.29:1
30 Ιουνίου 1991: 700 / 400= 1.75:1
Από αυτά τα στοιχεία, µπορεί να θεωρηθεί ότι τα αποθέµατα αυξάνονται ταχύτερα,
σε δολάρια, από ότι σε κεφάλαιο κίνησης. Αναµορφωµένα, η αύξηση των
αποθεµάτων υπερβαίνει την αύξηση του κεφαλαίου, µια άλλη "κόκκινη σηµαία" που
δικαιολογούν την παρακολούθηση και επεξήγηση.
Ο ελεγκτής της Εταιρείας ΑΒΓ κάλεσε ένα εγκληµατολογικό λογιστή καθώς ο ίδιος
δεν έχει τέτοιες ικανότητες στο προσωπικό του. Με βάση την επανεξέταση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας X, αρχίζοντας µε την αναθεώρηση των
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αριθµοδεικτών που φαίνονται παραπάνω, ο ίδιος συµφώνησε να αναλάβει την
ανάθεση. Ταξίδεψε αµέσως στην πόλη της έδρας της Εταιρείας Χ σε ένα άλλο µέρος
της χώρας. Πριν κάνει αυτό το ταξίδι, αξιολόγησε τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας X για πέντε χρόνια. Ενώ λαµβάνει απαντήσεις για ορισµένα ερωτήµατα
που τίθενται από την εξέταση του, ο ίδιος ενηµερώνεται σχετικά µε το νέο σχέδιο
µπόνους της εταιρείας X που είχε τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη του οικονοµικού
έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 1992.

Εξέταση Ευρημάτων που αναπτύχθηκαν από τον Εγκληματολογικό Λογιστή
Η πρώτη του ενέργεια ήταν µια βόλτα από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και το
τµήµα αποθήκης της εταιρείας X. Ο ίδιος σηµείωσε ότι ήταν µια σχετικά µικρή
επιχείρηση, όπως αποδεικνύεται από τις πλέον πρόσφατες πωλήσεις ύψους 3,8
εκατοµµυρίων δολαρίων. Έχει σηµειωθεί ιδιαίτερα ότι οι λειτουργίες παραγωγής ήταν
σχετικά απαρχαιωµένες, είναι υψηλής έντασης εργασίας, µε λίγη ροµποτική ή
εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας σε χρήση, και υπήρχε πολύ µικρό απόθεµα τελικών
προϊόντων στο χώρο της αποθήκης.
Αυτός στη συνέχεια αξιολόγησε τα έγγραφα αποστολής για όλες τις αποστολές
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις προηγούµενες 30 ηµέρες, µε έµφαση στις
δεξαµενές αποθήκευσης του χύµα γάλακτος και τα συστήµατα ψύξης, τα οποία
αντιπροσώπευαν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του εργοστασίου.
Στη συνέχεια αξιολόγησε τη διαδικασία των εγγράφων αποστολής για τα τελικά
προϊόντα που αποστέλλονται για να δει πώς έγινε η τιµολόγηση. Μέσα από αυτή την
προσπάθεια, ο ίδιος διαπίστωσε ότι πολλές από τις µεταφορές ήταν αποστολές
αποθεµάτων σε ενδεδειγµένο διανοµέα, όχι πωλήσεις.
Τέλος, αξιολόγησε το νέο σύστηµα κοστολόγησης για µια περίοδο τριών ετών. Από
την επισκόπηση αυτή, προσδιόρισε τα ακόλουθα. Πρώτον, οι λογαριασµοί
διακύµανσης, θετική και αρνητική, είχαν κλείσει δύο χρόνια νωρίτερα. Η δράση αυτή
εγκρίθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας, επικεφαλής µηχανικό, και ελεγκτή. Με το
κλείσιµο των λογαριασµών διακύµανσης, πραγµατικές διαφορές µεταξύ της
παραγωγής-σε-εξέλιξη και τα πρότυπα κόστους ελήφθησαν άµεσα στο κόστος των
αγαθών που πωλούνται. Επιπλέον, τα πρότυπα κόστους για τα τυποποιηµένα
προϊόντα παραγωγής είχαν µεταβληθεί σε τοπικό επίπεδο, και πάλι είχαν εγκριθεί
από τον πρόεδρο της εταιρείας, επικεφαλής µηχανικός, και ελεγκτής, διπλασιάζοντας
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σχεδόν το πρότυπο κόστος των τελικών προϊόντων σε µια σειρά από προϊόντα. Η
έδρα της µητρικής εταιρείας δεν είχε ενηµερωθεί για οποιαδήποτε από αυτές τις
ενέργειες.
Ο εγκληµατολογικός λογιστής, επέλεξε στη συνέχεια µια σειρά από στοιχεία
παραγωγής για τα οποία είχαν αλλάξει τα πρότυπα του κόστους και ακολούθησε αυτά
µέσω της παραγωγής-σε-εξέλιξη, τη λογιστική αλλαγή σε τελικά προϊόντα, και στη
συνέχεια την πώληση. Οι διαδικασίες παραγωγή-σε-εξέλιξη δεν είχαν αλλάξει. Όταν η
παραγωγή για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο είχε ολοκληρωθεί και η µονάδα
µεταφέρονταν στα τελικά προϊόντα, η προσαρµογή για σκοπούς του λογιστικού
αποθέµατος είχε περίπου διπλασιάσει το πραγµατικό κόστος παραγωγής. Η διαφορά
µεταξύ του κόστους παραγωγή-σε-εξέλιξη και του ποσού που τοποθετείται για το
προϊόν ως τελικό προϊόν πιστώθηκε στο κόστος πωληθέντων. Αυτό αύξησε το µικτό
περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων σε εκείνο το σηµείο στη διαδικασία της
λογιστικής. Από αυτό, ο εγκληµατολογικός λογιστής καθόρισε ότι, αν η παραγωγή
υπερέβη τις πωλήσεις, τόσο το µικτό περιθώριο κέρδους όσο και τα καθαρά κέρδη
µετά από φόρους θα επηρεαστούν ευνοϊκά, προς όφελος των τριών υπαλλήλων σε
σχέση µε τα επιµέρους µπόνους τους. Αυτοί ήταν οι µόνοι τρεις της Εταιρείας X που
δικαιούνται το συγκεκριµένο µπόνους.
Συναλλαγές επιλέχθηκαν από κάθε µήνα από την υπό εξέταση περίοδο 36 µηνών
και ακολουθείται από την παραγωγή στην αποστολή του τελικού προϊόντος από το
εργοστάσιο. Η προσπάθεια αυτή φώτισε το υψηλό επίπεδο των απεσταλµένων
αποθεµάτων σε σχεδόν κάθε διανοµέα των προϊόντων της εταιρείας σε όλο τον
κόσµο. Οι µόνοι διανοµείς που δεν έχουν υψηλά επίπεδα αποθεµάτων µε την
εταιρεία ήταν εκείνοι που απείλησαν να αποσύρει τη σειρά προϊόντων της, εάν
απαιτήσουν να µεταφέρουν οποιοδήποτε επιπλέον απόθεµα έτοιµων προϊόντων.
Για τους πιο πρόσφατους µήνες από την υπό εξέταση περίοδο 36 µηνών, ο
εγκληµατολογικός λογιστής διαπίστωσε ότι τα τελικά προϊόντα που αποστέλλονται σε
ορισµένους διανοµείς είχαν απλώς περάσει από αποθέµατα και κατέληξαν σε
λογαριασµούς απαιτήσεων. Προσδιόρισε ότι η εταιρεία κατά τo τελευταίο οικονοµικό
έτος µετέφερε περίπου 500.000 δολάρια από τέτοιες εικονικές απαιτήσεις. Το ποσό
αυτό ήταν περίπου 650.000 δολάρια τη στιγµή της αξιολόγησής του στα τέλη
Σεπτεµβρίου 1993.
Αξιολογήσεις του αναφέρουν επίσης ότι η εταιρεία είχε µόνο $ 1.100.000 της
απογραφής για το χέρι, σε αντίθεση µε την εικόνα ενός βιβλίου του $ 3.200.000. Από
115

αυτή τη διαφορά, $ 1.8 εκατοµµύρια ήταν στα έτοιµα προϊόντα, $ 200.000 το
παραγωγή σε εξέλιξη, και $ 100,000 σε πρώτες ύλες.
Με βάση τα ευρήµατά του, πέταξε σε µια κοντινή µεγάλη πόλη για να συναντηθεί
µε τον ελεγκτή της Εταιρείας ΑΒΓ, η µητρική εταιρεία της εταιρείας X. Αξιολόγησαν τα
ευρήµατά του. Ο εγκληµατολογικός λογιστής επέστρεψε στο εργοστάσιο της εταιρείας
Χ και ανέκρινε κάθε ένα από τους τρεις υπαλλήλους που προφανώς συµµετείχαν στο
σύστηµα της απάτης για να δηµιουργήσουν αυξηµένο µπόνους στο τέλος του
οικονοµικού έτους 1992 και 1993.
Όπως ζητήθηκε από τον εγκληµατολογικό λογιστή, οι λογιστές που της εταιρείας
ABC θα χρησιµοποιούνται ως επιπλέον προσωπικό για να επιταχυνθεί η
ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου της απάτης. Επίσης, θα σταλεί έναν δικηγόρος
από τη µητρική Εταιρεία ΑΒΓ για να χειριστεί οποιαδήποτε νοµικά προβλήµατα
προκύψουν από την ολοκλήρωση του ελέγχου της απάτης. Ο δικηγόρος θα πρέπει
να αποστείλει επιστολές προς τον πρόεδρο, ελεγκτή και επικεφαλής µηχανικός της
εταιρείας X αναφέροντας ότι έχουν ανασταλεί προς το παρόν µε πλήρεις αποδοχές
και οφέλη και θα πρέπει να πακετάρουν και να αφαιρέσουν τα προσωπικά τους
αντικείµενα από τα γραφεία της Εταιρείας Χ, ενώ ο έλεγχος απάτης είναι σε εξέλιξη.
Οι λογιστές και ο δικηγόρος της µητρικής εµφανίστηκαν την επόµενη Τρίτη. Τα
αναφερόµενα µέτρα ελήφθησαν κατά των τριών στελεχών.62

Ενέργειες με Βάση Ευρήματα του Εγκληματολογικού Λογιστή
Με την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου της απάτης, ο πρόεδρος, ελεγκτής, και
επικεφαλής µηχανικός της εταιρείας X απολύθηκαν και συνελήφθησαν για τις δόλιες
δραστηριότητες τους. Οι τρεις συγκατηγορούµενοι χρεώνονται τη διαχείριση της
εταιρείας ABC µε βαρεία αµέλεια, αναποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες,
καθώς και την έλλειψη υπεύθυνου προσωπικού υποστήριξης στους τοµείς της
λογιστικής κόστους, τις γενικές λογιστικές διαδικασίες και πρακτικές και τον εσωτερικό
έλεγχο.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ΑΒΓ, σύµφωνα µε τη σύσταση του εγκληµατολογικού
λογιστή (ο οποίος ήταν στο παρελθόν υψηλόβαθµο εταιρικό οικονοµικό στέλεχος),
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αποφάσισε να κηρύξει την εταιρία Χ σε πτώχευση και εκκαθάριση των περιουσιακών
της στοιχείων. Ήταν σε θέση να πουλήσουν την παραγωγή, την αποθήκη και τις
εγκαταστάσεις γραφείων σε ονοµαστικό κέρδος. Ήταν σε θέση να πουλήσουν
εργαλεία, µήτρες, λογότυπα, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε ένα
σεβαστό κέρδος. Αναταξινόµησαν τα αποθέµατα αποστολής που ήταν κρυµµένα σε
εισπρακτέους λογαριασµούς. Στη συνέχεια, πούλησε όλα τα αποθέµατα τελικών
εµπορευµάτων, τόσο στο χέρι και την αποστολή, στην ίδια εταιρεία που αγόρασε τα
εργαλεία, µήτρες, και ούτω καθεξής, µε έκπτωση από 10 έως 20% κάτω από το
κόστος του βιβλίου. Η ποιότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων ήταν
εύλογη.
Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να πωλούνται µε έκπτωση του 20% του ποσού που
αναγράφονταν στα βιβλία δεδοµένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς που
εµπλέκονται

πωλήσεις

συστηµάτων

ψύξης

χύµα

γάλακτος

στους

γαλακτοπαραγωγούς που πλήρωναν για αυτά σε µια µοναδική βάση: το «MilkMinder» Σχέδιο Οικονοµικών . Αυτό έγινε µε βάση τη θετική διαφορά που έλαβε από
τους γαλακτοπαραγωγούς για την αποστολή στους συνεργάτες µε τους οποίους
εργάστηκε για τη χύµα µεταφορά από το σύστηµα ψύξης σε φορτηγά, σε αντίθεση µε
τα πλοία σε δοχεία των 30 γαλονιών. Το µέγεθος των κοπαδιών µπορεί να αλλάξει,
κάποια από τα κοπάδια δεν θα παράγουν, και οι καιρικές συνθήκες(π.χ. πληµµύρες,
πυρκαγιές, χιονοθύελλες, και ούτω καθεξής) θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στον
όγκο που αποστέλλεται σε κάθε περίοδο. Αυτό, φυσικά,

θα πρέπει να

αντικατοπτρίζεται στο ποσό που καταβάλλεται από κάθε γαλακτοπαραγωγό για τη
δανειακή χρηµατοδότηση του συστήµατος ψύξης. Η καθαρή επίδραση στην
εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Χ ήταν µια καθαρή λογιστική
ζηµία ύψους 3,4 εκατοµµυρίων δολαρίων.
Μόλις είχαν ολοκληρωθεί οι ενέργειες αυτές, η νοµική δράση κατά των δραστών
της απάτης προωθήθηκε γρήγορα. Η εταιρεία ABC δεν ήθελε να το πράξουν µέχρι να
είναι γνωστή η καθαρή ζηµία από την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας Χ. Ο δικαστής στην κεντροδυτική πολιτεία στην οποία η εταιρεία X είχε
εργοστάσιο και τα γραφεία της ήταν, από την αρχή της δίκης, αρκετά αναστατωµένος
µε τη διαχείριση της εταιρείας ABC. Μετά την εξέταση όλων των αποδεικτικών
στοιχείων που παρουσιάστηκαν, ο δικαστής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν θα
έπρεπε να συµβεί η απάτη και, αν αυτό συνέβαινε, η ανακάλυψη θα πρέπει να έχει
γίνει νωρίτερα, αφού η εταιρεία ABC είχε τη "δέουσα επιµέλεια" στην παρακολούθηση
και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας X. Η στάση του ήταν ότι η
117

διαχείριση της εταιρείας ABC δεν παρακολουθούσε, για µια σειρά ετών, κατάλληλα
και αποτελεσµατικά την εταιρεία X όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της.
Ο δικαστής της υπόθεσης αξιολόγησε ένα µικρό πρόστιµο σε καθένα από τους
τρεις δράστες της απάτης και ότι είχαν δικαίωµα να λάβουν συνταξιοδοτικές παροχές
που δικαιούνταν και τυχόν άλλων κερδών που πραγµατοποιήθηκαν στο όνοµά τους
είτε στην εταιρεία Χ είτε στην εταιρεία ABC.

Συμπέρασμα
Εάν µπορεί να υπάρχει ένα δίδαγµα από αυτήν την υπόθεση, είναι ότι η
εκτελεστική διοίκηση έχει µέρα µε την ηµέρα την ευθύνη για την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο κάθε λειτουργίας, δραστηριότητας ή οντότητας υπό την
καθοδήγησή τους. Η αποτυχία να το πράξει µπορεί να οδηγήσει στο δικαστήριο την
εκτελεστική διαχείριση για µερική ή πλήρη ευθύνη για τις αδικίες από άλλους και να
τους επικρίνουν επειδή δεν έχουν ελέγχους σε θέση να µειώσουν την πιθανότητα
απάτης ή / και συνεχή έλεγχο προσωπικού ώστε να αυξάνεται η µετά-το-γεγονός
αναγνώριση των τέτοιες αδικίες. Η αποτυχία τους, στην περίπτωση αυτή, έδωσε τη
δυνατότητα στους δράστες της απάτης να ξεφύγουν µε ένα καθαρό κέρδος από τις
παράνοµες δραστηριότητές τους, ακόµα κι αν οι ενέργειές τους οδήγησαν την εταιρία
Χ να τελεί υπό εκκαθάριση και µείωση θέσεων εργασίας στην πόλη όπου βρισκόταν
το εργοστάσιο.

7.2.3 Περίπτωση 3: Παρακολουθήστε τα να εξαφανίζονται,
παρακολουθείστε το να ξαναεμφανίζονται

Ο πρόεδρος µιας τράπεζας είχε δηµιουργήσει µια εικονική εταιρεία, χωρίς νοµική
προσωπικότητα, την οποία ονόµασε Εταιρεία Ζ. Νοίκιασε ένα γραµµατοθυρίδα σε µια
τοπική µονάδα υπηρεσιών πακέτου για την ταχυδροµική διεύθυνση και στη συνέχεια
άνοιξε έναν λογαριασµό καταθέσεων (DDA) σε δική του τράπεζα στο όνοµα της
εταιρείας Z. Επίσης δηµιούργησε ένα πλήρες αρχείο πίστωσης για την εταιρεία,
συµπεριλαµβανοµένων "µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων". Από αυτά που
παρασκεύασε κανονικό φύλλο οικονοµικής ανάλυσης για την εταιρεία X. Βάσει του
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προηγούµενου, έδωσε ένα δάνειο 490.000 δολαρίων για την Εταιρεία Ζ.
∆ηµιούργησε δάνειο πέντε ετών, µε τις πληρωµές τόκων να γίνονται ανά τρίµηνο και
κύριες πληρωµές να γίνουν στο 5% ανά τρίµηνο ξεκινώντας το πρώτο τρίµηνο του
τέταρτου έτους της διάρκειας του δανείου. Υπήρχε ένα 65% κύρια εφάπαξ
αποπληρωµή που οφείλεται ως την τελευταία πληρωµή του δάνειου. Λόγω του
αξιώµατος του, θα µπορούσε να ενεργοποιήσει και να εγκρίνει το δάνειο, και επειδή η
πιστωτική διευκόλυνση ήταν κάτω από $ 500.000 δεν χρειαζόταν να εκκαθαρίζεται
µέσω πιστωτικής επιτροπής της τράπεζας.
Έξι µήνες αργότερα, επανέλαβε το σύστηµα χρησιµοποιώντας την εταιρεία Y, µε
ακριβώς το ίδιο ποσό του δανείου και τους όρους όπως και για το δάνειο που
χορηγήθηκε σε Εταιρεία X. Τα κονδύλια για τα δάνεια προς την Εταιρείες Y και Ζ
κατατέθηκαν στις καταθέσεις DDAS που είχαν συσταθεί για αυτές τις δύο εταιρείες.
Καθώς η 31 Οκτωβρίου πλησίαζε, ο πρόεδρος γινόταν νευρικός. Γιατί; Επειδή οι
λογιστές, στο παρελθόν, είχαν χρησιµοποιήσει για το κλείσιµο των επιχειρήσεων, την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου, ως την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτοί
επέλεγαν αρχεία και λογαριασµούς πίστωσης για επανεξέταση, τόσο των δανείων και
των καταθέσεων, για επιβεβαίωση αλληλογραφίας και δοκιµές επανεξέτασης.
Έπρεπε να καταλήξει µε ένα σύστηµα που θα του επιτρέψουν να φύγει από τα
δύο δάνεια, όπως περιγράφεται ανοιχτά, αλλά να τα αποκρύψει από τους ορκωτούς
λογιστές ως την καθορισµένη ηµεροµηνία. Πώς θα µπορούσε να το κάνει αυτό;
Το σύστηµα ήταν απλό. Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου, λίγο πριν
από το κλείσιµο των επιχειρήσεων, ο πρόεδρος της τράπεζας παρασκευάζει
εισιτήρια. (Σηµείωση: Οι τράπεζες χρησιµοποιούν ξεχωριστά χρεωστικά και
πιστωτικά εισιτήρια για να περάσει λογιστικές εγγραφές, όχι ηµερολογιακές εγγραφές
που χρησιµοποιούνται από τις περισσότερες άλλες επιχειρήσεις.) Τα ποσά που
εµφανίζονται είναι µόνο για επεξηγηµατικούς σκοπούς. Οι εγγραφές που έγιναν ήταν:
Χρεωστικά:

DDAS:

Εταιρεία Ζ

180000

Εταιρεία Υ

240000
∆άνεια Πληρωτέα

Πιστωτικά:
Εταιρεία Ζ*

498000
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Εταιρεία Υ*

498000

Υποσύνολο

420000
Εκκρεµής
λογαριασµός

Χρεωστικά:

996000

576000***

Σύνολο

996000

996000

*περιλαµβάνουν 8000 δεδουλευµένων τόκων δανείου
***αυτή η ισορροπία θα πρέπει να συνδυαστεί µε τις χρεωστικές και πιστωτικές ισορροπίες σε άλλους εκκρεµείς
λογαριασµούς µετά σε χρήση στο γενικό καθολικό της τράπεζας, µε αυτές τις ισορροπίες που δείχνουν για κάθε
άλλα περιουσιακά στοιχεία ή άλλες υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος, δεν ήταν λογιστής, γνώριζε ότι οι λογιστές, στο παρελθόν, πάντα
επέλεγαν τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται στους ακόλουθους τοµείς από το
κλείσιµο των επιχειρήσεων στις 31 Οκτωβρίου:
1. ∆άνεια για εξέταση, από το ισοζύγιο των ανοικτών και σε χρήση πιστωτικών
διευκολύνσεων, για να αξιολογήσουν την ορθότητα ή τον κίνδυνο, ή και τα δύο.
2

DDAS,

NOW,

λογαριασµών

ταµιευτηρίου

καθώς

και

πιστοποιητικά

καταθέσεων(CDs) για σκοπούς επιβεβαίωσης και άλλους τέτοιους ελέγχους αυτών
των λογαριασµών, καθώς έκριναν σκόπιµο (π.χ. ορθή κατάταξη των «αδρανών»
λογαριασµών, το άνοιγµα λογιστικών εγγράφων και ούτω καθεξής).
Από την άλλη πλευρά, ήξερε ότι ιστορικά οι λογιστές έκαναν λίγους, εάν υπήρχαν,
ελέγχους σε σχέση µε τα ποσά σε οποιουσδήποτε εκκρεµείς λογαριασµούς και, αν το
έκαναν, οι δοκιµές τους θα περιορίζονταν στα στοιχεία που ήταν ανοικτά για κάποιο
χρονικό διάστηµα. ∆εδοµένου ότι τα δάνεια είχαν κλείσει σε εκκρεµείς λογαριασµούς
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου, υπέθεσε πολύ σωστά ότι ήταν πιθανό
οι εγγραφές κλεισίµατος του να µην επανεξεταστούν από τους λογιστές. Ήταν σωστή
η σκέψη του.
Μεσηµέρι της πρώτης εργάσιµης ηµέρας του Νοεµβρίου, ο πρόεδρος αντέστρεψε
τις εγγραφές, όπως περιγράφεται προηγουµένως. Τα εισιτήρια ανέφεραν ότι η
«αρχική εγγραφή είχε γίνει κατά λάθος."
Όσον αφορά τα στοιχεία του

APB Νο 4(προσχεδίου προϋπολογισµού), ο

πρόεδρος παραβίασε την απαίτηση για την ακεραιότητά σε κάθε µία από τις
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«χρονικές περιόδους." Ο πρόεδρος παραβίασε επίσης τα στοιχεία της αξιοπιστίας,
της συνέπειας και γνωστοποίησης που είναι συµπληρωµατική προς την APB Νο 4.
Ένας χρόνος πέρασε και ο πρόεδρος επανέλαβε την ίδια διαδικασία κλεισίµατος
ως το κλείσιµο των εργασιών την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου. Ένας
υπάλληλος αµφισβήτησε τις καταχωρήσεις αυτή τη φορά και ενηµέρωσε τον
εσωτερικό έλεγχο των εισιτηρίων. Παρακολούθησαν τα δύο δάνεια, πίσω στο χρόνο,
και διαπίστωσαν ότι τα ίδια εισιτήρια είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία ένα χρόνο
νωρίτερα και ανετράπησαν την επόµενη ηµέρα, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του
Νοεµβρίου. Ένα "φως" φάνηκε και στη συνέχεια ο υπεύθυνος ελέγχου που θυµήθηκε
ότι οι λογιστές χρησιµοποιούσαν συνήθως το κλείσιµο των εργασιών την τελευταία
ηµέρα του Οκτωβρίου ως την ηµέρα για πολλές από τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις και
δοκιµές τους, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων και αποστολές επιβεβαίωση σε
DDAS.
Οι ελεγκτές στη συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος είχε σκηνοθετήσει το
άνοιγµα των δύο DDAS και την ενεργοποίηση και έγκριση των δύο πιστωτικών
διευκολύνσεων. Στη συνέχεια στις διευθύνσεις του δανείου βρήκαν να είναι και οι δύο
στην ίδια διεύθυνση, αλλά µε διαφορετικά κουτιά. Ο γενικός ελεγκτής έστειλε έναν
άνδρα ασφαλείας πίσω µε έναν ελεγκτή και µια εικόνα του προέδρου. Ο ιδιοκτήτης
της ταχυδροµικής επιχείρησης που ενοικιάζει τις γραµµατοθυρίδες προσδιόρισε την
εικόνα ως τον άνθρωπος στον οποίο ενοικιάζονται τα δύο γραµµατοκιβώτια. Ανέφερε
ότι το πρόσωπο ερχόταν να πάρει την αλληλογραφία από τα δύο κουτιά µία φορά το
µήνα. Υπήρχε πολύ µικρή αλληλογραφία για κάθε κουτί, συνήθως η κατάσταση της
τράπεζας και κάποια διαφηµιστικά.
Με αυτές τις πληροφορίες, ο γενικός ελεγκτής επικοινώνησε µε τα τρία µέλη της
επιτροπής ελέγχου του διοικητικού συµβουλίου και τους ενηµέρωσε ότι ο πρόεδρος
φάνηκε να συµµετέχει σε ένα σχέδιο απάτης. Μόλις είχαν αξιολόγηση των
πληροφοριών που αναπτύχθηκαν, συµφώνησαν. Μετά ο πρόεδρος βρέθηκε
αντιµέτωπος µε ένα µέλος της επιτροπής ελέγχου και του γενικού ελεγκτή, έσπασε
και οµολόγησε το σύστηµα της απάτης. Ο ίδιος οµολόγησε επίσης ότι είχε περάσει τα
εισιτήρια κατά το κλείσιµο των εργασιών την τελευταία ηµέρα του Οκτωβρίου για δύο
χρόνια για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα να εξετάσουν οι ορκωτοί λογιστές είτε
τα δύο δάνεια ή τις DDAS που είχαν συσταθεί για τις εν λόγω εταιρείες. Η κατάσταση
της απάτης αναφέρθηκε στις αρχές επιβολής του νόµου και τις ρυθµιστικές αρχές.
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Συμπέρασμα
Στις περιπτώσεις που περιγράφονται, φαίνεται ότι συµµετέχει ο εγκληµατολογικός
λογιστής. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις αποκάλυψης της απάτης που δεν
υπάρχει καµία αναφορά εµπλοκής του εγκληµατολογικού λογιστή. Γιατί; Επειδή
ακόµη και ένας λογιστής ή ελεγκτής, ο οποίος δεν έχει όλη την κατάρτιση, την
εµπειρία και τις δεξιότητες των εγκληµατολογικών λογιστών µπορεί να εφαρµόσει τις
αρχές και τα πρότυπα που χρησιµοποιούν. Σε ένα τυπικό λογιστικό ή ελεγκτικό
περιβάλλον, το µεγαλύτερο µειονέκτηµα, παραδοσιακά, είναι η σοβαρή πίεση χρόνου
για να ολοκληρωθεί µια συγκεκριµένη φάση του ελέγχου (π.χ. το ταµείο, λογαριασµοί
/ δάνεια εισπρακτέα και ούτω καθεξής).
Σε µια δεδοµένη κατάσταση, ο εγκληµατολογικός λογιστής συνήθως δεν
αντιµετωπίζει τις πιέσεις του ρολογιού για να ολοκληρώσει, όπως και ένα
επαγγελµατία. Σε κάθε περίπτωση, ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να
επιδεικνύει τη δέουσα επιµέλεια, να έχει την κατάλληλη περιέργεια και εµπιστοσύνη
στην κρίση του, να διαθέσει το χρόνο, έτσι ώστε αυτός να µπορεί να δώσει συνέχεια
σε θέµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που προκαλούν ανησυχία
και δικαιολογούν µια τέτοια ενέργεια. Ο εγκληµατολογικός λογιστής δεν χρειάζεται να
είναι τόσο δοµηµένος όπως κάνουν οι κανονικοί επαγγελµατίες, που εργάζονται σε
προγράµµατα που τείνουν να περιορίσουν την πρωτοβουλία και την ευελιξία τους.
Στους εγκληµατολογικούς λογιστές επιτρέπεται ένα επίπεδο ρευστότητας στις
προσεγγίσεις και το πεδίο εφαρµογής τους, ώστε να µπορούν να πάνε όπου θέλουν,
να δούνε ό,τι θέλουν και να µιλήσουν µε όποιους θέλουν ώστε να αναπτύξουν τα
γεγονότα σε σχέση µε την εν εξελίξει έρευνά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Εγκληματολογική Λογιστική, Μέθοδοι Εντοπισμού “OFFBOOK” λογιστικής Απάτης και το Ξέπλυμα Χρήματος
8.1 Γενικά Σχόλια για την “Off-Book” Λογιστική Απάτη
∆εν υπάρχει τυπικός ορισµός για την "off-book" απάτη. Οι καλύτεροι ορισµοί
αναφέρονται παρακάτω:
Off-book αναφέρεται σε εκείνα τα συστήµατα στα οποία τα κεφάλαια που
χρησιµοποιούνται για παράνοµες πληρωµές ή µεταφορές που δεν έχουν γίνει από
τους συνήθεις, γνωστούς τραπεζικούς λογαριασµούς. Οι πληρωµές δεν εµφανίζονται
πουθενά στα βιβλία και στοιχεία. Για σχετικά µικρά ποσά οι πληρωµές αυτές µπορεί
να προέρχονται απευθείας από την τσέπη του πληρωτή ή προσωπικούς
λογαριασµούς του ή µπορεί να δανειστεί από άλλες επιχειρήσεις. Σε µεγαλύτερα
καθεστώτα, τα κεφάλαια συνήθως δηµιουργούνται από αδήλωτες πωλήσεις ή
παραλείποντας να καταγράψουν νόµιµες εκπτώσεις από τους προµηθευτές. Τα Offbook καθεστώτα χρησιµοποιούνται συχνά από τις επιχειρήσεις µε σηµαντικές
πωλήσεις σε µετρητά. Το κύριο πλεονέκτηµα των συστηµάτων off-βιβλίο είναι
µυστικότητά τους.
Off-book απάτες είναι αυτές που συµβαίνουν έξω από το λογιστικό περιβάλλον και
όπου είναι πιθανό να µην υπάρχει ίχνος ελέγχου. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη
δωροδοκία και τις µίζες. Αν ο εργαζόµενος έλαβε δωροδοκία για την επιλογή ενός
ορισµένου προµηθευτή, η πληρωµή θα να γίνει από τον προµηθευτή και, ως εκ
τούτου, δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα βιβλία της πληγείσας εταιρείας. Αυτές
οι απάτες ανιχνεύονται µε έµµεσο τρόπο (καταγγελίες άλλων προµηθευτών, τον
τρόπο ζωής του ατόµου που λαµβάνει τις δωροδοκίες, κ.λπ.). Εάν υπάρχει υποψία
ότι ο εργαζόµενος λαµβάνει παράνοµες πληρωµές, αυτό θα ήταν ιδανικό να
αποδειχθεί από την εξέταση των προσωπικών οικονοµικών του εργαζοµένου.63

63

Thornhill, William T. (1995) “Forensic Accounting: How to investigate the fraud”, Irwin Professional Publishing
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8.2 Προοπτική Πραγματοποίησης της Απάτης
Ο όρος off-book αναφέρεται στη χρήση των κεφαλαίων για τις παράνοµες
πληρωµές ή µεταφορές που δεν προέρχονται από τους τακτικούς, γνωστούς
τραπεζικούς λογαριασµούς της επιχείρησης ή του ατόµου. Σε ορισµένες περιπτώσεις
παγίων περιουσιακών στοιχείων (όπως αυτοκίνητα, σκάφη, στέγαση ή κοσµήµατα),
όχι σε χρήµατα, χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωση της παράνοµης συναλλαγής,
µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να έχουν αποκτηθεί σε κάποια χρονική στιγµή στο
παρελθόν για µετρητά off-book. Τα συστήµατα off-book χρησιµοποιούνται συχνά από
τις επιχειρήσεις, νόµιµες ή παράνοµες, οι οποίες έχουν σηµαντικές πωλήσεις τοις
µετρητοίς. Παραδείγµατα των νόµιµων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν συστήµατα
off-book περιλαµβάνουν:
1. εστιατόριο, bar (π.χ. µε τιµή του εισιτηρίου), όπου ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να
συσσωρεύσει και να αποκρύψει ένα τεράστιο ποσό µετρητών (έσοδα) το σύνολο τους
ή µέρος τους, από ένα συγκεκριµένο τµήµα της επιχείρησης που µπορεί να είναι µη
ανιχνεύσιµο (π.χ. αποδείξεις µπαρ ή εισιτήριο εισόδου).
2. Λιανική επιχείρηση, όπου η απογραφή καταστρατηγείται και η κλοπή καταγράφεται
ως κανονική συρρίκνωση. Η απογραφή στη συνέχεια ‘πωλείται’ για να δηµιουργήσει
έσοδα σε µετρητά.
3. Βιοµηχανία, όπου η συµπαιγνία µεταξύ των υπευθύνων επιτρέπει την ανακατάταξη
της καλής απογραφής, των πρώτων υλών ή / και τελικών προϊόντων ως
απορρίµµατα. Αξία ενεργητικού χρεώνεται λόγω της αναταξινόµησης. Στη συνέχεια,
τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν καταστρατηγηθεί πωλούνται, δηµιουργώντας
έσοδα σε µετρητά.
Η πιο συχνές παράνοµες επιχειρήσεις που αναµένεται να δηµιουργήσουν µεγάλα
ποσά µη καταχωρηµένων µετρητών
1. πορνεία.
2. λαθρεµπόριο, τώρα περιορίζεται κυρίως σε εκείνες τις περιοχές που υπάρχει
έλλειψη αυστηρού νοµικού παλισίου
3. Ναρκωτικά οποιουδήποτε τύπου (π.χ. µαριχουάνα, κοκαΐνη, κρακ, και ούτω
καθεξής).
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4. Οργανωµένη αλλά χωρίς άδεια τυχερών παιχνιδιών του κάθε τύπου (π.χ. οµάδες
στοιχηµάτων, ιδιαίτερα για αθλητικά γεγονότα όλων των τύπων).
5. Πειρατεία, κλοπές φορτηγών και αυτοκινήτων, και επιχειρήσεις τεµαχισµού
αυτοκινήτων για πώληση ανταλλακτικών εξαρτηµάτων.
Να θυµάστε ότι ο τύπος του συστήµατος που χρησιµοποιείται-on book ή off bookεξαρτάται κυρίως από την προέλευση και το είδος των διαθέσιµων κεφαλαίων. Αν τα
κεφάλαια που χρησιµοποιούνται παράγονται και καταγράφονται από µια νόµιµη
επιχείρηση, τότε θα πρέπει να κατατεθούν σε συνήθεις τραπεζικούς λογαριασµούς.
Είτε χρησιµοποιούνται για νόµιµες δαπάνες είτε καταστρατηγούνται, κάποιο επίπεδο
ελέγχου θα υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, ένας πληρωτής ο οποίος έχει την
ικανότητα να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα ή άλλα µη καταγραφόµενα εισοδήµατα
µπορεί να επιλέξει να συµµετέχει σε µια off-book συµφωνία, χωρίς να αφήνει ίχνη
ελέγχου.

8.3 Παραδοσιακές Μέθοδοι “Off-Book” Λογιστικής Απάτης:
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μερικές από τις πιο παραδοσιακές µεθόδους της απόκρυψης των συναλλαγών
συζητούνται σε αυτό το τµήµα.
Οι πληρωµές µετρητών. Η πιο αγαπηµένη µέθοδος των παράνοµων πληρωµών
είναι µε µετρητά. Μικρές ποσότητες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, µεγαλύτερα ποσά
είναι δυσκολότερο να συσσωρεύονται και στη συνέχεια να διατίθενται αφού µια
συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.
Επιταγές και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα. Εντολές πληρωµής, επιταγές ταµία ή
ταξιδιωτικές επιταγές µπορούν να παρέχουν στον πληρωτή µια διαδικασία ελέγχου
υπό τη µορφή αντίγραφων των πράξεων ή µια καταγραφή των αριθµών επιταγών,
στην

περίπτωση

των

ταξιδιωτικών

επιταγών.

Οι

αγοραστές

µπορούν

να

χρησιµοποιούν ψεύτικο όνοµα κατά την αγορά αυτών των µέσων µε µετρητά. Η
χρήση µιας επιταγής έναντι τραπεζικού λογαριασµού των επιχειρήσεων θα αφήσει
µια διαδικασία ελέγχου. Όποια και αν είναι η φύση του µέσου, η πληρωµή µπορεί να
γίνει άµεσα ή µέσω ενδιάµεσου φορέα ή µέσω µιας σειράς προσώπων, οντοτήτων ή
λογαριασµών.
Κρυφά συµφέροντα. Αντί να χρησιµοποιεί µετρητά ή ταµειακά στοιχεία, ο πληρωτής
µπορεί να κάνει τις πληρωµές, επενδύοντας κεφάλαια σε κάποια κοινοπραξία ή
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κερδοσκοπική επιχείρηση για λογαριασµό του δικαιούχου. Η δράση αυτή µπορεί να
αποκρύπτεται µέσω ενός πρόσωπου που υποδεικνύεται, να κρύβεται σε µία άλλη
επιχειρηµατική οντότητα ή να είναι µέρος µιας προφορικής συµφωνίας µεταξύ των
δύο µερών. Οι συµφωνίες αυτές είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, και, ακόµη και αν
ανακαλυφθούν, η απόδειξη ύπαρξης πρόθεσης για διαφθορά µπορεί να είναι
δύσκολο να καταδειχθεί, ιδιαίτερα αν υπάρχει κάποια απόδειξη πληρωµής για το
περιουσιακό στοιχείο που τους ενδιαφέρει.
∆άνεια. Μια σειρά από εξοφλήσεις µπορεί να ονοµάζεται δάνεια. Για παράδειγµα, µία
προηγουµένως άµεση πληρωµή µπορεί να περιγραφεί τόσο από τον πληρωτή και το
δικαιούχο ως δάνειο. Ωστόσο, δεν αναµένεται αποπληρωµή από τον πληρωτή.
Επίσης, ο πληρωτής µπορεί να εγγυηθεί ένα νόµιµο δάνειο που δίνεται από ένα
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο δικαιούχο. Μετά την προεπιλογή από τον οφειλέτη
(δικαιούχος), ο πληρωτής καλείται να αποπληρώσει το δάνειο. Στην επιφάνεια
φαίνεται να είναι µια νόµιµη κατάσταση όταν, στην πραγµατικότητα, δεν είναι.
Σε ένα τρίτο σύστηµα, ο πληρωτής µπορεί να δίνει ένα πραγµατικό δάνειο προς τον
αποδέκτη, αλλά µε επιτόκιο και µε όρους που δεν είναι πρότυπα (δηλαδή, άτοκα ή
κάτω του κύριου επιτοκίου και όλοι οι κανόνες αποπληρωµής να αναβληθούν στο
τέλος της διάρκειας του δανείου). Οι όροι του δανείου αναφέρουν σαφώς ότι κάτι είχε
γίνει νωρίτερα από τον οφειλέτη προς όφελος του πληρωτή. Ένα πρόσφατο
παράδειγµα είναι όταν ο ταµίας ενός µεγάλου κράτους κατέθεσε κρατικά κεφάλαια σε
µια τράπεζα είτε µε µηδενικό επιτόκιο ή µε επιτόκιο χαµηλότερο από το τρέχον
επιτόκιο της αγοράς. Αυτό ήταν προφανώς αρκετά κερδοφόρο για την τράπεζα. Για
αυτή τη διευκόλυνση, η τράπεζα δίνει ένα δάνειο σε µια εταιρεία µεταφορών που
ανήκει στον ταµία που βρισκόταν σε διπλανή πολιτεία. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν ήταν
φερέγγυα. Το δάνειο έγινε κάτω από το βασικό επιτόκιο και το µεγαλύτερο µέρος της
αποπληρωµής του κεφαλαίου αναβλήθηκε για το τέλος της τριετούς θητείας. Πριν
από το τέλος της διάρκειας του δανείου, η εταιρεία µε φορτηγά απέτυχε. Ακόµη και µε
τη χρέωση του δάνειου, η συµφωνία που περιγράφεται ήταν ακόµα αρκετά
κερδοφόρα για την τράπεζα.
Μεταφορές σε άλλη από την εύλογη αξία αγοράς. Αυτό καλύπτει καταστάσεις
όπου εµπλέκεται είτε µία υπερτίµηση είτε µία υποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου
(π.χ. ακίνητα, αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, κοσµήµατα, και ούτω καθεξής). Ο
πληρωτής µπορεί να πουλήσει, να µισθώσει-leasing ή να νοικιάσει το ακίνητο που
υπόκεινται στον δικαιούχο σε πολύ µικρότερη από την πραγµατική αξία του στην
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αγορά. Το αντίστροφο σενάριο, ο πληρωτής µπορεί να αγοράσει, να µισθώσειleasing ή να νοικιάσει το ακίνητο από το δικαιούχο σε πολύ µεγαλύτερη αξία από την
πραγµατική αξία του στην αγορά. Μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι η
λεγόµενη πώληση φάντασµα. Ο δικαιούχος "πουλάει" ένα περιουσιακό στοιχείο στον
πληρωτή, ενώ, στην πραγµατικότητα, διατηρεί τον τίτλο ή τουλάχιστον τη χρήση του
περιουσιακού στοιχείου.
Καταβολή Γραµµατίων. Το ενοίκιο ή η πληρωµή υποθηκών του δικαιούχου,
µεταφορές (π.χ. αγορά αυτοκινήτου ή πληρωµή leasing, αεροπορικά εισιτήρια,
λιµουζίνα, και ούτω καθεξής), διακοπές (π.χ. αποδείξεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις,
κρουαζιέρες, και ούτω καθεξής), και τα έξοδα διασκέδασης µπορούν να καταβληθούν
από τον πληρωτή, είτε άµεσα µε µετρητά ή επιταγή είτε µε πιστωτική κάρτα. Οι
πληρωµές αυτές µπορεί να επεκταθούν πέρα από το δικαιούχο και να
περιλαµβάνουν ορισµένες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν άλλα πρόσωπα (π.χ.
ένα φίλο, την οικογένεια ή σύντροφο).
Υποσχέσεις από Μεταγενέστερη Απασχόληση. Αυτό είναι όπου ο πληρωτής
συµφωνεί να παράσχει απασχόληση στον παραλήπτη που είναι και φίλος, µέλος της
οικογένειας ή σύντροφος. Τέτοιες θέσεις είναι υψηλόµισθες και εκτός γραµµής µε τα
πραγµατικά καθήκοντα που εκτελούνται ή τα καθήκοντα που ανέλαβε. Όταν ο
πληρωτής λάβει την επιθυµητή υπηρεσία από τον δικαιούχο, η ρύθµιση της
απασχόλησης είναι δυνατό να ακυρωθεί, ανάλογα µε τη φύση της δουλειάς και τη
σχέση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου.
Όσον αφορά τις πληρωµές των τύπων που αναφέρονται παραπάνω, να έχετε κατά
νου ότι, αν τα κεφάλαια που πρέπει να καταβληθούν περιορίζονται σε συνήθεις
εισπράξεις των επιχειρήσεων, θα πρέπει να κατατεθούν σε συνήθεις λογαριασµούς
και να χρησιµοποιούνται για να πληρωθούν νόµιµες δαπάνες των επιχειρήσεων.
Παράνοµες πληρωµές θα έρθουν από τους ίδιους λογαριασµούς, αλλά θα αφήσουν
ένα ίχνος ελέγχου. Όταν ο πληρωτής µπορεί δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα ή άλλα
διαπραγµατεύσιµα περιουσιακά στοιχεία µε άλλους τρόπους, αυτό θα θέσει τις
βάσεις για µια off-book συµφωνία. Κανένα ίχνος ελέγχου δε θα υπάρχει από αυτές τις
συµφωνίες.

8.4 Χρησιμοποιούμενο Πλαίσιο Απόδειξης Παράνομων Συναλλαγών
Υπάρχουν µόνο δύο τρόποι για τον εντοπισµό και την παρακολούθηση των
παράνοµων κεφαλαίων: από το σηµείο πληρωµής και από το σηµείο παραλαβής. Ο
εγκληµατολογικός λογιστής πρέπει να κάνει την επιλογή για το πώς θα προχωρήσει.
127

Αυτός µπορεί να επιλέξει είτε τη µία είτε και τις δύο από τις υποδεικνυόµενες
προσεγγίσεις, ανάλογα µε τις περιστάσεις. Για παράδειγµα, είναι γνωστό ή υπάρχουν
υπόνοιες ότι ένα άτοµο αντλεί κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία από µία ή
περισσότερες πηγές ή κάνει πληρωµές κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων σε έναν
ή πολλούς παραλήπτες. Ποιο είναι το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των
οργανισµών που εµπλέκονται; Ποια είναι η συχνότητα των πληρωµών;
Κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που µπορεί να είναι αδύνατο να βρεθούν από το
τέλος του πληρωτή µπορεί να είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν από τους
λογαριασµούς του παραλήπτη. Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα προσπαθήσει να
επιλέξει τη µέθοδο που φαίνεται να είναι η πιο λογική σε σχέση µε αυτά που του είναι
γνωστά. «Ως µια γενική πρόταση, ύποπτα on-book συστήµατα είναι καλύτερα να
προσεγγίζονται από το σηµείο πληρωµής. Συστήµατα Off-book ή άλλες περιπτώσεις
είναι πιο εύκολο να αλιεύονται στο ύποπτο σηµείο παραλαβής». Με βάση τα
προηγούµενα, ο εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να υιοθετήσει αυτά τα βήµατα
στην έναρξη της εξέτασης της off-book απάτης:
1.συνοψίζει άγνωστα δεδοµένα ή ύποπτα σενάρια για την απάτη εκτός
βιβλίων(off-book).
2. αναπτύσσει ένα επιχειρηµατικό ή / και προσωπικό προφίλ για όλα τα άτοµα που
είναι γνωστά ή υπάρχουν υπόνοιες ότι εµπλέκονται.
3. αναπτύσσει ένα σχέδιο επανεξέτασης απάτης µε στόχο να αποδείξει τις off-book
πληρωµές για τις οποίες υπάρχει υπόνοια.
Βήµα 1: Είναι µια απλή συσσώρευση των γνωστών δεδοµένων ή ύποπτων
σεναρίων για το προβλεπόµενο σενάριο της απάτης off-book. Οι στόχος είναι να
καθορίσει ότι υπάρχει ένας βάσιµος λόγος για να προχωρήσει και να εντοπίσει τις
µεγάλες "τρύπες" στο σενάριο έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται µε το Βήµα 3.
Βήµα 2: Θα πρέπει να είναι «ζωντανό». Αυτό σηµαίνει ότι, ονόµατα προσώπων ή
επιχειρήσεων θα πρέπει να προστεθούν ή να διαγραφούν, εάν απαιτείται. Η αρχική,
ή φάση 1, επανεξέταση του κάθε ατόµου ή επιχείρησης θα πρέπει να επεκταθεί όταν
τα γεγονότα ή οι υποθέσεις δικαιολογούν µια τέτοια ενέργεια.
Βήµα 3: Χτίστηκε πάνω στα θεµέλια των διαθέσιµων δεδοµένων, γνωστό ή
ύποπτο, από τα βήµατα 1 και 2, θα πρέπει επίσης να θεωρείται «ζωντανός». Όπως
και µε οποιοδήποτε πρόγραµµα ελέγχου της απάτης, το σχέδιο επανεξέτασης της
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απάτης που αναπτύχθηκε σε αυτό το βήµα πρέπει να συρρικνωθεί ή να επεκταθεί µε
βάση τις πληροφορίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης.
Εξετάστε τα βήµατα 1 και 2, φάση «εξοικείωσης» της επιχείρησης. Το βήµα 3
γίνεται στη συνέχεια, η ανάπτυξη του προγράµµατος και η φάση «επανεξέταση και
αξιολόγηση" της επιχείρησης.

Το Εταιρικό Προφίλ
Για τη δηµιουργία του προφίλ των επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η
φύση της επιχείρησης, πώς είναι οργανωµένη (π.χ. την εταιρική σχέση-περιορισµένη
ή γενική-ή εταιρεία), και το είδος της ιδιοκτησίας (π.χ. ιδιωτική, στενή κατοχή της
επιχείρησης, διαπραγµατεύεται στην αγορά). Προσδιορίζονται τα βασικά διευθυντικά
στελέχη που συνδέονται µε την επιχείρηση. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες περιοχές
εξουσίας και ευθύνης τους, διαπιστευτήρια εκπαίδευσης και εµπειρίας. Η µοναδική
τεχνογνωσία τους (π.χ. γιατρός, δικηγόρος, λογιστής, οικονοµολόγος, ελεγκτής,
ειδικός ασφαλείας, προγραµµατιστής ή αναλυτής).
Ποια είναι η διοίκηση και υποστήριξη του προσωπικού που εµπλέκεται µε τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα, λειτουργία ή το περιβάλλον υποστήριξης όπου υπάρχει
η υπόνοια δόλιων συναλλαγών; Η εξέταση της επιχείρησης µπορεί να φτάσει µέχρι
κάτω στην οργάνωση, όπως κριθεί απαραίτητο. Καθορίζονται όλες οι λειτουργίες του
προσωπικού, όπως του επικεφαλής των οικονοµικών και του ελεγκτή και τα
συγκεκριµένα καθήκοντά τους, τις δραστηριότητες τους, την εξουσία και τις ευθύνες
τους. Για µια µικρότερη εταιρεία, αυτό θα καλύπτει όλα τα λογιστικά και το προσωπικό
λογιστηρίου (π.χ. τον υπάλληλο πληρωτέων λογαριασµών, τον ταµία και ούτω
καθεξής).
Προσδιορίζονται οι πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες λογιστικές εγγραφές που
τηρούνται από την εταιρεία και διαπιστώνεται εάν είναι µηχανογραφηµένη ή µη,
επανεξετάζονται και αξιολογούνται όλες τις διαδικασίες, πρακτικές, και απαιτήσεις
εσωτερικού ελέγχου για τον προσδιορισµό των επιπέδων κινδύνου σε αυτές τις
συγκεκριµένες περιοχές γνωστών ή πιθανών παραπτωµάτων. Εάν οποιοδήποτε
περιβάλλον κινδύνου, µε βάση αυτή την επανεξέταση, κρίνεται ως πολύ χαλαρά
ελεγχόµενο, η εν λόγω επανεξέταση και εκτίµηση των προσπαθειών θα πρέπει να
επεκταθεί.
Όπου

κρίνεται

σκόπιµο,

προσδιορίζονται

εξωτερικοί

λογιστές,

εξωτερικός

φορολογικός παρασκευαστής, εξωτερικοί σύµβουλοι, κατασκευαστές / αντιπρόσωποι
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πωλήσεων που δεν είναι εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης, και ανεξάρτητοι
ανάδοχοι ανεξάρτητα από τον τύπο και τη φύση. (Σηµείωση: Ιστορικά, το εν λόγω
προσωπικό συχνά έχει βρεθεί να εµπλέκεται στις πληρωµές.) 64
Προσδιορίζονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Πώς χρησιµοποιούνται; Ποιος
εκτελεί συµφωνίες; Υπάρχουν διαφορές που ακολουθούνται και εκκαθαρίζονται ορθά;
Προσδιορίζονται όλοι οι σηµαντικοί ανταγωνιστές, καθώς αυτοί συχνά παρέχουν
συµβουλές ή οδηγίες για πιθανές παράτυπες επιχειρηµατικές πρακτικές, όπως η
υποβολή ψευδών ισχυρισµών, µίζες, και ούτω καθεξής.
Καθιέρωση σχήµατος χρηµατοροής εντός της εταιρείας για την ύποπτη
συναλλαγής. Τι είναι όλες οι πηγές χρηµατοδότησης; Τι είναι όλα τα µέσα της
εκταµίευσης κονδυλίων; Πώς οι εισπράξεις, τα έξοδα και οι εκταµιεύσεις
δικαιολογούνται; Πώς διατηρούνται τα σχετικά αρχεία;

Πηγές πληροφοριών για το Εταιρικό Προφίλ
Χρηματιστήρια. Αποκτήστε Φόρµα S-1, αν µια εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο.
Ταξινόμηση και άδειες επιχειρήσεων. Έλεγχος µε τα κατάλληλα κρατικά αξιώµατα,
νοµός και την πόλη / δήµο.
Οι ιδιοκτήτες, διοίκηση, εργαζόμενοι, ξένοι που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις.
Συνέντευξη

ανάλογα µε την περίπτωση. Ο εγκληµατολογικός ελεγκτής να είναι

πρόθυµος να διεξαγάγει δεύτερη ή ακόµη και τρίτη συνέντευξη µε οποιονδήποτε
ενδεχοµένως εµπλέκεται σε γνωστές ή ύποπτες παρανοµίες, όταν τα γεγονότα
δείχνουν τέτοια δράση είναι κατάλληλη.
Προμηθευτές, πελάτες και ανταγωνιστές. Οποιοσδήποτε από αυτούς µπορεί να
παρέχει συµβουλές και να οδηγεί σε αµφισβητήσιµη συµπεριφορά ή ηθική των
επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες για δωροδοκίες που
καταβάλλονται από τους προµηθευτές για την απόκτηση επιχειρήσεων, µίζες στους
πελάτες για να αποκτήσουν επιχειρήσεις, ή µίζες από τους πελάτες για να
αποκτήσουν «ειδικές» τιµές αγοράς, όταν συνήθως δεν προσφέρονται από τις
επιχειρήσεις.

64
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Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί. Αυτό θα περιλαµβάνει ιδρύµατα καταθέσεων(δηλαδή,
εµπορικές τράπεζες, αποταµιεύσεις και δάνεια, και πιστωτικές ενώσεις), ασφαλιστικές
εταιρείες, και χρηµατοοικονοµικές εταιρείες (π.χ. Household International και ούτω
καθεξής). Απόκτηση και επανεξέταση των αντίγραφων των πιστωτικών εφαρµογών,
των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα αρχεία του δανείου. Επίσης λαµβάνουν
ενηµέρωση από όλους τους ζητούµενους λογαριασµούς καταθέσεων, µε ειδική
αναφορά στο πώς χρησιµοποιείται ο καθένας (π.χ.

γενικών καταθέσεων,

συγκεντρωτικός λογαριασµός για διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς και ούτω
καθεξής) και από όλους τους λογαριασµούς επενδύσεων (π.χ. όπου τα πλεονάζοντα
κεφάλαια ίσως επενδύονται για σύντοµες περιόδους όταν δεν απαιτούνται άµεσα από
την επιχείρηση)
Εταιρείες αξιολόγησης επιχειρήσεων. Λήψη πληροφοριών από την Dun & Bradstreet,
Moody’s,

Standard & Poor 's, τοπικά πιστωτικά γραφεία, και το Better Business

Bureau σε κάθε πόλη όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται.
Οποιεσδήποτε άλλες πηγές δεδομένων. ∆ηµόσιες κοινοποιήσεις και αρχεία του
κράτους µπορεί επίσης να παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά µε τις
επιχειρήσεις, διευθυντές και την οργάνωση της εταιρείας. Οµοσπονδιακά ή
πολιτειακά αρχεία θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον φόρο εισοδήµατος ή
άλλα φορολογικά προβλήµατα (π.χ. την κοινωνική ασφάλιση, την αποζηµίωση των
εργαζοµένων και ούτω καθεξής). Προσδιορισµός ύπαρξης νοµικών έγγραφών
ενδεχόµενων διαφορών που εκκρεµούν εναντίον της εταιρείας ή από την εταιρεία
έναντι άλλων. Επικοινωνία µε την τηλεφωνική εταιρεία για οποιαδήποτε τηλεφωνικά
αρχεία. Έλεγχος µε το ταχυδροµείο και εταιριών πακέτων για να καθορίσει
παραλαβές και παραδόσεις.

Το Προσωπικό Προφίλ
Προσδιορίζεται ο ρόλος του κάθε υπόπτου στην επιχείρηση. Προσδιορίζεται το πώς
κάθε άτοµο εµπλέκεται στο παράπτωµα από τη φύση της θέσης του (π.χ. τα
καθήκοντα και τις δραστηριότητες, την εξουσία και την ευθύνη). Προσδιορισµός
τακτικών προµηθευτών και των πελατών τους.
Καθορισµός

των

τραπεζικών

λογαριασµών

τους

και

χρηµατιστηριακούς

λογαριασµούς. Τι ποσό έχουν µέσα; Ποιος είναι ο όγκος της δραστηριότητας; Ποιες
είναι οι πηγές και η εκταµίευση των κονδυλίων;
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∆ηµιουργία περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη και
εκµεταλλεύσεις ακινήτων, εκτός από την πρωτοβάθµια κατοικία). Πώς αποκτήθηκαν
αυτά; Πόσο κόστισαν; Αν έχουν διατεθεί, τι και πού είναι τα έσοδα από µια τέτοια
ενέργεια;
Αποκτήστε επιπλέον πληροφορίες, όπως
1. Αρχεία τηλεφώνου.
2. Αρχεία από Better Business Bureau.
3 Αρχεία Γραφείων Πιστώσεων.
4. Εµπράγµατα βάρη που κατατέθηκαν σε βάρος τους(εάν υπάρχουν).
5. Αστυνοµία ή σχετικές εγγραφές, στο παρελθόν και στο παρόν. Αυτό περιλαµβάνει
την τοπική και κρατική αστυνοµία, καθώς και οµοσπονδιακές (π.χ. αλκοόλ,
Υπουργείο Οικονοµικών, Υπηρεσία ∆ίωξης Ναρκωτικών, FBI).
6. Τυχόν σηµερινά προβλήµατα ή του παρελθόντος µε τις οµοσπονδιακές ή κρατικές
φορολογικές αρχές.
7. Έλεγχος του τρόπου ζωής του (π.χ. χρησιµοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό ασφαλείας).

Έμφαση στην Αναγνώριση των Off-Book Πληρωμών
Σε γενικές γραµµές, είναι γεγονός ότι ο εντοπισµός και η ανίχνευση των off-book
πληρωµών είναι συνήθως πιο δύσκολος από ό, τι για τα on-book σενάρια απάτης .
Για να είναι πετυχηµένες αυτές οι off-book ενέργειες, τόσο οι πηγές όσο και οι
χρήσεις

των

κεφαλαίων

αυτών

θα

πρέπει

να

προσδιορισθούν.

Όπως

προαναφέρθηκε, η έµφαση πρέπει να είναι στα σηµεία παραλαβής. ∆εν έχει σηµασία
αν το σηµείο παραλαβής αναγνωρίζεται και εντοπίζεται µέσω τεχνικών εξέτασης ή
συµβουλών που έχουν ακολουθηθεί σωστά µέχρι να αποδείξουν ή να διαψεύσουν τις
συνέπειες ή τα γεγονότα. Η πηγή των off-book κεφαλαίων µπορεί να βρίσκεται µέσα
από µια σειρά από προσεγγίσεις.

Άμεσα ή έμμεσα στοιχεία των μη εγγεγραμμένων πωλήσεων στα Βιβλία και
Στοιχεία της ύποπτης Εταιρείας. Ψάξτε για ενδείξεις των συναλλαγών, µε έµφαση
στις δαπάνες και έξοδα που δεν φαίνεται να σχετίζονται µε τις γνωστές πωλήσεις ή
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Για παράδειγµα,
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1. Άµεσες χρεώσεις για το κόστος των αγαθών που πωλούνται για αντικείµενα που
αγοράζονται στο όνοµα της εταιρείας, αλλά µεταφέρεται σε µία ή περισσότερες µη
εταιρικές διευθύνσεις. Θα µπορούσε να εντοπιστεί η µη ύπαρξη τιµολόγιων
πωλήσεων σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα.
2. Έγγραφα αποστολής που δείχνει παραδόσεις σε µη καταχωρηµένο πελάτη (π.χ.
δεν είναι στη λίστα των πελατών της εταιρείας), ή στο όνοµα ενός φανταστικού
πελάτη. Τα αποθέµατα πιστώνονται και το κόστος των πωληθέντων χρεώνεται, αλλά
καµία συναλλαγή πώλησης δεν καταγράφεται (π.χ. χρεωστική σε µετρητά ή / και
εισπρακτέων λογαριασµών και πιστωτικών για τις πωλήσεις).
3. Ανεξήγητες αναπροσαρµογές µειώνοντας την αξία των αποθεµάτων και την
προσπάθεια να κρύψει την αντισταθµιστική επιβάρυνση σε σχέση µε αυτό (π.χ. οι
πιστώσεις προς αποθέµατα µε χρεωστική τις πωλήσεις).
4. Ενοικίαση µιας αποθήκης σε µια άλλη περιοχή που δεν έχει αναγνωριστεί ως µια
εγκατάσταση αποθήκευσης. Μερικές από τις συναλλαγές που υπάγονται στο
νούµερο 1 µπορεί να περιλαµβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.
5. Προµήθειες που καταβάλλονται σε έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους
κατασκευαστών ή αντιπροσώπους πωλήσεων, σε άλλες περιοχές της χώρας, που
δεν πραγµατοποίησαν πωλήσεις στα ονόµατα αυτών των αντιπροσώπων ή
πρακτόρων. Αυτό το είδος της απάτης µπορεί να συµβεί σε µια επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών, καθώς και σε µια εταιρεία παραγωγής ή διανοµής.

Εκτίμηση του κόστους των πωληθέντων προς πωλήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένα
ιστορικό µοτίβο µεταξύ του κόστους πωληθέντων και των πωλήσεων, το καθαρό
ποσό που είναι γνωστό είτε ως ακαθάριστο περιθώριο ή µικτό κέρδος.
Για παράδειγµα, τι θα γίνει αν τα αρχεία δείχνουν πολύ περισσότερα αγαθά να έχουν
παραγγελθεί από ό, τι να έχουν καταχωρηθεί σα να έχουν πωληθεί ή βρίσκονται επί
του παρόντος σε απόθεµα; Το προφανές ερώτηµα είναι, τι έχει συµβεί µε την
ανεξήγητη διαφορά στα αποθέµατα;

Χρήση της αγοράς. Οι ανταγωνιστές µπορούν να εντοπίσουν τους πελάτες της
επιχείρησης που δεν αναγράφονται στα αρχεία της. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα
να εντοπίζουν καταστάσεις όπου έλαβαν την εντολή να κάνουν πληρωµές, για αγαθά
που αποστέλλονται σε αυτούς ,σε άλλο πρόσωπο ή άλλη εταιρεία και όχι στην
εταιρεία από την οποία προµηθεύονται τα αγαθά, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου,
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κατά τη διάρκεια τραπεζικών συµφωνιών, εντόπισαν πληρωµές προς την εταιρεία να
εκτρέπονται σε άλλη εταιρεία ή πρόσωπο για άγνωστο λόγο.

Διεξαγωγή εξέτασης από το σημείο παραλαβής. Η αρχική προσοχή θα πρέπει
να είναι στον ύποπτο παραλήπτη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν δεν είναι γνωστό το
πρόσωπο ή η επιχειρήσεων που κάνει τις πληρωµές, αλλά όταν είναι γνωστό ένα
µέρος, αν όχι το µεγαλύτερο ή ακόµη και το σύνολο, των πληρωµών είναι σε µετρητά
και είναι off-book συναλλαγές.

Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από ύποπτο. Θα
πρέπει να καθοριστούν τα περιουσιακά στοιχεία και η αξία τους. Μια τέτοια εξέταση
θα περιλαµβάνει τα παρακάτω (δεν περιορίζεται µόνο σε αυτά):

1. Κατοικία.

10. Κοσµήµατα.

2. Ενοικιάσεις ακινήτων.

11. Συλλογές.

3. ∆εύτερο σπίτι.

12. ∆ανειακές απαιτήσεις.

4. Λογαριασµούς τραπέζης.

13. Χρηµατική αξία ασφαλίσεων.

5. Χρηµατιστηριακούς λογαριασµούς .

14. Συνταξιοδότηση.

6. Αυτοκίνητα.

15. Πρόγραµµα συµµετοχής στα κέρδη
επιχείρησης.

7. Οικιακός εξοπλισµός.

16. Προσωπική περιούσια.

8. Σκάφη.
17. Άλλα περιουσιακά στοιχεία.
9. Αεροπλάνα.

Σχετικά µε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητο να καθορίσουν τις
απαντήσεις ποιος, τι , πότε, που, γιατί, και πως αποκτήθηκαν και το σχετικό κόστος.
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Εντοπισμός πραγματικών ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων του υπόπτου
1.Στεγαστικά δάνεια

5.Πιστωτικές κάρτες και τις αγορές δόση

2.Τράπεζικά ή Χρηµατιστηριακά κονδύλια

6.∆ιατροφή και υποστήριξη παιδιών

πιστώσεων
3.Άλλα δάνεια

7.Φόροι

4.Εγγυήσεις που παρέχονται για το χρέος άλλων

8.Λοιπές υποχρεώσεις

(επιχειρήσεων ή ατόµων-Ο χαρακτήρας των
εγγυήσεων να θέσει την εύλογη αξία των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων)

Ξαναγίνονται οι ίδιες ερωτήσεις ποιος, τι , πότε, που, γιατί, και πως. Ενδεικτικές
ερωτήσεις:
ποιος είναι ο πιστωτής ή δανειστής για κάθε υποχρέωση;
ποιο είναι το αρχικό ποσό της κάθε υποχρέωσης;
ποιος είναι ο σκοπός για τη γένεση της χρέους;
ποια τεκµηρίωση υπάρχει για το χρέος;
πώς γίνεται η διαχείριση του χρέους; Για παράδειγµα, είναι τρέχοντα ή ληξιπρόθεσµα
χρέη; Πόσο και πόσους µήνες; Έχει οποιοδήποτε τµήµα που έχει επιβαρυνθεί, αν
ναι, να προσδιορίσει το ποσό. Ήταν η επιβάρυνση για τα βιβλία τόσο του οφειλέτη
όσο και του πιστωτή ή µόνο του ενός, το οποίο µπορεί να είναι ένας χειρισµός
φοροαποφυγής;
Προφανώς, η αντιστάθµιση των υποχρεώσεων θα είναι τα περιουσιακά στοιχεία.
Πού καταγράφονται αυτά; Είναι στα βιβλία της επιχείρησης; (Σηµαντικό: Μια
επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο,
αλλά το περιουσιακό στοιχείο δεν καταγράφεται ως µέρος του ενεργητικού. Αντίθετα,
η κατοχή λαµβάνεται από ένα αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή ακόµα και έναν
ξένο.).

Για

οποιοδήποτε

χρέος,

ακόµη

και

εµπορικές

υποχρεώσεις,

ο

εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να προσπαθήσει επιµελώς να αναζητά και να
εντοπίζει το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε. Έτσι, θεωρούν την αναγνώριση
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της ευθύνης µόνο η πρώτη φάση της αναθεώρησης δύο φάσεων. Η αναγνώριση των
περιουσιακών στοιχείων ή πώς τα έσοδα του χρέους χρησιµοποιήθηκαν, θα πρέπει
να καθορίζεται από την εξέταση.

Προσδιορισμός όλων των πηγών εισοδήματος.
Προφανώς, αυτό είναι σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο (π.χ. η περίοδος
για την οποία ο έλεγχος αυτός έχει αναληφθεί). Ορισµένες κατηγορίες εισοδήµατος
για να προσδιορίσετε:
1. Μισθός ή µισθοί.
2. Προµήθειες και τέλη.
3. Συµµετοχή στα κέρδη και τα µπόνους. Αυτό θα περιλαµβάνει απόθεµα
µετατρέψιµο

σε

µετρητά,

περιουσιακά

στοιχεία

που

πρόκειται

να

χρησιµοποιηθούν ως µετρητά για πληρωµές ή µετατρέψιµα σε µετρητά από
πώληση, καθώς και µετρητά που έλαβε άµεσα.
4. Τα έσοδα από ενοίκια.
5. Αποπληρωµή δανείων, τόκων ή κεφαλαίου ή και τα δύο.
6. Οι τόκοι ή µερίσµατα σε τραπεζικούς λογαριασµούς και επενδύσεις.
7. Τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
8. Αποζηµίωση Ασφαλίσεων, εξαιρουµένων των δανείων.
9. Πληρωµές αναπηρίας.
10. ∆ικαστικοί συµβιβασµοί.
11. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
12. Κληρονοµιές.
13. Άλλο
Για τους σκοπούς αυτής της επιχείρησης, τα δάνεια δεν θα πρέπει να θεωρούνται
ως εισόδηµα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ένα περιουσιακό στοιχείο
που, αν καταγραφεί σωστά, θα πρέπει να αντισταθµιστεί από µια αντίστοιχη
υποχρέωση. Για κάθε στοιχείο των εσόδων που προσδιορίζονται, ερευνήστε ως προς
το :
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•

Ποιος έκανε τις πληρωµές;

•

Ποια νοµική υποστήριξη, εάν υπάρχει, υπάρχει για την πληρωµή;

•

Ποιο ήταν το ποσό του εισοδήµατος για την περίοδο που εξετάζεται;

•

Πως ξοδεύτηκε το εισόδηµα; Και άλλες ερωτήσεις.

Συνοψίζοντας τα σημαντικά έξοδα
Αυτό θα ήταν για την ίδια περίοδο που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη των
παραπάνω πληροφοριών. Για τους σκοπούς αυτής της προσπάθειας, η δαπάνη θα
είναι κάθε πληρωµή που έγινε για αναλώσιµα είτε για προσωπικούς είτε για
επαγγελµατικούς λόγους. Όπου αντισταθµίζεται από υποχρέωση, τα ποσά αυτά δεν
θα πρέπει να συµπεριληφθούν, σα να µη συνέβη καµία εκταµίευση σε αυτή την
περίοδο. Το χρέος θα πρέπει να εκπροσωπείται από ένα πληρωτέο λογαριασµό στο
τέλος της υπό εξέτασης περιόδου. Ορισµένες κατηγορίες κοινών εξόδων είναι οι τόκοι
που έχουν καταβληθεί, εκµίσθωση και πληρωµές υποθηκών, επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, έξοδα µεταφοράς, πληρωµές ασφαλιστικών, πληρωµές πιστωτικών
καρτών, ταξίδια και ψυχαγωγία, δαπάνες που σχετίζονται µε την υγεία και άλλα. Για
κάθε κατηγορία εξόδων, εξακριβώστε τα εξής:
• Ποιος έλαβε την πληρωµή;
• Ποιο ήταν το συνολικό ποσό της δαπάνης;
• Πότε γίνεται η πληρωµή;
• Πού έγινε η πληρωµή ή στάλθηκε;
• Γιατί έγινε η πληρωµή ;
• Πώς έγινε πληρωµή (π.χ., µετρητά, επιταγή, τραπεζική επιταγή και ούτω καθεξής);

Σκιαγράφηση Του Προσωπικού Προφίλ
Ακολουθήστε τα γενικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο,
εµβαθύνοντας, όπου κρίνεται σκόπιµο, για καθένα από τα ακόλουθα:
1. Εξωγαµιαίες υποθέσεις.
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2. Ναρκωτικά, αλκοόλ ή εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια ή χρέη.
3. Χρέη (π.χ. τοκογλύφους, εγγυηµένα δάνεια που έχουν κληθεί, άλλα χρέη).
4. Έκτακτα ιατρικά έξοδα.
5. Πληρωµές διατροφής και υποστήριξης παιδιών.
6. Τακτικά έξοδα ταξιδίου και ψυχαγωγία.
Εξέταση λογαριασµού Τραπεζών
Οι τράπεζες είναι πιθανώς η πιο χρήσιµη και µοναδική πηγή πληροφοριών
σχετικά µε τον ύποπτο, από τη στιγµή που έχουν εντοπίσει τον ίδιο µέσω άλλων
προσπαθειών. Μόλις έχετε άδεια ή κλήτευση, η τράπεζα θα σας παρέχει τα ακόλουθα
από ανοιχτούς ή κλειστούς λογαριασµούς:
1. Κάρτες λογαριασµού.
2. Μηνιαίες καταστάσεις λογαριασµού (αντίγραφα).
3. Στοιχεία συναλλαγής (π.χ. τα αντίγραφα των επιταγών, αποδείξεων καταθέσεων,
πιστωτικά ή χρεωστικά υποµνήµατα

[DMS = χρεώσεις, CMs = πιστώσεις],

µεταφορές χρηµάτων και ούτω καθεξής).
4. Πιστοποιητικά καταθέσεων.
5. Φορολογικές περιλήψεις για το τέλος του έτους.
Οι πληροφορίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να συγκριθούν µε οποιαδήποτε
βιβλία, µητρώα ή αρχεία του λογαριασµού σε σχέση µε αυτόν, όπως διατηρήθηκε µε
τον ύποπτο.
Να σηµειωθεί ότι απαιτείται η τράπεζα (από την πράξη τραπεζικού απορρήτουBank Screcy Act) να κρατήσει ορισµένα αρχεία από όλες τις συναλλαγές των
πελατών. Μια αναφορά στην εν λόγω πράξη θα υποδείξει αυτές τις ειδικές
απαιτήσεις. Εκτός από τα αρχεία των συναλλαγών, οι τράπεζες θα πρέπει να
διατηρούν ένα αρχείο όλων των επεκτάσεων των πιστωτικών πάνω από 5.000$,
καθώς και κάθε µεταφορά των 10.000$ ή περισσότερο, που στέλνεται έξω από τις
Ηνωµένες Πολιτείες. 65

65

Thornhill, William T. (1995) “Forensic Accounting: How to investigate the fraud”, Irwin Professional Publishing
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Άλλες βασικές εκθέσεις για επανεξέταση.
Άλλα αρχεία περιλαµβάνουν φορολογικές δηλώσεις, αρχεία γραφείων πίστωσης,
αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων, αρχεία του λογαριασµού πιστωτικών καρτών και
αρχεία δικαστικών υποθέσεων εναντίον του υπόπτου.

Περίληψη
∆εν υπάρχει κανένα µυστήριο για να αποδείξει παράνοµες µεταφορές. Απλώς
απαιτείται ο εγκληµατολογικός λογιστής να καθορίσει το στόχο του, να δηµιουργήσει
ένα σχέδιο για να το πετύχει και να επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια, την περιέργεια και
τη φαντασία κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

8.5 Η μέθοδος της καθαρής θέσης (Ή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ NET
WORTH) ως βασικό εργαλείο απόδειξης παράνομων συναλλαγών
Η µέθοδος της καθαρής θέσης χρησιµοποιείται όταν ο στόχος είναι να αποδειχθεί
παράνοµο εισόδηµα περιστασιακά. Αυτή η µέθοδος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
από τον εγκληµατολογικό λογιστή µέχρι αυτός να έχει πεισθεί ότι δεν υπάρχουν
λογαριασµοί στα βιβλία ή, αν υπάρχουν αυτά τα αρχεία, στην πραγµατικότητα δεν
είναι πλήρη και αξιόπιστα ως προς το ότι δεν αντιπροσωπεύουν σωστά τις
συναλλαγές που επηρεάζουν το θέµα για την υπό εξέταση περίοδο. Σε καθεµία από
αυτές τις περιπτώσεις, η προσέγγιση αυτή είναι πολύ χρήσιµη. Θα πρέπει να δείξει,
περιστασιακά, τις συναλλαγές του υπόπτου και τα τέλους χρήσης στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού για κάθε περίοδο. Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί πιο
χρήσιµη όταν το θέµα λαµβάνεται σε νόµισµα ή άλλες πληρωµές που δεν µπορούν
να εντοπιστούν άµεσα. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των παράνοµων εσόδων
προς το συνολικό εισόδηµα, τόσο πιο πολύτιµη θα αποδειχθεί η µέθοδος της
καθαρής θέσης. Τέτοια στοιχεία µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα να επιβεβαιώνουν
τη µαρτυρία που δίνεται από άλλους σχετικά µε τις κρυφές παράνοµες πληρωµές.
Οι δύο βασικές µέθοδοι υπολογισµού της καθαρής θέσης είναι (1) η µέθοδος των
περιουσιακών στοιχείων και (2) η µέθοδος δαπανών, επίσης γνωστή ως “µέθοδος
πηγών και χρήσης κεφαλαίων”. Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα χρησιµοποιήσει τη
µέθοδο των περιουσιακών στοιχείων, όταν ο ύποπτος έχει επενδύσει µέρος ή το
σύνολο των παράνοµων κεφαλαίων µε τέτοιο τρόπο ώστε να συσσωρεύσει πλούτο
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από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, φυσικά, θα οδηγήσει σε καθαρή
αύξηση χρόνο µε το χρόνο.
Ο εγκληµατολογικός λογιστής θα χρησιµοποιήσει τη µέθοδο δαπανών, όταν ο
ύποπτος, σε συνεχή βάση, ξοδεύει τα κέρδη που έχουν αποκτηθεί παράνοµα σε ένα
πολυδάπανο τρόπο ζωής µε ακριβά ταξίδια, ψυχαγωγία και αγορές ακριβών
αντικειµένων. Ξοδεύοντας χωρίς να επενδύουν, η καθαρή θέση δεν αυξήθηκε.
Και οι δύο µέθοδοι αρχίζουν βάζοντας µαζί ένα οικονοµικό προφίλ του υπόπτου
από µία ή περισσότερες επιλεγµένες ηµεροµηνίες και των συναλλαγών σε σχέση µε
τα γεγονότα µεταξύ δύο επιλεγµένων ηµεροµηνιών. Αυτό θα απαιτήσει την
αναγνώριση όλων των υλικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όλες τις
πηγές εισοδήµατος, άλλες πηγές χρηµατοδότησης (π.χ. τα δάνεια, τα έσοδα από τις
πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων και ούτω καθεξής), πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων καθώς και έξοδα.
Για την συγκεκριµένη περίοδο, o εγκληµατολογικός λογιστής θα καθορίσει την
αύξηση ή τη µείωση σε στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων του υπόπτου. Στη
συνέχεια, θα προσδιοριστεί το νόµιµο εισόδηµα. Η διαφορά µεταξύ των
συνολικών εσόδων και των νόµιµων εσόδων θα είναι τα έσοδα από µη
κατονοµαζόµενες πηγές. Στη συνέχεια, θα προσδιοριστούν τα νόµιµα έξοδα. Η
διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών και των νόµιµων δαπανών θα είναι
οι παράτυπες δαπάνες. Αυτή η µορφή χρησιµοποιείται για αναπτύξουν τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό των µεταβολών της
καθαρής θέσης για µια δεδοµένη χρονική περίοδο.
Είναι σηµαντικό να εξετάσει τα ακόλουθα κατά την προετοιµασία της συγκριτικής
ανάλυσης καθαρής θέσης:
1. Τα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από το πότε αποκτήθηκαν, πρέπει να
αποτιµώνται στο κόστος.
2. Τα συνολικά διαθέσιµα κεφάλαια από νόµιµες πηγές θα πρέπει να
καθορίζονται από έγγραφα, όταν είναι δυνατόν, ή κατ 'εκτίµηση, εάν είναι
απαραίτητο.
3. Τα έξοδα διαβίωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν ή να εκτιµηθούν. Οι
δαπάνες για τα τρόφιµα θα πρέπει να εξαλειφθούν και άλλα έξοδα να
υπολογίζονται σε χαµηλά επίπεδα. Αµφιβολίες πρέπει πάντα να επιλύονται
υπέρ του υπόπτου.
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4. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, πραγµατοποιείται συνέντευξη µε τον
ύποπτο. Ο σκοπός θα πρέπει να είναι να εντοπίσει όλες τις υποτιθέµενες
πηγές των κεφαλαίων, καθώς και να αναιρεί άµυνες που µπορεί να
ανακύψουν αργότερα.

8.5.1 Υπολογισμός της Συγκριτικής Καθαρής θέσης με τη μέθοδο
περιουσιακών στοιχείων.
Αρχικά, επιλέξτε ένα "σηµείο αρχής" για την ανάλυση. Εάν υπάρχει µια λογική ιδέα
ως προς το πότε ο ύποπτος ενεπλάκη σε παράνοµες δραστηριότητες, προσπαθήστε
να επιλέξετε µια ηµεροµηνία περίπου ένα χρόνο πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Για
τους σκοπούς της ανάλυσης, θα αναφέρεται ως «πρώτος χρόνος». Με βάση τα
δεδοµένα που αναπτύχθηκαν, πρέπει να υπολογίσετε την καθαρή θέση του υπόπτου
στο τέλος του πρώτου έτους. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται κατά το τέλος της περιόδου, δηλαδή το
πρώτο έτος. Αυτό απεικονίζεται παρακάτω:
Περιουσιακά στοιχεία στο κόστος

Υποχρεώσεις

Μετρητά σε καταθέσεις

10000

∆άνεια αυτοκινήτων

22000

Μετοχές και οµόλογα

30000

Στεγαστικά δάνεια

90000

Συγκυριαρχία

160000

Αυτοκίνητα

35000

Σύνολο περ. Στοιχείων

235000

Σύνολα
Περιουσιακά στοιχεία

235000

Μείον: Υποχρεώσεις

112000

Καθαρή θέση

123000
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Υπολογίζουµε την καθαρή θέση του υπόπτου στο τέλος του δεύτερου έτους
ακλουθώντας την ίδια προσέγγιση:
Περιουσιακά στοιχεία στο κόστος

Υποχρεώσεις

Μετρητά σε καταθέσεις

25000

∆άνεια αυτοκινήτων

10000

Μετοχές και οµόλογα

60000

Στεγαστικά δάνεια

66000

Σύνολο υποχρεώσεων

76000

Συγκυριαρχία

160000

Αυτοκίνητα

35000

Σύνολο περ. Στοιχείων

280000

Σύνολα
Περιουσιακά στοιχεία

280000

Μείον: Υποχρεώσεις

76000

Καθαρή θέση

204000

Καθορίζουµε τα γνωστά εισοδήµατα και έξοδα του υπόπτου για το δεύτερο χρόνο
Έσοδα

Έξοδα

Μισθός

52000 Πληρωµές στεγαστικού δανείου

27000

Μπόνους

10000

Πληρωµή δανείου αυτοκινήτων

13000

Σύνολο εσόδων

62000

Έξοδα διαβίωσης

5000

Σύνολο εξόδων

45000

Σύνολα
Έσοδα

62000

Μείον: έξοδα

45000

Καθαρή αύξηση ενεργητικού

17000

Προσθέστε την καθαρή αύξηση ενεργητικού στην καθαρή θέση στο τέλος του
πρώτου χρόνου. (σηµαντικό: εάν υπάρχει µείωση του καθαρού ενεργητικού το
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δεύτερο χρόνο θα έχει αφαιρεθεί από την καθαρή θέση που καθορίστηκε στο
τέλος του πρώτου χρόνου)
Καθαρή θέση στο τέλος του πρώτου χρόνου

123000

Καθαρή αύξηση ενεργητικού κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου

17000

Καθαρή θέση στο τέλος του δεύτερου χρόνου

140000

Συγκρίνετε τα δύο αποτελέσµατα Computed και Calculated

COMPUTED καθαρή θέση στο τέλος του δεύτερου έτους

204000

CALCULATED καθαρή θέση στο τέλος του δεύτερου έτους

140000

Ανεξήγητη αύξηση καθαρής θέσης

64000

Η ανεξήγητη αύξηση στην καθαρή θέση που διαπιστώθηκε παραπάνω χρειάζεται
παρακολούθηση,

εξέταση

και

έρευνα.

Επαναλάβετε

τη

διαδικασία,

όπως

περιγράψαµε, για κάθε χρόνο της περιόδου που εξετάζετε. Σε µερικά παραδείγµατα
µπορεί να δικαιολογείται διενέργεια τέτοιων ελέγχων σε µηνιαία, τριµηνιαία ή
εξαµηνιαία βάση από ότι ετήσια. Οι κανόνες για αυτή τη µείωση της περιόδου
εξέτασης, σε τρίµηνο, εξάµηνο κτλ., δεν αλλάζουν τον τρόπο ελέγχου που
περιγράφηκε παραπάνω.
Μέθοδος Περιουσιακών στοιχείων

(1) περιουσιακά στοιχεία(ενεργητικό)-υποχρεώσεις(παθητικό)= καθαρή θέση

(2) Καθαρή θέση προηγούµενου χρόνου + Έσοδα τρέχοντος έτους - Έξοδα τρέχοντος έτους =
Computed καθαρή θέση στο τέλος του τρέχοντος έτους

Η calculated καθαρή θέση από τα αρχεία και άλλα δεδοµένα συγκρίνεται µε την
computed καθαρή θέση, υπολογίζοντας µε την ισότητα (2), ώστε να διαπιστωθούν
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οποιεσδήποτε

διαφορές. Τέτοιες

διαφορές

αντιπροσωπεύουν

κεφάλαια

από

άγνωστες πηγές.

8.5.2 Υπολογισμός της Συγκριτικής Καθαρής θέσης Χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο Δαπανών
Με βάση τις καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες, αναπτύσσουµε τις γνωστές δαπάνες
του υπόπτου για την περίοδο που µας ενδιαφέρει (δηλαδή, ένα χρόνο ή µικρότερο
χρονικό διάστηµα). Αυτό θα περιλαµβάνει τη χρήση ή την εφαρµογή για οποιοδήποτε
σκοπό, των κεφαλαίων σε καταθέσεις ή που δηµιουργούνται µέσω της πώλησης των
περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα περιλαµβάνει καταθέσεις σε τραπεζικούς
λογαριασµούς, αγορές των περιουσιακών στοιχείων, πληρωµή δανείων, πιστωτικών
καρτών και άλλων χρεών και όλα τα ενσώµατα, τα ταξίδια και έξοδα ψυχαγωγίας.
Στο βαθµό του δυνατού, προσδιορισµό όλων των πηγών των διαθέσιµων κεφαλαίων
στον ύποπτο κατά την υπό εξέταση περίοδο. Για το σύνολο προσθέσετε τα µετρητά
στο χέρι. Αυτό είναι το «σύνολο των κεφαλαίων που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη».
Η διαφορά µεταξύ του ποσού των γνωστών εισοδηµάτων του υπόπτου και των
καθορισµένων δαπανών είναι το καθαρό ποσό που αποδίδεται ότι έχει
προέλθει από άγνωστες πηγές. Συνοψίζοντας αυτές τις πληροφορίες, είναι
σύνηθες να εντοπίσουν την εφαρµογή των κεφαλαίων πριν από τον εντοπισµό των
πηγών των κεφαλαίων. Οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα κεφάλαια που
προέρχονται από άγνωστες πηγές. Μια υποθετική σύγκριση για περίοδο δύο ετών
παρουσιάζεται στο ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
Χρήση κεφαλαίων

Έτος 1

Έτος 2

Αύξηση τραπεζικού υπολοίπου

9700

32000

Προκαταβολή για κατοικία

12000

-

Κόστη κατοικίας

3000

-

Αγορά αυτοκινήτου

12000

-

Πληρωµές ενοικίου (5µήνες)

4000

-

Πληρωµές για ενυπόθηκα δάνεια

6300

10800

Πληρωµές πιστωτικών καρτών

9000

33000

Άλλα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων διαβίωσης

12000

36200
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Σύνολο

68000

112000

Μετρητά στο χέρι

4000

-

Μισθός

52000

54000

Μπόνους

10000

10000

Τόκοι και µερίσµατα

2000

3000

Εισπράξεις δανείων

-

8000

68000

75000

0

37000

Γνωστές πηγές κεφαλαίων:

Σύνολο
Καθαρό κεφάλαιο από άγνωστες ή παράνοµες πηγές

∆απάνες - Γνωστές πηγές κεφαλαίων =Κεφάλαια από άγνωστες πηγές

8.6 Ξέπλυμα χρήματος

8.6.1 Γενικά Σχόλια
Το ξέπλυµα χρήµατος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Αυτή η ενότητα
εισάγει το φάσµα των συνθηκών υπό τις οποίες το ξέπλυµα χρήµατος µπορεί να
εµφανιστεί στην επιχείρηση. Εξετάζει τις σχέσεις και διακρίσεις µεταξύ απάτης και του
ξεπλύµατος χρηµάτων, καθώς και την αποµακρυσµένη πιθανότητα των ενδείξεων το
ξέπλυµα χρήµατος να εµφανίζεται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού ελέγχου. Επίσης,
προσδιορίζει

µερικές

από

τις

πιθανές

κόκκινες

σηµαίες

που

µπορεί

να

αντιµετωπίσετε εάν συναλλαγές ξεπλύµατος χρήµατος λαµβάνουν χώρα. Για τους
σκοπούς της παρούσας ενότητας, το ξέπλυµα χρήµατος αναφέρεται σε ενέργειες
µετακίνησης κεφαλαίων παράνοµης προέλευσης, καθώς και η καταπολέµηση του
ξεπλύµατος χρήµατος (Anti-Money Laundering-AML) αναφέρεται σε επίσηµα και
ανεπίσηµα συστήµατα και ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί (1) για να προλαµβάνουν ή
να εµποδίζουν τις προσπάθειες για ξέπλυµα χρήµατος και (2) να αναφέρουν τα
περιστατικά για ξέπλυµα χρήµατος όταν υπάρχουν υποψίες ή έχουν ανιχνευτεί.
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Ενώ οι περισσότερες εταιρείες ή ιδρύµατα θα µπορούσαν ενδεχοµένως να
χρησιµοποιηθούν ως αγωγοί για ξέπλυµα χρήµατος, η AML αποτελεί ιδιαίτερη
ανησυχία για τα ιδρύµατα στον ρυθµιζόµενο τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, στην οποία πολλοί φορείς έχουν τη νοµική υποχρέωση να εισαγάγουν
και να διατηρήσουν συστήµατα AML και ελέγχους.

8.6.2 Ορισμός
Ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει επενδύσεις ή άλλες µεταφορές
χρηµάτων που απορρέουν από εκβιασµούς, συναλλαγές ναρκωτικών και άλλων
παράνοµων πηγών σε νόµιµα κανάλια έτσι ώστε η αρχική πηγή της να µην µπορεί να
εντοπιστεί. Το ξέπλυµα χρήµατος είναι ένα οµοσπονδιακό έγκληµα.66

8.6.3 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Παρά το γεγονός ότι τόσο η απάτη και το ξέπλυµα χρήµατος είναι εγκλήµατα που
βασίζονται στην εξαπάτηση και παρόλο που η κίνηση των κεφαλαίων που
αποκτώνται από την απάτη είναι ένα είδος ξεπλύµατος χρήµατος, η απάτη και το
ξέπλυµα χρήµατος είναι διαφορετικά αντικείµενα και δεν πρέπει να συγχέονται. Το
ξέπλυµα χρήµατος, ουσιαστικά, είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται από ή για
λογαριασµό των εγκληµατιών µε στόχο την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη εγκληµατικών
δραστηριοτήτων τους και την προέλευση των παράνοµων εσόδων τους. Οι στόχοι
συχνά επιτυγχάνονται µέσω µιας σειράς οικονοµικών συναλλαγών, που µερικές
φορές περιλαµβάνει µια σειρά από χώρες και µια ποικιλία χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων.67
Ένας άλλος ορισµός που έχει δώσει η Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης
(FATF) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζει το
ξέπλυµα χρήµατος ως:
Ο στόχος µεγάλου αριθµού των εγκληµατικών πράξεων είναι να δηµιουργήσουν
ένα κέρδος για το άτοµο ή την οµάδα που πραγµατοποιεί την πράξη. Το ξέπλυµα
χρήµατος είναι η επεξεργασία αυτών των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
ώστε να αποκρύψουν την παράνοµη προέλευσή τους. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει

66

Thornhill, William T. (1995) “Forensic Accounting: How to investigate the fraud”, Irwin Professional Publishing

67

Thomas W. Golden, Steven L. Skalak and Mona M. Clayton (2006) “A Guide to Forensic Accounting
Investigation”
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στους εγκληµατίες να απολαύσουν αυτά τα κέρδη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πηγή
τους.
Η FATF είναι ένας διακυβερνητικός οργανισµός που έχει συσταθεί από κοινού µε
τον ΟΟΣΑ µε την εντολή να αναπτύξει πολιτικές για την καταπολέµηση του
ξεπλύµατος χρήµατος. Ο κύριος ρόλος της είναι να παρακολουθεί την ανάπτυξη των
στρατηγικών AML στα κράτη-µέλη (τα κράτη µέλη που υπάρχουν σήµερα είναι 31) και
επιδιώκει, επίσης, να εκπαιδεύσει και τα µη µέλη σχετικά µε τους κινδύνους του
ξεπλύµατος χρήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για παράδειγµα, κάθε χρόνο η
FATF εξετάζει τις τάσεις ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και τα τρωτά σηµεία και
εκδίδει µια έκθεση των µελετών περίπτωσης όπου συνοψίζει τα ευρήµατα της.
Η διαδικασία ξεπλύµατος χρήµατος έχει χαρακτηριστεί ότι αποτελείται από
τουλάχιστον τρία διακριτά στάδια: την τοποθέτηση, τη διαστρωµάτωση, και την
ενσωµάτωση. Τα στάδια αυτά αναφέρονται συχνά ως η τριάδα του ξεπλύµατος
χρηµάτων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Αυτό το αρχικό στάδιο θεωρείται από πολλούς ως το πιο ριψοκίνδυνο µέρος για τους
εγκληµατίες

να

επιτύχουν

να

εισαγάγουν

τα

προϊόντα

εγκλήµατος

στο

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Παρά το γεγονός ότι, κατά το παρελθόν, οι τράπεζες
έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διευκόλυνση σε αυτό το στάδιο, τα συστήµατα ελέγχου
AML των τραπεζών θεωρούνται ότι είναι ολοένα και πιο εξελιγµένα, και τα άτοµα που
έχουν έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες(Launderers) αναζητούν εναλλακτικά
µέσα της διάθεσης των παράνοµων ροών τους. Μια τέτοια µέθοδος είναι η ίδρυση
επιχειρήσεων έντασης ρευστότητας, όπως εστιατόρια, για να παρέχουν µια εύλογη
εξήγηση για την κίνηση των µεγάλων ποσών σε µετρητά. Οι πρόσφατες προτάσεις
για τη ρύθµιση των καζίνο και άλλων επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών,
ανταποκρίνονται στον ευάλωτο χαρακτήρα του ξεπλύµατος χρήµατος. Όταν το
σύστηµα αυτό πετυχαίνει, το "βρώµικο" χρήµα αναµειγνύεται µε το εισόδηµα που
προέρχεται από την νόµιµη επιχείρηση και καταθέτονται σε τράπεζα.
Αντίθετα, η οικονοµική απάτη µπορεί να µην έχει απαραίτητα το στάδιο της
τοποθέτησης. Τα κεφάλαια µπορεί να είναι ήδη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
ιδιαίτερα όταν ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει εξαπατηθεί.
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ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
Μόλις τα µετρητά τοποθετηθούν επιτυχώς στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τα
άτοµα που έχουν έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες ξεκινούν µια σειρά από
σχετικές συναλλαγές µε σκοπό να καλύψουν την προέλευση των κεφαλαίων,
υπονοµεύοντας κάθε ίχνος της διαδροµής ελέγχου. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται µε την
κίνηση των κεφαλαίων µεταξύ χρηµατοπιστωτικών προϊόντων,

µεταξύ των

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και µεταξύ των διαφόρων χωρών.

ΕΝΤΑΞΗ
Τέλος, τα παράνοµα κεφαλαία πρέπει να εξαχθούν από το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση νόµιµων
περιουσιακών
δραστηριότητες.

στοιχείων
Επιτυχής

ή

να

χρηµατοδοτήσουν

νοµιµοποίηση

παράνοµων

περαιτέρω
κεφαλαίων

εγκληµατικές
µπορεί

να

ενσωµατωθεί και πάλι στην οικονοµία µε τρεις τρόπους: µε το να επενδυθούν, να
δανειστούν ή να ξοδευτούν. Παρά το γεγονός ότι η επένδυση και ο δανεισµός είναι
παρόµοια, τα κεφάλαια που δανείζονται σε τρίτους εισέρχονται στην οικονοµία στο
όνοµα του τρίτου και είναι πιο δύσκολο να εντοπισθούν.
∆ύο σηµαντικά χαρακτηριστικά του ξεπλύµατος χρήµατος το διακρίνουν από την
απάτη. Το πρώτο είναι ότι λόγω του φαινοµένου του αγωγού, το ξέπλυµα χρήµατος
είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε
την πλειονότητα των απατών. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά απίθανο οι διαδικασίες
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις για ξέπλυµα
χρήµατος. Η δεύτερη σηµαντική διάκριση είναι ότι η δόλια δραστηριότητα(απάτη),
έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια ή την εξαφάνιση των περιουσιακών στοιχείων ή
εσόδων από την επιχείρηση, ενώ το ξέπλυµα χρήµατος µπορεί να δηµιουργήσει
σηµαντικά έσοδα από τα τέλη, διότι οι επιχειρήσεις χρεώνουν αµοιβές για τις
συναλλαγές που επιτρέπουν τα παράνοµα έσοδα να αποµακρυνθούν από την πηγή
τους.
Παρ 'όλα αυτά, πολλές συνθήκες και ελλείψεις ελέγχου που µπορούν να
συµβάλλουν στην τρωτότητα της απάτης µπορούν επίσης να συµβάλουν στην
τρωτότητα του ξεπλύµατος χρήµατος- δηλαδή ο κίνδυνος της εγκληµατικής
δραστηριότητας να περάσει απαρατήρητος. Τέτοιες ελλείψεις και ασυνήθιστες
δράσεις µπορεί να είναι:
• Η έλλειψη ενός ισχυρού περιβάλλοντος ελέγχου
• Η έλλειψη µιας ισχυρής λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης,
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• Η έλλειψη σαφώς καθορισµένης και κοινοποιηµένης, σε ολόκληρη την
επιχείρηση, ηθικής καθοδήγησης και προγραµµάτων κατάρτισης
• Η έλλειψη ενός ισχυρού προγράµµατος συµµόρφωσης εσωτερικού ελέγχου
• Προηγούµενες εκθέσεις εξεταστών ή ελεγκτών, µνηµόνια συνεννόησης, καθώς
και προγενέστερές διοικητικές δράσεις επιβολής αναφέροντας τα προβλήµατα
συµµόρφωσης, τις ελλείψεις του ελέγχου ή ανησυχίες για την επάρκεια ή / και την
ακεραιότητα της διοίκησης
• Ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα µεταφοράς ηλεκτρονικού χρήµατος από και
προς υψηλού κινδύνου δικαιοδοσίες, µε ανεπαρκείς ελέγχους
• Έλλειψη ελέγχου του υπόβαθρου των νέων υπαλλήλων
• σπάνιοι ή ανύπαρκτοι έλεγχοι του λογισµικού ασφαλείας.

8.6.4 Συνήθεις διαδικασίες-Τα βασικά βήματα της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες ενέργειες
Ένας

εγκληµατολογικός λογιστής ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει καθαρά

κεφάλαια που προέρχονται από άγνωστες πηγές µπορεί να εντοπίσει µια
φαινοµενικά νόµιµη πηγή:
1. Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (π.χ. κάβα, κατάστηµα τροφίµων, και ούτω
καθεξής).
2. Μια σειρά αλληλένδετων επιχειρήσεων. Αυτό επιτρέπει να κινούνται χρήµατα
τριγύρω αρκετές φορές και έχει το καθαρό αποτέλεσµα µίας αγοραπωλησίας
ακινήτων. Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές αυξάνονται µε κάθε κίνηση. Στις
αλληλένδετες επιχειρήσεις, το ποσό αυξάνεται µε κάθε κίνηση χωρίς κανείς να
αµφισβητεί αυτές τις αυξήσεις. Πολυεπιχειρησιακές κινήσεις περιπλέκουν τη
διαδροµή του ελέγχου, έτσι ώστε οι αυξήσεις αυτές είναι δεν είναι συνήθως
εντοπίσιµες.
3. Off-shore δάνεια και επενδύσεις.
O εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να είναι ενήµερος για την απόσπαση της
προσοχής µεταξύ συστηµάτων απόκρυψης χρηµάτων και της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες. Το πρώτο απλώς συγκαλύπτει την ύπαρξη ή την
πηγή των κεφαλαίων ή και τα δύο .Το τελευταίο φανερώνει µια προσπάθεια να
παρέχει µια φαινοµενικά νόµιµη εξήγηση για την ύπαρξη κεφαλαίων. Ενώ και τα δύο
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µερικές φορές αποκαλούνται ξέπλυµα χρήµατος, µόνο το τελευταίο πληροί πράγµατι
τις προϋποθέσεις του ορισµού.

8.6.5 Μέθοδοι απόκρυψης χρημάτων
Μερικά από τα πιο κοινά συστήµατα απόκρυψης χρήµατος παραθέτονται παρακάτω.
1. Συσσωρευµένα κεφάλαια που αποκτήθηκαν παράνοµα, δαπανώνται ώστε να
αποκτήσουν µόνο εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία (π.χ., ακίνητα, κοσµήµατα,
µετοχές και οµόλογα, εµπορεύµατα, και ούτω καθεξής), ή αποταµιεύονται όσο πιο
διακριτικά είναι δυνατόν.
2. Χρήµατα που έχουν συνδεθεί µέσω δύο ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
3. Φανταστικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δηµιουργούνται για να επιτρέψουν το
άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών σε αυτά τα ονόµατα. Τα προγράµµατα αυτά θα
φτάσουν τόσο µακριά ώστε να αποκτήσουν αριθµούς κοινωνικής ασφάλειας ή
φορολογικού µητρώου. Οι λογαριασµοί αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
µετακινούν µεγάλα ποσά για σύντοµες περιόδους. Αυτοί στη συνέχεια κλείνουν και
αντικαθίστανται από νέους λογαριασµούς που έχουν συσταθεί µε τον ίδιο τρόπο.
4. Το άτοµο που ξεπλένει χρήµατα µπορεί να ανοίξει ένα λογαριασµό µε το
πρόσχηµα µιας επιχείρησης που απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαµβάνουν εστιατόρια, φαρµακεία και
καταστήµατα ψιλικών τροφίµων, όλες οι επιχειρήσεις που παραδοσιακά παράγουν
ένα υψηλό ποσοστό µετρητών ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.
5. Το άτοµο µπορεί να προσφέρει δωροδοκίες σε διεφθαρµένους υπαλλήλους της
τράπεζας, έτσι ώστε να µη συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του νόµου περί
Τραπεζικού Απορρήτου για καταγραφή ορισµένων συγκεκριµένων συναλλαγών.
6 Το άτοµο µπορεί να περάσει λαθραία το παράνοµο νόµισµα απευθείας έξω από τη
χώρα, συχνά µε ιδιωτικό αεροσκάφος. Τα καθαρά κεφάλαια µπορεί να επιστρέψουν
αργότερα στη χώρα από την οποία βγήκαν µέσω των τραπεζών.

8.6.6 Μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος
Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι όλα τα συστήµατα ξεπλύµατος χρήµατος είναι
υπό µορφή των ακόλουθων τριών βασικών συστηµάτων.
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1.

Χρησιµοποιώντας µια νόµιµη επιχείρηση ως την κύρια. Αυτό επιτρέπει
στην συγκάλυψη των παράνοµων δολαρίων.

2.

Χειραγώγηση συναλλαγών “Αγορά-Πώληση”. Οι συναλλαγές ακινήτων
είναι µια καλή ένδειξη για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ο αγοραστής και ο
πωλητής συµφωνούν για τη µεταφορά ακίνητου αξίας 3.000.000 δολαρίων σε
τρέχουσες τιµές αγοράς. Από το ποσό αυτό, µόνο 2 εκατοµµύρια δολάρια θα
καταγράφουν ως τιµή της συναλλαγής. Το άλλο $ 1.000.000 θα καταβληθεί
“κάτω από το τραπέζι”.

3.

Off-Shore συναλλαγές. Αυτό απαιτεί να πάρει το "βρώµικο" χρήµα έξω από
τη χώρα µε οποιοδήποτε µέσο. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών
εµβασµάτων, χρησιµοποιώντας µια τράπεζα σε κάθε τέλος-µια τράπεζα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και µια εταιρεία εκτός Ηνωµένων Πολιτειών περνώντας
τα χρήµατα στο λογαριασµό τους σε τράπεζα που αυτοί ορίζουν- ή µε το να
πάρει τα χρήµατα από τη χώρα µε κάποιο άλλο τρόπο. Από τη στιγµή που
επιτυγχάνεται, µπορεί να είναι δυνατόν να φέρει τα χρήµατα πίσω απευθείας
προς µια άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, είτε µέσω δύο ή περισσότερων
τραπεζών πριν επέστρεψε στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα κεφάλαια που στη
συνέχεια έχουν πλυθεί και το εισερχόµενο χρήµα θεωρούνται "καθαρά".

8.6.7 Επιπτώσεις του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος επί των
Οικονομικών Καταστάσεων
Ο αντίκτυπος του ξεπλύµατος χρήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να
εξετάζεται σε επίπεδο τόσο των άµεσων όσο και των έµµεσων συνεπειών για µια
δίκαιη εκπροσώπηση της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης. Ενώ οι άµεσες
συνέπειες είναι σαφώς σηµαντικές, οι έµµεσες συνέπειες µπορεί να είναι εξίσου
σηµαντικές, και συχνά υποτιµώνται από τη διοίκηση.
Τα άτοµα που αποκτούν έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες τείνουν να
χρησιµοποιούν την επιχειρηµατική οντότητα περισσότερο ως αγωγό για το ξέπλυµα
χρήµατος. Για το λόγο αυτό, το ξέπλυµα χρήµατος είναι πολύ λιγότερο πιθανό να
επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις από ό, τι είναι µια απάτη. Συνεπώς, είναι
απίθανο να εντοπιστεί σε ένα έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, άλλες
µορφές απάτης συνήθως έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ή την εξαφάνιση
περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων, ενώ το ξέπλυµα χρήµατος εµπλέκει τη
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χειραγώγηση µεγάλων ποσοτήτων παράνοµων εσόδων για να τα αποµακρύνει από
την πηγή τους γρήγορα και χωρίς να τραβήξει την προσοχή.68
Αν και το ξέπλυµα χρήµατος έχει σπάνια άµεσο αντίκτυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις, µπορεί να έχουν άλλους παράγοντες ανησυχίας. Οι παράγοντες θα
µπορούσαν να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα.
•

Επιβολή του νόµου. Υπηρεσίες επιβολής του νόµου µπορεί να ενεργούν µε
την υποψία ότι µια επιχείρηση έχει ιδρυθεί από άτοµα για ξέπλυµα χρήµατος.
Ένα σηµαντικό ποσό του χρόνου µπορεί να δαπανηθεί ανταποκρινόµενο στα
αιτήµατα των υπηρεσιών επιβολής του νόµου, που µπορεί να είναι από
αιτήµατα για ανακάλυψη και παραγγελίες γνωστοποίησης µέχρι και
παραγγελίες παγώµατος του ενεργητικού.

•

Κανονιστική ανάκληση. Σε µια επιχείρηση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
θα µπορούσαν να ανακληθούν η άδεια και το καταστατικό της σε περίπτωση
που ανακαλύπτεται µια σηµαντική παραβίαση σε συστήµατα AML και σε
ελέγχους.

•

Επιχειρησιακή καταστροφή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για κατάσχεση
των περιουσιακών στοιχείων όταν καθορίζεται ότι η επιχείρηση ήταν αµελής
στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

•

∆υσφήµηση. Ίσως η πιο σηµαντική επίπτωση για ένα οργανισµό είναι ο
κίνδυνος της φήµης που συνοδεύει την ύπαρξη ή ακόµα και τον ισχυρισµό του
ξεπλύµατος χρήµατος. Όπως επίσης, η ανακάλυψη του ξεπλύµατος χρήµατος
σε ένα οργανισµό θα µπορούσε να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη των
προηγουµένως πιστών αποταµιευτών και επενδυτών, προτρέποντάς τους να
απευθυνθούν αλλού.

Εν ολίγοις, αν και το ξέπλυµα χρήµατος δεν µπορεί να έχει άµεσο αντίκτυπο στις
οικονοµικές καταστάσεις, έχει τη δυνατότητα να εκθέσει µια επιχείρηση ή ένα
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε σηµαντικό κίνδυνο.

8.6.8 Πιθανές κόκκινες σημαίες
Το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελµα και οι ρυθµιστικές αρχές σε όλο τον κόσµο
αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σηµασία και την αξία της AML(Anti-Money
Laundering) εκπαίδευσης και γνώσης για τους επαγγελµατίες σε µια ευρεία ποικιλία
68

Thomas W. Golden, Steven L. Skalak and Mona M. Clayton (2006) “A Guide to Forensic Accounting
Investigation”
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των

ρόλων

των

επιχειρήσεων.

Σε

εσωτερικούς

και εξωτερικούς ελεγκτές,

εγκληµατολογικούς λογιστές, υπάλληλους συµµόρφωσης, δικηγόρους, στελέχη
επιχειρήσεων, καθώς και σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να τους φανούν
χρήσιµες και να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις ακόλουθες δυνητικές κόκκινες
σηµαίες που µπορεί να δείχνουν ότι η εν λόγω οντότητα χρησιµοποιείται για σκοπούς
άλλους από εκείνους που αναφέρονται στα δηµόσια έγγραφα.
•

Ασυνήθιστες συναλλαγές µε µετρητά,

•

Πληρωµές ή εισπράξεις από περιοχές που θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου
(σύµφωνα µε FATF)

•

Υπερβολικές µεταφορές εντός ή εκτός των τραπεζικών λογαριασµών

•

Συχνές καταθέσεις ή αναλήψεις ακριβώς κάτω από τα κατώτατα όρια
αναφοράς

Όπως σηµειώθηκε νωρίτερα, µια τάση στην ανάπτυξη των καθεστώτων AML είναι
να επεκταθεί πέραν του τραπεζικού τοµέα και να ενσωµατώσει και άλλα είδη
επιχειρήσεων. Αν οι λογιστικές και δικηγορικές εταιρείες, για παράδειγµα, έπρεπε να
συµπεριληφθούν στο καθεστώς AML, θα ήταν πιθανό να συναντήσουν µερικά από τα
ακόλουθα:
•

Συγκεκριµένες πολιτικές και διαδικασίες για την αντιµετώπιση των κινδύνων
ξεπλύµατος χρήµατος στην επιχείρησή τους,

•

∆ιαδικασίες προσδιορισµού της ταυτότητας των πελατών,

•

Εσωτερικές και εξωτερικές ρυθµίσεις καταγγελίας για τη διευκόλυνση
καταγγελίας κάθε ύποπτης δραστηριότητας που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια
ελέγχου ενός πελάτη,

•

Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ότι το προσωπικό γνωρίζει τις ιδιαίτερες
αρµοδιότητές και υποχρεώσεις του και έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να
εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις,

•

Τήρηση αρχείων, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που η ταυτότητα του
πελάτη θα πρέπει να διατηρηθεί και το βαθµό στον οποίο θα πρέπει να είναι
προσβάσιµη.

8.6.9 Ελεγκτική και ξέπλυμα χρήματος
Όπως προαναφέρθηκε, ξέπλυµα χρήµατος είναι πιθανό να έχουν µόνο
περιορισµένη έως καθόλου επίδραση στην ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων.
Ωστόσο, ένα σκάνδαλο ξεπλύµατος χρήµατος σε ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή
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εµπορική επιχείρηση µπορεί να υπονοµεύσει τη φήµη της και να θέσει το µέλλον της
σε κίνδυνο. Είναι πιθανό ότι σε ορισµένες από τις συνθήκες που συζητήθηκαν
νωρίτερα, µία εταιρεία να διαπράξει µία παράνοµη πράξη. Σε αυτή την περίπτωση,
δηλ. τα όταν µια παράνοµη πράξη έχει συµβεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει συµβεί,
ενεργοποιούνται τα διάφορα πρότυπα λογιστικού ελέγχου που διέπουν τη
συµπεριφορά του ελεγκτή. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, ακόµη και µια
υπόνοια εµφάνισης ξεπλύµατος χρήµατος απαιτεί από τον ελεγκτή να επεκτείνει τις
ελεγκτικές διαδικασίες, σύµφωνα µε την Κατάσταση Ελεγκτικών Προτύπων Νο 99,
«Εξέταση των περιπτώσεων απάτης σε Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων», του
Αµερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών ή να το αναφέρει στη διοίκηση και,
ενδεχοµένως, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι επαγγελµατίες λογιστικής εκτός από τους εξωτερικούς ελεγκτές είναι πιο πιθανό
να αντιµετωπίζουν στοιχεία ξεπλύµατος χρήµατος. Οι ελεγκτές οικονοµικών
καταστάσεων δοκιµάζουν συνήθως µόνο ένα µικρό δείγµα από τις πραγµατικές
συναλλαγές που συµβαίνουν ή από τα µετρητά που καταβάλουν κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους. Περαιτέρω, οι συναλλαγές ξεπλύµατος χρήµατος συνήθως έτσι
κατασκευασµένες ώστε να µοιάζουν µε νόµιµες επιχειρηµατικές συναλλαγές. Επειδή
οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν, σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα,
εξετάζουν την αυθεντικότητα των εγγράφων των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, είναι λιγότερο πιθανό από ότι οι εσωτερικές λογιστές να εντοπίσουν πιθανά
σηµεία του ξεπλύµατος χρήµατος. Μεταξύ των ποικίλων ρόλων λογιστικής είναι τα
εξής:
•

Λογιστές σε διευθυντικές θέσεις των οποίων τα καθήκοντα µπορεί να
περιλαµβάνουν καταγραφή των συναλλαγών της οντότητας, όπως ανώτατα
διευθυντικά στελέχη, οικονοµικοί διευθυντές, ελεγκτές, διαχειριστές κινδύνων
κ.α.

•

Ενδοεπιχειρησιακοί σύµβουλοι χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων

•

Εσωτερικοί ελεγκτές υπεύθυνοι για λειτουργικούς ελέγχους και ελέγχους
συµµόρφωσης

•

Εγκληµατολογικοί λογιστές ερευνητές

•

∆ηµόσιοι επαγγελµατίες που ασκούν λειτουργικούς ελέγχους και ελέγχους
συµµόρφωσης
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•

Επαγγελµατίες διαχείρισης του κινδύνου και ειδικοί συµµόρφωσης

•

Φορολογικοί επαγγελµατίες

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές και άλλοι τύποι λογιστών που
εργάζονται για τη διοίκηση, υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις AML όπως και τα θεσµικά
όργανα που τους απασχολούν.

8.7 Τεχνικές εξέτασης ξεπλύματος χρήματος από παράνομες
δραστηριότητες

Ο εγκληµατολογικός λογιστής χρησιµοποιεί παραδοσιακές ελεγκτικές τεχνικές
όπως τεχνικές ανάλυσης αριθµοδεικτών, τη δειγµατοληψία και τις τεχνικές
διαγράµµατος ροής. (Σηµείωση: µορφές σύντοµων τεχνικών όπως ΤΡΑ, SEADOC,
και ούτω καθεξής, δεν είναι αποδεκτές. Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιεί την παλιά
προσέγγιση, τη βήµα-προς-βήµα ανάλυση κατά τη διερεύνηση πιθανών ή γνωστών
εγκληµάτων, όπου η πρόθεση είναι να αποδείξει παράνοµες δραστηριότητες και
συναλλαγές.).

Η

επανεξέταση

µπορεί

να

συµπληρώνεται

από

ειδικούς

προσδιορισµούς συναλλαγής, όπως χειραγώγηση συναλλαγών «Αγορά-Πώληση»
και υπεράκτιες συναλλαγές.
Αυτές οι εξετάσεις µπορεί να ξεκινήσουν από µαρτυρίες ή οδηγίες, ή µπορεί να
προκύψουν από τις ελλείψεις που προσδιορίζονται σε διαδικασίες και πρακτικές (π.χ.
από τον εσωτερικό έλεγχο σε µια τράπεζα, και κ.ο.κ.). Αναζητώντας το ποιος, τι, πότε,
πού, γιατί και το πώς το πιθανό ξέπλυµα χρήµατος δεν είναι µια περιοχή για
προσωπικό χωρίς εµπειρία. Επιπλέον για την εξέταση και τις ερωτήσεις των
επιλεγµένων συναλλαγών, η εµπειρία είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της
κατάλληλης “περιέργειας”, οι αξιολογήσεις των ελέγχων σε πρακτικές και διαδικασίες
και οι αξιολογήσεις του προσωπικού και των αρχείων. Αν ξεκινήσετε έξω από το
περιβάλλον ενός κλάδου (π.χ. τραπεζών), τότε η ανάπτυξη των οικονοµικών
στοιχείων είναι απαραίτητη. Το ξέπλυµα χρήµατος είναι ένα πολύπλοκο και καθόλου
απλό πρόβληµα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής ήταν η παρουσίαση του φαινοµένου της
Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων και του ρόλου που καλείται να
διαδραµατίσει ο εγκληµατολογικός λογιστής στην αντιµετώπισή της, έχοντας ως κύριο
σηµείο αναφοράς την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Το τελευταίο µέρος αυτής της εργασίας χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος
παραθέτονται αλλαγές και βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν τόσο στο εσωτερικό
της επιχείρησης όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον για την αποτροπή ή τουλάχιστον
αποθάρρυνση του φαινοµένου της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Στο
δεύτερο µέρος γίνεται λόγος για το επάγγελµα το εγκληµατολογικού ελεγκτή και πως
αναµένεται να εξελιχθεί µέσα στα επόµενα χρόνια.

Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της παραποίησης των
οικονομικών καταστάσεων
Ως κεντρικό συµπέρασµα, µπορούµε να εξάγουµε ότι οι διοικήσεις εµφανίζουν
παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης τους εκµεταλλευόµενες την ελευθερία που
παρέχουν οι λογιστικοί κανόνες και πρότυπα για υποκειµενική ερµηνεία είτε
παραβίασής τους προς όφελος της επιχείρησης.
Οι λογιστικές απάτες που ανακαλύφθηκαν προκάλεσαν σοβαρές αµφιβολίες ως
προς την ακεραιότητα των διοικητικών στελεχών, την αποτελεσµατικότητα των
εσωτερικών ελέγχων και την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Τα κίνητρα
παραποίησης οικονοµικών καταστάσεων (τραπεζικός δανεισµός, φοροδιαφυγή,
Bonus στελεχών κ.α.) αποτέλεσαν αντικείµενο διερεύνησης ώστε να κατανοηθεί ο
µηχανισµός του συστήµατος της απάτης και να διαπιστωθούν οι αναγκαίες αλλαγές
και βελτιώσεις για πιο αντικειµενική πληροφόρηση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, µέσω λογιστικών
κανόνων και προτύπων, πιο ποιοτικές, συγκρίσιµες, διαφανείς και αντικειµενικές
οικονοµικές καταστάσεις.
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Επιπλέον, οι πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων θα
µπορούσαν να διερευνηθούν ανά κλάδο επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν
υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ των πρακτικών παραποίησης που εφαρµόζονται από
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, αλλά και ποιοι κλάδοι εµφανίζουν τα µεγαλύτερα
ποσοστά παραποίησης.
Επίσης, υπάρχουν τεχνικές που µπορούν να εφαρµοστούν από τη διοίκηση και
από τους ελεγκτές της οικονοµικής οντότητας, µε σκοπό είτε την αντιµετώπιση του
φαινοµένου της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων είτε την πρόληψη
τέτοιων ανεπιθύµητων καταστάσεων.
Όσον αφορά το ρόλο του ελεγκτή, αυτός οφείλει να ασκεί αντικειµενική κριτική και
να είναι αµερόληπτος. Επιπροσθέτως, οφείλει να είναι συνεχώς ενηµερωµένος και
άρτια καταρτισµένος σχετικά µε νέες διατάξεις και νόµους που θεσπίζονται από τα
αρµόδια όργανα και επιτροπές. Παράλληλα, είναι πολύ βασικό να λειτουργεί συνεχώς
µε κριτική σκέψη και µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό χωρίς να θεώρει τίποτα δεδοµένο
και να εντρυφά σε βάθος κάθε φορά που διενεργεί τον έλεγχο.69
Για την ορθότερη λειτουργία µιας επιχείρησης είναι απαραίτητοι τόσο οι εσωτερικοί
όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές ο καθένας µε το δικό του ξεχωριστό ρόλο µέσα στην
επιχείρηση.

Οι

εργασίες

των

εσωτερικών

και

εξωτερικών

ελεγκτών

αλληλοσυµπληρώνονται δεδοµένου ότι οι τελευταίοι χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα
των εσωτερικών ελεγκτών για συµπλήρωµα της δικής τους εργασίας.
Όσον αφορά τη διοίκηση, θα πρέπει να κατανοήσει τον κρίσιµο ρόλο του ελεγκτή
για την εταιρεία και κατ’ επέκταση το κοινωνικό σύνολο ώστε να είναι συνεργάσιµοι
και ειλικρινείς. Βεβαίως, εδώ τίθεται θέµα ηθικής και θα πρέπει να τηρούνται κανόνες
ηθικής και δεοντολογίας τόσο κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων όσο
και κατά των έλεγχό τους.70
Οι παγκόσµιες ρυθµιστικές αρχές αναγνώρισαν το ρόλο των κανόνων ηθικής και
δεοντολογίας στα πλαίσια της αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και θέσπισαν
κανόνες µε σκοπό να προωθήσουν µία κουλτούρα ηθικής συµπεριφοράς. Τόσο η
COSO(Committee of Sponsoring Organizations) όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(SEC) θέτουν κανόνες δεοντολογίας και ηθικής. Μερικά παραδείγµατα των κανόνων
περιλαµβάνουν:
69

Rezaee Z. (2002),”Forensic Accounting practices, education, and certifications” Journal of Forensic Accounting
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Amat O., Blake J. & Dowds J (1999), “The ethics of Creative Accounting”, Economics Working Paper 349,
Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra
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•

την ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας και άλλων πολιτικών σχετικά µε τις
αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές

•

το βαθµό στον οποίο η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας είναι ένα κριτήριο
στην αξιολόγηση της απόδοσης

•

την ίδρυση καναλιών αναφοράς ύποπτων ενεργειών από στελέχη της
εταιρείας ή τρίτους

•

την

καταλληλότητα

των

διορθωτικών

ενεργειών

σε

απάντηση

στις

παραβιάσεις του κώδικα συµπεριφοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ειδικούς κανόνες για κάθε συναλλαγή, όµως έχει
κάποια κοινά πρότυπα που απαιτούν από τις εισηγµένες εταιρείες να:
(1) εγκρίνουν και να γνωστοποιήσουν κώδικες δεοντολογίας για τους διευθυντές,
τα στελέχη και τους υπαλλήλους και
(2) να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε απαλλαγή από τον κώδικα δεοντολογίας για
τους διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη.
Στην αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων θα µπορούσε να συνεισφέρει και µια
σειρά µέτρων από την πλευρά της εταιρείας για την παρεµπόδιση και τον εντοπισµό
τους, όπως γραφεία ή τηλεφωνικά κέντρα για τη συλλογή ανώνυµων παραπόνων
από εργαζόµενους και την προστασία των εργαζοµένων που έχουν αντιληφθεί το
ενδεχόµενο παραποίησης και φοβούνται να εκδηλωθούν επειδή µπορεί να χάσουν τη
θέση τους.
Μια άγρυπνη, αδιάκοπη διακυβέρνηση της εταιρείας µπορεί να εγγυηθεί την
αποτελεσµατική

καταπολέµηση

του

φαινοµένου.

Τα

βασικά

στελέχη

της

διακυβέρνησης αυτής είναι το διοικητικό συµβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, τα ανώτερα
στελέχη της εταιρείας, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, ενώ στις µέρες µας η
κυβερνητική πολιτική µπορεί να συντελέσει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας,
διαφάνειας και εγκυρότητας των Οικονοµικών Καταστάσεων. 71
Όσον αφορά το ρόλο του κράτους, είναι απαραίτητη η λήψη µιας σειράς
δραστικών µέτρων µε σκοπό την τιµωρία των στελεχών και των επιχειρήσεων που
εµπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Στόχος είναι ο σωφρονισµός όσων διέπραξαν
την απάτη και ο παραδειγµατισµός αυτών που επιθυµούν να προβούν σε ανάλογες
ενέργειες. Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιµο να διενεργούνται πιστοληπτικοί έλεγχοι από το
71
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κράτος 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 µία σειρά ετών, οι οποίοι σε περίπτωση που περατωθούν
είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε νέα πρόστιµα και προσαυξήσεις.
Τελικά, µέσω αυτών των µέτρων καταστολής και πρόληψης της απάτης, θα υπάρξει
πλήρης εξάλειψη του φαινοµένου της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων;
Αυτό δεν µπορούµε να το γνωρίζουµε. Ωστόσο, ελπίζουµε ότι µε την εφαρµογή των
παραπάνω

προτάσεων

θα

υπάρξει

ελαχιστοποίηση

των

φαινοµένων

της

παραποίησης οικονοµικών καταστάσεων και η συνειδητοποίηση ότι η παραποίηση
οικονοµικών καταστάσεων συνιστά έγκληµα µε οικονοµικές, νοµικές, πολιτικές και
ηθικές προεκτάσεις. Μόνο µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, ευθυκρισίας και
ενδελεχούς ελέγχου από όλες τις πλευρές θα µπορέσουµε να περιορίσουµε το
φαινόµενο και να οδηγηθούµε σε υψηλά επίπεδα υγιούς ανταγωνισµού και σε µια
συνεχή ανοδική πορεία και ανάπτυξη.72
Στο δεύτερο µέρος θα αναλύσουµε τη σηµαντικότητα του επαγγέλµατος του
εγκληµατολογικού λογιστή καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης του επαγγέλµατος
µελλοντικά.

Εγκληματολογική Λογιστική
Τα προηγούµενα κεφάλαια εξέτασαν την εγκληµατολογική λογιστική από µια
πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά µια περαιτέρω προοπτική µένει να
διερευνηθεί: το µέλλον του επαγγέλµατος. Σε σύγκριση µε τα σαφώς καθορισµένα
επαγγέλµατα της λογιστικής και ελεγκτικής, η εγκληµατολογική λογιστική βρίσκεται
ακόµη σε αρχικό στάδιο. Ο µεγαλύτερος και πιο αναγνωρισµένος οργανισµός στον
τοµέα, η Ένωση Πιστοποιηµένων Ελεγκτών κατά της Απάτης, ιδρύθηκε µόλις το
1988. Μετά τα πρόσφατα οικονοµικά σκάνδαλα, δεν µπορούσε να υπάρξει
σαφέστερη ένδειξη ότι η ειδικότητα της εγκληµατολογικής λογιστικής, που αναδύεται
µέσα από τον οικονοµικό έλεγχο και την εγκληµατολογία αναπτύσσοντας τους δικούς
της στόχους και µεθόδους, θα απασχολήσει και θα αναπτυχθεί ραγδαία στο µέλλον.
Τι µπορεί να γίνει κατανοητό µε βάση τις συνθήκες και τις σηµερινές τάσεις σχετικά µε
την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του νέου κλάδου της λογιστικής;
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Προτείνονται πέντε προσεγγίσεις του θέµατος:
1. Η εξέλιξη της ίδιας της επιστήµης, συµπεριλαµβανοµένων των ορίων µεταξύ
έλεγχου οικονοµικών καταστάσεων και εγκληµατολογικής λογιστικής έρευνας
2. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για τη νέα γενιά της εγκληµατολογικών λογιστών
3. Οι αλλαγές στο ρυθµιστικό και νοµοθετικό περιβάλλον
4. Το µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο η απόφαση για τη
διερεύνηση, τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της έρευνας αντιµετωπίζει τα
πραγµατικά οφέλη και κόστη
5. Αλλαγές στις εταιρικές εκθέσεις, ειδικά σε σχέση µε τα µη οικονοµικά στοιχεία
λειτουργίας (NFOD) που ενδέχεται να υπόκειται σε κάποια µορφή διασφάλισης ή
τυπικής εξέτασης και µπορεί να υπόκειται σε δόλια επέµβαση(απάτη).

Μια Ειδικότητα με Προοπτικές Εξέλιξης
Προς το παρόν δεν φαίνεται να
επιχειρήσεις

που

παρέχουν

και

υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στις
υπηρεσίες

ελεγκτικής

και

υπηρεσίες

εγκληµατολογικής λογιστικής. Πολλές από τις µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες έχουν
καθιερώσει αυξηµένα επίπεδα εκπαίδευσης στην ενηµέρωση της απάτης. Όλες αυτές
οι εξελίξεις είναι σηµαντικές και απαραίτητές, και µέσα από τα προηγούµενα κεφάλαια
υπογραµµίζεται

η

ζωτικής

σηµασίας

παρέµβαση

του

εξειδικευµένου

εγκληµατολογικού λογιστή, όταν οι κόκκινες σηµαίες της πιθανής απάτης γίνουν
εµφανείς. Ουσιαστικά, η πολυπλοκότητα, η ανάγκη για έµπειρους επαγγελµατίες
λογιστές και το εύρος της εγκληµατολογικής λογιστικής έρευνας, καθιστά τον
εγκληµατολογικό λογιστή ως την πιο κατάλληλη απόφαση. Η διαφορά ανάµεσα στους
συνήθεις ελέγχους που διενεργούνται µέσα σε µια επιχείρηση και τους ελέγχους που
διενεργεί ο εγκληµατολογικός λογιστής διαφαίνεται µόνο όταν προκύψουν υπόνοιες
για απάτη κατά τον έλεγχο.
Ένας ενδιαφέρον παραλληλισµός µε το επάγγελµα της εγκληµατολογικού λογιστή
µπορεί να είναι µε το ιατρικό επάγγελµα. Παλιότερα, ο ιατρός γενικής ιατρικής ήταν ο
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πρώτος και ο τελευταίος γιατρός που έβλεπε έναν ασθενή. Ωστόσο, καθώς η ιατρική
επιστήµη προχωρούσε, οι ειδικοί εµφανίστηκαν για τη διάγνωση και τη θεραπεία
πολύπλοκων ασθενειών που γίνονταν όλο και πιο καλά κατανοητές. Πιστεύουµε ότι
το επάγγελµα της εγκληµατολογικής λογιστικής έρευνας θα εξελιχθεί µε τον ίδιο
τρόπο και πολύ γρήγορα. Ακριβώς κατά την τελευταία δεκαετία, και σίγουρα µετά τα
σκάνδαλα της Enron και της WorldCom, υπήρξε µεγαλύτερη εκτίµηση του
επαγγέλµατος της εγκληµατολογικού λογιστή. Η διοίκηση και το διοικητικό συµβούλιο
πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα την αποτελεσµατικότητα του επαγγέλµατος στην
έρευνα και την επίλυση της απάτης, καθώς και ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες έχουν
κατασκευάσει οµάδες ιατροδικαστικής λογιστικής για να ενεργοποιηθούν όταν
παραστεί ανάγκη.
Όπως η εξέλιξη από το γενικό ιατρό στο ειδικό ιατρό, πιστεύουµε ότι το επόµενο
βήµα, κατά τα επόµενα 5 έως 10 χρόνια, θα είναι οι υποειδικότητες

της

εγκληµατολογικής λογιστικής στον ευρύτερο κλάδο. Ακριβώς όπως προέκυψε η
εγκληµατολογική λογιστικής ως ανεξάρτητη ειδικότητα από δύο κλάδους(οικονοµικό
και λογιστικό) και για την εγκληµατολογική λογιστική περιµένουµε υποειδικότητες να
προκύψουν σύντοµα µέσα στο ίδιο το πεδίο. Με την αύξηση των επιπέδων
πολυπλοκότητας και της ενσωµάτωσης στην παγκόσµια οικονοµία, η ζήτηση για την
εξειδικευµένη γνώση της εγκληµατολογικής λογιστικής θα αυξηθεί, ειδικά αν
ρυθµιστικά καθεστώτα συνεχίζουν να προσθέτουν απαιτήσεις.73
Μια ενίσχυση της εγκληµατολογικής λογιστικής είναι η µεγαλύτερη χρήση των
ψηφιακών εργαλείων της. ∆ύο παράγοντες φαίνεται να οδηγούν αυτή την τάση: (Ι)
ολοένα και πιο ξεκάθαρες τεχνολογικές προτιµήσεις και στρατηγικές µεταξύ των
επιχειρήσεων και µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών που απαιτούν στοιχεία των
επιχειρήσεων και (2) βελτίωση των ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιµα για την
εγκληµατολογική λογιστική. Οι ρυθµιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να
τυποποιούν ορισµένα συστήµατα και να προτιµούν συγκεκριµένο λογισµικό. Από την
πλευρά τους, πολλές εταιρείες γίνονται όλο και πιο εξειδικευµένες στη χρήση
ψηφιακών εργασιών ώστε να µειώσουν το κόστος. Σε πολλά λογιστικά συστήµατα
επιχειρήσεων, η έγκριση καταγράφεται στο σύστηµα, περιµένει την αντιστοίχιση των
εγγράφων, µετά την οποία η συναλλαγή έχει εγκριθεί αυτόµατα και κινείται µέσω του
συστήµατος.
∆εν µπορεί να υπάρξει καµία αµφιβολία ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι
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διαθέσιµα για την εγκληµατολογική λογιστική θα συνεχίσουν να διακλαδώνονται και
να βελτιώνονται. Όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς, το διαδίκτυο έχει δηµιουργήσει
κοινότητες ενδιαφέροντος σε ιστοσελίδες όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να
µοιράζονται πληροφορίες σχετικά µε νέα εργαλεία και τη χρήση των υφιστάµενων
εργαλείων.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις είναι προς τη βελτίωση στις υπάρχουσες
εφαρµογές

λογισµικού

µε

την

ανάπτυξη

ιδιόκτητων

εφαρµογών

µε

πολύ

περισσότερες δυνατότητες από ό, τι εκείνες που προσφέρονται στο εµπόριο. Για
παράδειγµα, ενώ το ισχυρό λογισµικό εξόρυξης δεδοµένων είναι διαθέσιµο στο
εµπόριο, µπορεί να µην είναι πάντα ικανό να ασκήσει εξόρυξη δεδοµένων εξαιρετικά
υψηλού όγκου. Οι εγκληµατολογικοί λογιστές που συµµετέχουν σε τέτοια
προγράµµατα µπορεί να χρειαστεί να ζητήσουν την βελτίωση της τεχνολογίας των
υπαρχόντων προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των έργων
µεγάλης κλίµακας.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Για Καλύτερη Υποστήριξη Στο Νέο Κλάδο
Υπάρχουν ενδείξεις µιας θετικής τάσης: στο µέλλον, ένας αυξανόµενος αριθµός
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων είναι πιθανό να προσφέρουν
µαθήµατα εγκληµατολογικής λογιστικής. Όµως, για να είναι τα µαθήµατα κάτι
περισσότερο από εννοιολογική επισκόπηση, θα πρέπει να διδαχθούν από εκείνους
που έχουν πραγµατοποιήσει πραγµατικές έρευνες. Εργαζόµενοι ως εγκληµατολογικοί
λογιστές συχνά αποδεικνύεται ότι είναι πρόθυµοι να διδάξουν, και η συνεργασία µε
τους ακαδηµαϊκούς µπορεί να είναι η πιο αποτελεσµατική φόρµουλα. Ακόµη και
διαλέξεις ως φιλοξενούµενοι από έµπειρους επαγγελµατίες της εγκληµατολογικής
λογιστικής θα είναι κέρδος στο πλαίσιο των εν εξελίξει µαθηµάτων σχετικά µε τις
µεθόδους ελέγχου. Ο έµπειρος εγκληµατολογικός λογιστής θα πρέπει να βρει µια
θέση στα πανεπιστήµια.
Οι επιχειρήσεις µε δυνατότητες εγκληµατολογικής λογιστικής µπορεί να πειστούν
να

χρηµατοδοτήσουν

ενέργειες

για

να

συµµετάσχουν

οι

ακαδηµαϊκοί

σε

ιατροδικαστικές οµάδες λογιστικής έρευνας, έτσι ώστε αυτά τα άτοµα να µπορούν να
λάβουν πείρα για τις στάσεις, τις µεθόδους, τις αβεβαιότητες και την επίλυση
προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου της εγκληµατολογικής λογιστικής. Σίγουρα
ελπίζουµε για µια τάση προς επενδύσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης εκ µέρους των
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µεγάλων επιχειρήσεων µε δυνατότητες στην εγκληµατολογική λογιστική έρευνα από
τη χρηµατοδότησή τους σε προγράµµατα κολλεγίων.
Η ανίχνευση της απάτης είναι µια συνεχής ανησυχία των ρυθµιστικών αρχών και
των ελεγκτών. Η συνεργασία των ελεγκτών µε την εγκληµατολογικούς λογιστές
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
επενδυτών. Χρειάζονται την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για να καλύψουν τη
διαφορά µε τη νέα πραγµατικότητα. Πιστεύουµε ότι αυτό θα συµβεί µέσα στα
επόµενα 5 έως 10 χρόνια.74

Το Μέλλον της Εγκληματολογικής Λογιστικής
Είναι σαφές ότι η εργασία της διεθνούς εγκληµατολογικής λογιστικής µπορεί να
είναι από τις πλέον δύσκολες, περίπλοκες και ενδιαφέρουσες ειδικότητες. Η τάση
είναι να χρειάζονται περισσότερους από αυτούς και να είναι όλο και πιο απαραίτητοι
για την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη
της οικονοµίας γενικότερα. Μέχρι σήµερα πολύπλοκες παγκόσµιες έρευνες
βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά µε διάφορες παγκόσµιες εταιρείες και ορισµένα από τα
στελέχη τους, που κατηγορούνται για µαζικές λογιστικές απάτες. Οι νοµοπαραγωγικοί
φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τείνουν να συγκλίνουν µε τις ρυθµίσεις της
Sarbanes-Oxley και τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(SEC). Είναι
προφανές ότι καλά εκπαιδευµένοι και έµπειροι εγκληµατολογικοί

λογιστές από

διάφορα µέρη του κόσµου, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι δεξιότητές τους
χρειάζονται

τόσο

στο

εσωτερικό

όσο

και

στο

εξωτερικό.

Το

πεδίο

της

εγκληµατολογικής λογιστικής έρευνας προχωρεί στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε όλο
τον κόσµο, µε πιο εξελιγµένες προκλήσεις για την αντιµετώπιση και την επίλυση και
µε πιο εξελιγµένα εργαλεία στο χέρι µέσω της τεχνολογίας. Ο τοµέας της
εγκληµατολογικής λογιστικής θα είναι ένας τόπος συγκέντρωσης για εξαιρετικούς
ελεγκτές οι οποίοι εξέτασαν τις εννοιολογικές και πρακτικές προκλήσεις της
εγκληµατολογικής λογιστικής και ενηµερώθηκαν για τις απαιτήσεις του τοµέα. Υπό το
φως των όσων έχουν συναντήσει στην καριέρα τους οι ελεγκτές, ζητούν την
κατάρτιση και την εµπειρία που θα τους κάνει ικανούς επαγγελµατίες. Ανήκουν σε
αυτό το επάγγελµα. Το επάγγελµα θα τους ανταµείψει πολλές φορές, όχι µόνο µε τη
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σταδιοδροµία, αλλά και µε τη γνώση ότι συµβάλουν µοναδικά στην ακεραιότητα και
τη δύναµη των αγορών από τις οποίες εξαρτώνται όλες οι οικονοµίες. Ζωτικής
σηµασίας για την επιτυχία µιας επιχείρησης στην αντιµετώπιση της απειλής της
οικονοµικής απάτης είναι η αποτελεσµατική συνεργασία των καταρτισµένων
ελεγκτών,

καθώς

και

της

διοίκησης

µε

εξειδικευµένους

και

έµπειρους

εγκληµατολογικούς λογιστές.
Συµπερασµατικά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η εργασία αυτή σκιαγραφεί, κατά
κύριο λόγο, τις βασικές αποχρώσεις της εγκληµατολογικής λογιστικής και περιγράφει
την εταιρική οικονοµική απάτη. Ευελπιστώ ότι τα προηγούµενα κεφάλαια σε
συνδυασµό µε άλλες έννοιες, γεγονότα και περιπτώσεις έχουν χρησιµεύσει ώστε να
παρέχουν µια εκτίµηση για τον κλάδο της λογιστικής και πως θα συνεχίσει να
εξελίσσεται στα επόµενα χρόνια σε επίπεδο αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της
λογιστικής απάτης καθώς και σε επίπεδο επαγγελµατιών στελεχών λογιστών.
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