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Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της δημιουργικής 

λογιστικής στην αξία της επιχείρησης ως συνόλου, όπως αυτό υποδηλώνεται και από 

τον τίτλο της. Η εργασία χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια – θεματικές ενότητες που 

σταδιακά εισάγουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της έννοιας, στις μεθόδους μέσω 

των οποίων διενεργείται η κοσμητική λογιστική, στους τρόπους εντοπισμού και 

αντιμετώπισής της και τέλος στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε και στα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν. Αναλυτικότερα :  

 Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

στο σκοπό δημοσίευσης τους, στη σημαντικότητα τους, στους χρήστες στους οποίους 

απευθύνονται καθώς και στον τρόπο δόμησης τους. Έχοντας τελειώσει με το 

ευρύτερο εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο 

πλέον ασχολείται ειδικότερα με το μείζον θέμα της δημιουργικής λογιστικής. 

 Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αποσαφηνίζεται ο ορισμός της 

δημιουργικής λογιστικής καθώς και οι συνηθέστερες μορφές που δύναται να πάρει. 

 Το τρίτο κεφάλαιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διάκριση 

μεταξύ δημιουργικής λογιστικής και λογιστικής απάτης. Σε αυτό το κεφάλαιο 

τίθενται τα  όρια άσκησης της επινοητικής λογιστικής προτού πάρει τη μορφή της 

απάτης. Επίσης, γίνεται διαχωρισμός της απάτης βάσει των επιπτώσεών της καθώς 

και ανάλυση των σταδίων απάτης. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των κινήτρων που 

οδηγούν τα στελέχη να προβούν στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων με 

θεμιτά ή αθέμιτα μέσα. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά πολυάριθμες μέθοδοι 

δημιουργικής λογιστικής βάσει του αποτελέσματος που επιδιώκουν να επιφέρουν, 

ενώ, 

 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους που 

διαχωρίζονται από τα όρια της δημιουργικής λογιστικής και αποτελούν ποινικά 

αδικήματα. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται οι μέθοδοι εντοπισμού τόσο της 

δημιουργικής λογιστικής όσο και της απάτης, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης 

τους. 



 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια από τα μεγαλύτερα οικονομικά 

σκάνδαλα τόσο στο διεθνή όσο και στον Ελλαδικό χώρο.  

Τέλος, το ένατο κεφάλαιο αποτελεί το πρακτικό κομμάτι της εργασίας και 

προσεγγίζεται εμπειρικά η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

σε ένα δείγμα επιχειρήσεων βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών τους 

καταστάσεων. 

 Επίλογο της μελέτης αποτελούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν τόσο από 

το θεωρητικό όσο και από το πρακτικό της κομμάτι καθώς και η αναλυτική 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι κύριοι στόχοι της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων είναι η κερδοφορία και η παροχή 

ικανοποιητικών απολαβών στους μετόχους τους. Όμως το πρώτο μέλημα κάθε επιχείρησης 

προκειμένου να πετύχει τους στόχους της είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της. Οι 

συνεχείς κοινωνικό – πολιτικές μεταβολές, η οικονομική ρευστότητα αλλά και ο έντονος  

ανταγωνισμός που οξύνθηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια απειλούν τη βιωσιμότητα των 

ευπαθών επιχειρήσεων αλλά και την εξέλιξη των υγειών. Τα επιχειρηματικά στελέχη 

προκειμένου να διατηρήσουν “ζωντανή”, προσοδοφόρα και ανταγωνιστική την εκάστοτε 

επιχείρηση δύναται να προβούν σε εναλλακτικές μεθόδους, πολλές φορές αθέμιτες. Η 

δημιουργική λογιστική είναι μία από αυτές. Η δημιουργική, κοσμητική, επινοητική λογιστική 

ή όπως συχνά αναφέρεται ως το “μαγείρεμα” των αριθμών είναι ένας τρόπος ωραιοποίησης 

της εικόνας της επιχείρησης προκειμένου είτε να καταφέρει να συνεχίσει τη δραστηριότητα 

της, είτε να αποκομίσει απολαβές –κυρίως οικονομικής φύσης- που υπό κανονικές συνθήκες 

δεν θα δικαιούταν.  

 Η δημιουργική λογιστική εφαρμόζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης με ποικίλους τρόπους αναλόγως των σκοπών που ενδέχεται να εξυπηρετήσει. 

Διαφορετικές μεθόδους χρησιμοποιούν λόγου χάρη οι επιχειρήσεις για να προβάλλουν 

ισχυρή εικόνα ανάμεσα στις υπόλοιπες του κλάδου με αυτές που θέλουν να “γλιτώσουν” από 

δυσβάσταχτη φορολόγηση. Δεν είναι λίγα τα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα που έχουν 

αποκαλυφθεί κατά καιρούς και έχουν προκαλέσει αναταραχές και αβεβαιότητα στο 

επενδυτικό κοινό και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συνεχίσουν να υφίσταται, αφού όσο 

υπάρχουν “μάγειρες” θα υπάρχουν και “συνταγές”. 

 Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η θεωρητική και πρακτική 

προσέγγιση του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής. Συγκεκριμένα ως προς το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, γίνεται ανάλυση του όρου της δημιουργικής λογιστικής 

καθώς και των κινήτρων που οδηγούν στην εφαρμογή της. Διαχωρίζονται οι έννοιες 

δημιουργική λογιστική και απάτη και στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές παραποίησης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων. Το θεωρητικό κομμάτι κλείνει με τους τρόπους εντοπισμού, 

πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων δημιουργικής λογιστικής και απάτης. Το 

πρακτικό κομμάτι της εργασίας πραγματεύεται την εξαγωγή της πιθανότητας παραποίησης 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων με τη χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Παρόλο που  η δημιουργική λογιστική και η διαχείριση των  κερδών αποτελούν έννοιες που 

έχουν γίνει δημοφιλείς ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε πάντα η επιθυμία να 

χειραγώγησης των οικονομικών μεγεθών από τα στελέχη. Η χειραγώγηση των αριθμών για 

την ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων έχει μεγαλύτερη ιστορία. 

Σύμφωνα με τους Balaciu και Vladu (2010), η προσπάθεια προσαρμογής των αποτελεσμάτων 

στα επιθυμητά μας γυρίζει πίσω έως και 500 χρόνια όταν ο Luca Paciolo είχε διαμορφώσει 

τις πρακτικές της δημιουργικής λογιστική στο βιβλίο του De Arithmetica. Συγκεκριμένα, οι 

Ενετοί εκείνα τα χρόνια κρατούσαν διπλά βιβλία για τις συναλλαγές τους χρησιμοποιώντας 

ειδικό μελάνι στα επικουρικά τους βιβλία προκειμένου να μπορούν να παρέμβουν αν 

χρειαστεί και έτσι να καταστήσουν την καταγεγραμμένη συναλλαγή δυσανάγνωστη. Αυτό το 

παράδειγμα δείχνει ότι οι πράξεις οικονομικής  χειραγώγησης δεν είναι ένα νέο φαινόμενο 

αλλά έχει τις ρίζες του αιώνες πριν. Ωστόσο ο όρος "Δημιουργική λογιστική" προήλθε πρώτα 

με την ταινία "οι παραγωγοί" από τον Mel Brooks, το 1967.  

Η δημιουργική λογιστική πρώτα έγινε δημοφιλής ως όρος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 

και οικονομικών δημοσιογράφων στα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 

Griffiths(1986), εκδότης της “London Evening Standard”, ήταν αυτός που ανέφερε πρώτος το 

θέμα "δημιουργική λογιστική" στο κοινό από το βιβλίο του “Creative Accounting: How to 

Make Your Profits What You Want Them to be”. Από αυτό το βιβλίο έκανε το κοινό να 

συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι η ευελιξία στους λογαριασμούς θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργική λογιστική (Jones, 2011). Σύμφωνα με τον Griffiths η 

δημιουργική λογιστική αντιπροσωπεύει το μέσο με το οποίο είναι να επιτευχθεί μια απόκλιση 

μεταξύ των λογαριασμών που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από την προσέγγιση που έχουν οι 

βάσεις τους στις συναλλαγές και στα γεγονότα του έτους υπό αναθεώρηση και στο αρχικό 

σημείο εκκίνησης (Belkaoui,2004). Από ακαδημαϊκής πλευράς, ο Naser (1993) όρισε τη 

δημιουργική λογιστική ως τη διαδικασία μετατροπής των λογιστικών αριθμών από αυτούς 

που τα καταρτίζουν προκειμένου να τα προσαρμόσουν στα επιθυμητά με την αξιοποίηση των 

ισχυόντων κανόνων ή/και αγνοώντας ορισμένες ή όλες από αυτούς. Ο  Shah (1998) εξήγησε 

τη δημιουργική λογιστική ως την ενεργό εκμετάλλευση των κενών ή των ασαφειών 

λογιστικών κανόνων από τη διαχείριση, προκειμένου να απεικονίσουν την δική τους 

προτιμώμενη εικόνα οικονομικής απόδοσης. Ο Arthur Levitt, Πρόεδρος της Επιτροπή 
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Κεφαλαιαγοράς, το 1998, επέστησε την προσοχή στις “δημιουργικές” πρακτικές και 

στράφηκε εναντίον τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα προκύπτει όταν οι εταιρείες 

χρησιμοποιούν την ευελιξία της λογιστικής για να δημιουργήσουν αυταπάτες στις 

οικονομικές τους εκθέσεις, ψευδαισθήσεις που δείχνουν κάθε άλλο παρά την αληθινή και 

δίκαιη εικόνα της επιχείρησης (Mulford και Comiskey, 2002). 

Αν και ο Levitt είχε κάνει κάποιες σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη δημιουργική 

λογιστική και τις πρακτικές διαχείρισης των κερδών το 1998, αυτές οι προειδοποιήσεις δεν 

ήταν αρκετές για να αποτρέψουν τα μεγάλα λογιστικά σκάνδαλα όπως των Enron, 

World.com, Adelphia  κλπ. Μετά από αυτά τα σκάνδαλα ο νόμος Sarbanes-Oxley (SOX), που 

αποκαλείται από πολλούς η σημαντικότερη νομοθεσία περί κινητών αξιών στις ΗΠΑ από το 

1933, ψηφίστηκε το 2002 (Arens et al., 2012). Ο SOX ανέβασε τον πήχη ως προς  την 

ποιότητα των οικονομικών πληροφοριών από ό,τι οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση στο παρελθόν. 

Αν και ο SOX θεσπίστηκε στις ΗΠΑ, διαδόθηκε και επηρέασε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί της δημιουργικής λογιστικής στη παγκόσμια 

βιβλιογραφία. Οι  Amat και Gowthorpe (2004), χρησιμοποίησαν τους όρους δημιουργική 

λογιστική και διαχείριση των κερδών ταυτοσήμως θεώρησαν πως η δημιουργική λογιστική 

αποτελεί έναν τρόπο μετατροπής των λογαριασμών μέσω των επιτρεπτών κανόνων και 

αρχών. Ο Sawabe (2005) υπογράμμισε τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της δημιουργικής 

λογιστικής ώστε να επιτευχθούν ελιγμοί στους λογαριασμούς και υποστήριξε ότι η 

καινοτομία αποτελεί ουσιώδες μέρος της δημιουργικής λογιστικής Σύμφωνα με τον Belkaoi, 

(2004), η δημιουργικότητα στη λογιστική μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τους 

στόχους που επιθυμούν να πετύχουν οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων. 

Ομαδοποίησε τις μεθόδους ως "μεγάλο λουτρό λογιστικής" και "δημιουργική λογιστική", και 

όρισε τη δημιουργική λογιστική ως τον πλέον δημοφιλή όρο που χρησιμοποιείται στον τύπο. 

Ανέφερε, επίσης, διαφορετικούς ορισμούς της δημιουργικής λογιστικής προερχόμενους από 

διαφορετικούς ερευνητές. Βήματα που λαμβάνονται από τη διοίκηση ώστε να μειώσει 

δραστικά τα τρέχοντα κέρδη ανά μετοχή προκειμένου να αυξήσει τα μελλοντικά κέρδη ανά 

μετοχή είναι που αναφέρονται ως το “μεγάλο λουτρό”, ενώ σε ορισμένες μελέτες ορίζεται ως 

μια από τις “δημιουργικές” τεχνικές. Παρόλο που πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τη 

δημιουργική λογιστική και τη διαχείριση των κερδών ταυτοσήμως, υπάρχουν αρκετές 

μελέτες που αξιολογούνται οι δύο έννοιες αυτές, χωριστά. Οι Healey και Whalen (1999). 

Όρισαν τη διαχείριση των κερδών ως τη χρήση της αποφάσεως από τους διαχειριστές για τη 

μεταβολή των οικονομικών εκθέσεων προκειμένου είτε να παραπλανήσουν ορισμένους 

ενδιαφερόμενους για τις υποκείμενες οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης ή να 
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επηρεάσουν τα συμβατικά αποτελέσματα που εξάγονται από τους λογιστικούς αριθμούς. Ο 

Jones (2011) διεξήγαγε μια βαθιά βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τη διαχείριση των 

εσόδων και, ως εκ τούτου ταξινόμησε τις μελέτες αυτές σε διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα αποτελούνται από τις αρχικές μελέτες της δεκαετίας του ‘70, η οποία ασχολείτο  με τα 

κίνητρα άσκησης της δημιουργικής λογιστικής. Στις μελέτες αυτές, γενικά, χρησιμοποιείται ο 

όρος "εξομάλυνση των κερδών” και έγινε προσπάθεια εντοπισμού και απόδειξης της τεχνικής 

αυτής. Στη δεύτερη ομάδα μελετών ίσχυε η υπόθεση πως τα κίνητρα υιοθέτησης της 

δημιουργικής λογιστικής αφορούσαν στις ατομικές προσδοκίες αλλά και στις απαιτήσεις της 

κεφαλαιαγοράς μέσω των προβλέψεων των αναλυτών. Μια άλλη ομάδα μελετών ασχολείτο 

με αλλαγές που συνδέονται με τη διατήρηση –η μη- των δανειακών συμβάσεων. Σε άλλες 

δύο ομάδες αποδείχθηκε η εφαρμογή της τεχνικής του “μεγάλου λουτρού” καθώς στη μία 

ομάδα οι απολαβές των στελεχών είχαν άμεση συσχέτιση με τους οικονομικούς στόχους που 

είχαν τεθεί από τη διοίκηση, ενώ στην άλλη νέοι μάνατζερ αναλάμβαναν διοικητικές θέσεις 

καθώς οι υφιστάμενοι τους δεν απέδιδαν. Ο Fong (2006) ανέφερε επίσης ότι η διαχείριση των 

κερδών, περιλάμβανε ένα φάσμα συμπεριφορών από συντηρητική λογιστική μέχρι λογιστική 

απάτη, και τόνισε τη σημασία του ορισμού της διαχείρισης των κερδών, λόγω των εξαιρετικά 

δυσμενών συνέπειών της λογιστικής απάτης που ήταν μια ακραία μορφή διαχείρισης κερδών. 

Οι Mulford και Comiskey (2002) αναγνωρίσαν τη δημιουργική λογιστική, ως τα βήματα για 

να παιχτεί το παιχνίδι των οικονομικών αριθμών συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής 

λογιστικής, της λογιστικής απάτης καθώς και της εξομάλυνσης και διαχείρισης των κερδών. 

Παρατήρησαν ότι η διαχείριση και η εξομάλυνση των κερδών αποτελούν υποσύνολα της 

δημιουργικής λογιστικής. Η Yaping (2005) υποστήριξε ότι υπήρχαν ασυνέπειες στους 

ορισμούς που δόθηκαν στη διαχείριση των κερδών και διαχώρισε τη διαχείριση από τη 

χειραγώγηση των κερδών όπως και τη δημιουργική λογιστική και την απάτη. Οι Stolowy και 

Breton (2000), ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για χειραγώγηση των λογαριασμών και κατέληξαν ότι 

οι τεχνικές χειραγώγησης των λογαριασμών αποσκοπούν στην τροποποίηση της αντίληψης 

του κινδύνου από τους επενδυτές. Μετά την εξέταση των δοθέντων ορισμών της 

δημιουργικής λογιστικής  ο Jones (2011) κατέληξε στον ορισμό της δημιουργική λογιστική 

ως εξής: «χρησιμοποιώντας την ευελιξία στη λογιστική εντός του κανονιστικού πλαισίου για 

τη διαχείριση, τη μέτρηση και την παρουσίαση των λογαριασμών ώστε η παρουσίαση τους να 

συμφέρει τους διαχειριστές και όχι τους χρήστες". Όπως αναφέρει στο βιβλίο του, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πρόκειται για διαχείριση των κερδών, η δημιουργική λογιστική 

αντιμετωπίζεται ως μορφή απάτης ενώ σε αντίθεση, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη 

αντιμετωπίζεται ως η ευελιξία εντός ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά αποκλείεται απάτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές ή οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μία δομημένη παρουσίαση της 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, καθώς και των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί από 

αυτήν. Κάθε επιχείρηση μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων που υποχρεούται να 

καταρτίζει μία φόρα ετησίως στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, επιδιώκει την παροχή 

πληροφοριών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, σχετικά με την οικονομική της 

θέση, την επίδοσή της, τις αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει καθώς και την 

εκτίμηση της δυνατότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα1. Εκτός από τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καταρτίζονται, 

από τα σημεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και 

άλλες καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές είναι εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ακόμα και μηνιαίες. 

Στην Ελλάδα, η δημοσίευση εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων είναι υποχρεωτική από 

το νόμο μόνο για τις ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μία πλήρης σειρά Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες επιμέρους καταστάσεις: 

 Την Κατάσταση Οικονομικής θέσης για τη λήξη της περιόδου αναφοράς 

(Ισολογισμός). Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη που 

απεικονίζουν το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης δηλαδή τα περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχει αυτή καθώς και της υποχρεώσεις της καθώς και τις υποχρεώσεις 

τις κατά την ημέρα κλεισίματος, ταξινομημένα συστηματικά σε ομοειδείς κατηγορίες 

με σαφείς τίτλους λογαριασμών προκειμένου να γίνεται αντιληπτό και συγκρίσιμο το 

περιεχόμενό του. 

 Τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 

καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη και περιλαμβάνει το συνολικό κύκλο εργασιών, το 

κόστος πωλήσεων, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης, 

λειτουργίας διάθεσης, έσοδα ή έξοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα καθώς και τα 

έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα. Από την ΚΑΧ προκύπτουν κατά σειρά τα 

                                                 
1 Η υπόθεση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) υποθέτει ότι μια επιχείρηση θα 

συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε να διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις και δεν θα ρευστοποιήσει τα 

περιουσιακά της στοιχεία στο εγγύς μέλλον. 
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μικτά, τα μερικά και τα ολικά  Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως καθώς και τα Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης προ φόρων. 

 Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

καταρτίζεται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση που αφορά ο 

ισολογισμός και στην προηγούμενη. Παρουσιάζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

(κέρδη ή ζημίες), το υπόλοιπο αποτελεσμάτων, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων, τους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος 

φόρους, τον αναλογούν φόρο εισοδήματος, τα αποτελέσματα προς διάθεση, τα 

μερίσματα και το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων εις νέο. 

 Το Προσάρτημα. Το Προσάρτημα αποτελεί συμπλήρωμα των οικονομικών 

καταστάσεων μέσω του οποίου παρέχονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

ενδιαφερόμενων στους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις ως προς 

την κατανόηση και το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης. 

 Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

μεταβολές που παρουσιάζουν τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης της οικονομικής 

μονάδας (αύξηση κεφαλαίου, επιχορηγήσεις, αναπροσαρμογές). 

 Την Κατάσταση των Ταμιακών Ροών. Η Κατάσταση Ταμιακών Ροών παρουσιάζει τις 

εισπράξεις και πληρωμές (ως καθαρές χρηματοροές) της τρέχουσας καθώς και της 

προηγούμενης χρήσης που πηγάζουν από τις λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της επιχείρησης και αποτελεί μια βάση εκτίμησης για 

τους χρήστες της ικανότητας της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά ισοδύναμα και 

διαθέσιμα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 

 Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία υποβάλλεται προς την 

τακτική Γενική Συνέλευση και εμπεριέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και 

των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας καθώς και την 

ανάλυση τυχόν κινδύνων που αντιμετωπίζει. Παρουσιάζει αναφορές και επεξηγήσεις 

σχετικά με μεταγενέστερα γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα 

υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. 

 μία Κατάσταση Οικονομικής θέσης (ισολογισμό) κατά την έναρξη της νωρίτερης 

συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση που μία επιχείρηση εφαρμόζει μία λογιστική 

πολιτική αναδρομικά ή διενεργεί μία αναδρομική διόρθωση των μεγεθών των 
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Οικονομικών Καταστάσεων, ή όταν αναταξινομεί κονδύλια των Οικονομικών της 

Καταστάσεων. 

 

Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, χρήσιμες 

στους χρήστες είναι οι εξής: 

 

α) Σαφήνεια: Οι πληροφορίες που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα 

πρέπει να είναι άμεσα κατανοητές στους χρήστες που έχουν μία λογική / μέτρια γνώση 

οικονομικών και λογιστικής και είναι διατεθειμένοι να μελετήσουν τις πληροφορίες με 

σχετική προσοχή και επιμέλεια. 

β) Συνάφεια: Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να είναι συναφείς, δηλαδή να μπορούν να 

επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών (επενδυτών, πιστωτών κ.τ.λ.) 

βοηθώντας τους να αξιολογούν προηγούμενα, τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα ή να 

επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες αξιολογήσεις τους. 

γ) Αξιοπιστία: Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σημαντικά λάθη, 

παραλείψεις ή προκαταλήψεις και μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν πιστά αυτό 

που θεωρείται ή αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν. 

δ) Σημαντικότητα: Η συνάφεια έχει να κάνει και με τη σημαντικότητα από άποψη μεγέθους 

της πληροφορίας. Η σημαντικότητα της πληροφορίας κρίνεται ανάλογα με τις ειδικές 

συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές ένα στοιχείο είναι σημαντικό όταν η 

παράλειψη ή η κακή διατύπωσή του θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

ε) Συγκρισιμότητα: Oι πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν 

τόσο την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της οντότητας διαχρονικά, 

όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσματα διαφόρων οντοτήτων για το ίδιο έτος. 

 

Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 

 

 Αρχή αυτοτέλειας οικονομικής μονάδας 
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Η οικονομική μονάδα αποτελεί διακριτή οντότητα, με δική της περιουσία και υποχρεώσεις. 

Οι φορείς λογίζονται ως τρίτοι 

 

 Αρχή συνέχειας της δραστηριότητας 

Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή η ζωή της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται ότι 

ξεκινά από τη σύσταση αυτής και ότι τελειώνει με τη λύση και εκκαθάρισή της. 

Οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός της διάρκειας ζωής της επιχείρησης είναι τεχνητός και 

αποσκοπεί στην λύση συγκεκριμένων λογιστικών προβλημάτων 

 

 Αρχή περιοδικότητας αποτελεσμάτων 

Η ζωή της επιχείρησης χωρίζεται  σε ίσα χρονικά διαστήματα με σκοπό τον ετήσιο 

υπολογισμό των αποτελεσμάτων της λογιστικής μονάδας και την κατάρτιση της 

χρηματοοικονομικής της κατάστασης. 

 

 Αρχή νομισματικής μονάδας μέτρησης 

Τα λογιστικά γεγονότα που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

μπορούν να ερμηνευτούν σε χρηματικές μονάδες. 

 

 Αρχή ιστορικού κόστους ή τιμής 

  Η αρχή του ιστορικού κόστους υποχρεώνει στην καταγραφή, παρακολούθηση και 

αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στο κόστος κτήσης. Εξαίρεση αποτελεί 

η περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες 

η ελληνική λογιστική νομοθεσία απαιτεί την εφαρμογή της βασικής λογιστικής αρχής του 

ελάχιστου κόστους δηλαδή την αποτίμηση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του ιστορικού και 

του τρέχοντος κόστους. 

 

 Αρχή συντηρητικότητας 

Η λογιστική αρχή της συντηρητικότητας υποχρεώνει στην επιλογή εκείνης της μεθόδου που 

επιφέρει τα συντηρητικότερα αποτελέσματα. Δηλαδή, το Ενεργητικό στην χαμηλότερη 

δυνατή αξία του, το Παθητικό στην υψηλότερη δυνατή αξία του, τα έσοδα στην χαμηλότερη 

δυνατή αξία τους και τα έξοδα στην υψηλότερη δυνατή αξία τους. 

 

 Αρχή πραγματοποίησης εσόδων 
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Τα έσοδα πραγματοποιούνται εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας του εσόδου. 

 

 Αρχή συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα 

Η  συσχέτιση των εσόδων και των εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι απαραίτητη 

προκειμένου να προκύψει και να ερμηνευτεί το τελικό αποτέλεσμα που πέτυχε. 

 

 Αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων 

Κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη. Το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως προσδιορίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη 

χρήση. Προγενέστερα ή μεταγενέστερα δεν λαμβάνονται υπόψη.  

 

 Αρχή  πλήρους αποκάλυψης 

Η αρχή αυτή προβλέπει στην αποκάλυψη όλων των διαδικασιών, αρχών, κανόνων, 

υποθέσεων παρουσίασης οικονομικών πληροφοριών καθώς και όλων των σημαντικών 

γεγονότων που αναφέρονται στην οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης 

 

 Αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών 

 Δεδομένης της συνοπτικότητας των οικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες που αυτές 

περιλαμβάνουν πρέπει να είναι οι σημαντικότερες. 

 

 Αρχή συγκρισιμότητας/αρχή συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων 

 Τήρηση ίδιων αρχών, κανόνων, διαδικασιών μεταξύ χρήσεων (δυνατότητα διαχρονικής 

σύγκρισης, εντοπισμός τάσεων). 

 

 Αρχή αντικειμενικότητας 

Αμεροληψία και επαλήθευση, με έλλειψη υποκειμενικού στοιχείου και ύπαρξη όλων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. 

 

 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων 

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των 

λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν την 
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προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηματοοικονομική 

εικόνα της λογιστικής μονάδας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως, εάν κριθεί απαραίτητο, δεν 

μπορεί η λογιστική μονάδα να αλλάξει τις χρησιμοποιούμενες στο παρελθόν μεθόδους. Θα 

πρέπει όμως η μεταβολή αυτή και οι συνέπειές της να φαίνονται μέσα στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 

Η βελτίωση της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης καθίσταται αναγκαία καθώς η 

παροχή συνεπών και συγκρίσιμων λογιστικών πληροφοριών στους χρήστες τους, αποτρέπει 

την παραπλάνηση τους και επιτρέπει την λήψη ορθολογικών αποφάσεων με βάση την 

οικονομική θέση, τα αποτελέσματα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

δραστηριοτήτων και τις αλλαγές στην οικονομική θέση της εταιρίας. Ωστόσο, οι 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι προϊόν του λογιστικού συστήματος των 

επιχειρήσεων και το λογιστικό σύστημα ως ανθρώπινο κατασκεύασμα, σύμφωνα με τον 

Μπαραλέξη 2 παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς αδυναμίες. Ο ίδιος παραθέτει στο βιβλίο του 

τις βασικές αδυναμίες του λογιστικού συστήματος, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

την εξασφάλιση μιας ποιοτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 

 

 Η χρονική υστέρηση των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. 

Λόγω της καθυστέρησης δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων μετά το τέλος της 

λογιστικής χρήσης, το επενδυτικό κοινό συχνά αναγκάζεται να λαμβάνει τις οικονομικές 

αποφάσεις του χωρίς να στηρίζεται στις παρεχόμενες πληροφορίες από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

 Οι λογιστικές καταστάσεις απεικονίζουν το παρελθόν. 

Το ενδιαφέρον όμως των χρηστών αναμφισβήτητα επικεντρώνεται κυρίως στην μελλοντική 

οικονομική θέση και επίδοση της οντότητας. 

 

 Η περιοδικότητα των λογιστικών καταστάσεων. 

Η βασική αυτή λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία η ζωή των επιχειρήσεων διαιρείται σε 

καθορισμένες χρονικές περιόδους (έτος, τρίμηνο κτλ) και προσδιορίζονται τα αποτελέσματα 

στις περιόδους αυτές δημιουργεί σύμφωνα με τον συγγραφέα προβλήματα, όπως αυτό της 

                                                 
2 Μπαραλέξης (2001), Η Άσκηση της Επινοητικής Λογιστικής από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, Λογιστής τεύχος 

570 
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αυθαίρετης κατανομής των εξόδων μέσα στο χρόνο / περίοδο και το πρόβλημα της 

πραγματοποίησης του εσόδου. 

 

Σκοπός των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση 

στους ενδιαφερόμενους χρήστες αυτών, εσωτερικούς και εξωτερικούς, προκειμένου οι 

ανωτέρω να είναι σε θέση να προβούν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκάστοτε 

επιχειρηματική μονάδα. Βασικός στόχος της κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με: 

 τη χρηματοοικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης οι 

οποίες είναι χρήσιμες σε έναν ευρύ κύκλο χρηστών για τη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων, και 

 τα αποτελέσματα της διαχείρισης από τη Διοίκηση, των πόρων που της 

εμπιστεύθηκαν. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός τους, οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να παρέχουν 

πληροφόρηση σχετικά με: 

 τα στοιχεία του ενεργητικού, 

 τις υποχρεώσεις, 

 τα ίδια κεφάλαια, 

 τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών, 

 τις εισφορές από και διανομές προς τους ιδιοκτήτες, οι οποίες απορρέουν από την 

ιδιότητά τους αυτή ως ιδιοκτήτες, και 

 τις ταμειακές ροές. 

 Έτσι, παρουσιάζεται η ανάγκη κατάρτισης αξιόπιστων και συγκρίσιμων καταστάσεων 

τέλους χρήσης προκειμένου να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων χρηστών 

για τις επιχειρηματικές μονάδες. Ύστερα από προσπάθειες δεκαετιών και με τη συνδρομή σε 

μερικές περιπτώσεις ακόμα και κρατικών οργάνων3 άρχισαν να υποδεικνύονται και να 

εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που καταλήγουν στην κατάρτιση των 

λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσεως, ορισμένοι λογιστικοί κανόνες ευρύτερα γνωστοί 

                                                 
3 U.S. Senate (1976), The Accounting Establishment (Metcalf Report) 
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ως Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles). Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από τις λογιστικές αρχές αφορούν στην εύκολη 

κατανόηση, στη χρησιμότητα για τη λήψη αποφάσεων, στη σχετικότητα, στην αξιοπιστία, 

στη συγκρισιμότητα και συνέπεια και τέλος, στην ουσιαστικότητα. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως καθορίζονται από το FASB, δεν αντικαθιστούν τις αρχές που 

αναφέρθηκαν παρά αποτελούν μια γενικευμένη παρουσίαση των “κατευθυντηρίων” γραμμών 

που πρέπει να ακολουθούνται όταν προτείνονται νέα λογιστικά πρότυπα, όπως και όταν 

γίνονται οι αναγκαίες λογιστικές επιλογές κατά την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων 

τέλους χρήσεως.   

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Εκτός από τις λογιστικές αρχές που αποτελούν τα γενικά πλαίσια και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τις λογιστικές διαδικασίες που καταλήγουν στην κατάρτιση των λογιστικών 

καταστάσεων τέλους χρήσεως, έχουν θεσπιστεί από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee). Η υιοθέτηση και 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή 

αξιόπιστων και συγκρίσιμων λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων, πράγμα που επιδιώκει η 

χρηματοοικονομική λογιστική 

 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 

 

Όπως επιτρέπεται από το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π.1, στοιχεία των αποτελεσμάτων (κερδών ή 

ζημιών) μπορούν να παρουσιάζονται ως τμήμα μίας μεμονωμένης Κατάστασης Συνολικών 

Εσόδων ή σε ξεχωριστή Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφόσον αυτή αποτελεί μέρος μίας 

πλήρους σειράς Οικονομικών Καταστάσεων και εμφανίζεται αμέσως πριν την Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων. 

 

Σκοπός Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1  

Σκοπός του ΔΛΠ 1 είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των Οικονομικών 

Καταστάσεων γενικής χρήσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τόσο με τις 
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Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων της επιχείρησης, όσο και με τις 

Οικονομικές Καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. 

Το Δ.Λ.Π.1 για την ικανοποίηση του προαναφερθέντος σκοπού θέτει: 

 τις γενικές «αρχές» για την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, 

 τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή των Οικονομικών Καταστάσεων, και 

 τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Πεδίο Εφαρμογής 

Το Δ.Λ.Π.1 εφαρμόζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης που καταρτίζονται 

και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Εφαρμόζεται επίσης, τόσο στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις μίας επιχείρησης, όσο και 

στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αυτής. 

 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 42α του Ν.2190/1920, τα στοιχεία που συνθέτουν τις Οικονομικές 

Καταστάσεις των επιχειρήσεων και που πρέπει να τηρούνται είναι: 

 Ο ισολογισμός 

 Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 Το προσάρτημα 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις  που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η 

Ελληνική Νομοθεσία δε προβλέπει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Να σημειωθεί 

επίσης ότι οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

υποχρεούνται στη παρουσίαση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, η οποία αναλύει τις 

ταμειακές ροές ταξινομημένες ανά δραστηριότητα (επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις κτλ). 

 

Διαφορές μεταξύ Ελληνικής Νομοθεσίας και Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 1 
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Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Οι διαφορές που παρατηρούνται σχετικά με τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι καταρχήν ότι στην Ελλάδα δεν απαιτείται η 

σύνταξη της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και το κενό καλύπτεται εν μέρει από 

τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Όμως στις ενοποιημένες καταστάσεις δεν απαιτείται η 

κατάρτιση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Επομένως υπάρχει πιθανότητα να 

περιλαμβάνονται σφάλματα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως που δημοσιεύονται, τα οποία ούτε από τους ελεγκτές μπορούν πάντοτε να 

επισημαίνονται, αλλά και όταν επισημαίνονται δεν υπάρχει το σαφές πλαίσιο, ώστε να γίνεται 

πάντοτε η αναγκαία λογιστική εγγραφή. Κατά την Ελληνική Νομοθεσία καταρτίζεται ως 

ξεχωριστό τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων ενώ σύμφωνα με το ΔΛΠ δεν απαιτείται. 

Η αντίστοιχη πληροφορία που χρειάζεται, προκύπτει από τον πίνακα Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης. 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Κατά την Ελληνική Νομοθεσία καταρτίζεται μόνο από τις 

εταιρίες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών ενώ κατά το ΔΛΠ καθίσταται 

υποχρεωτική η κατάρτιση της, αφού μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την μεταβολή στην 

καθαρή περιουσία και την χρηματοοικονομική δομή μιας εταιρίας, για τις δυνατότητες μιας 

εταιρίας να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταμειακών ροών για να τις προσαρμόζει 

στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών κτλ. 

 

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. Κατά την Ελληνική Νομοθεσία δεν καθίσταται 

υποχρεωτικός ο πίνακας. Οι πληροφορίες που χρειάζονται, παρέχονται σχετικά από τον 

Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Κατά το ΔΛΠ η σύνταξη του θεωρείται υποχρεωτική 

γιατί μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων κατά την 

διάρκεια της χρήσης (αύξηση κεφαλαίου, επιχορηγήσεις, αναπροσαρμογές) και κατά την 

λήξη της χρήσης μέσω της διανομής αποτελεσμάτων. 

 

Προσάρτημα. Κατά την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.2190/1920) είναι αρκετά συνοπτικό χωρίς 

πολλές οδηγίες και επεξηγήσεις ενώ σύμφωνα με το ΔΛΠ περιέχει επιμέρους ανάλυση και 

πληροφορίες επί των οικονομικών στοιχείων ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά και ατέλειες 

που δημιουργούνται από τις οικονομικές καταστάσεις. 
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Τα ΔΛΠ απαιτούν την παρουσίαση όλο περισσότερων πληροφοριών, από ότι απαιτούνται 

σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούνται η έδρα και η 

νομική μορφή της επιχείρησης, η χώρα ίδρυσης, μια περιγραφή της φύσης των εργασιών και 

των κυριότερων δραστηριοτήτων της, η επωνυμία της μητρικής αν πρόκειται για όμιλο 

επιχειρήσεων και ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος της χρήσης ή ο μέσος όρος κατά τη 

διάρκεια αυτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση του ΔΛΠ 1 δεν επηρεάζει την Καθαρή 

Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της εταιρίας που το εφαρμόζει. 

 

 

 

Οι Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων υπάρχουν ομάδες ατόμων που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν την εμφάνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ομάδες αυτές 

μπορεί να είναι είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, πρόσωπα που οι οικονομικές τους επιλογές 

συνδέονται άμεσα με την πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης. Οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες  κατανόησης αυτών, τα ίδια 

συμφέροντα, την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετη πληροφόρηση ή τη δύναμη 

άσκησης πολιτικής επιρροής. Οι ομάδες χρηστών που αναφέρονται είναι οι εξής: 

 

Εσωτερικοί χρήστες 

 Η Διοίκηση της επιχείρησης. 

Περιλαμβάνει τα μέλη της επιχείρησης τα οποία βρίσκονται στα ανώτερα διοικητικά 

κλιμάκια και τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη και κάνουν τις απαραίτητες εκτιμήσεις για 

τη λήψη αποφάσεων που έχουν σχέση με την βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πορεία της 

επιχείρησης. 

 Οι απασχολούμενοι από την επιχείρηση. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα τα οποία έχουν ως τομέα ευθύνης τους την 

εξασφάλιση απαιτούμενων πληροφοριών για θέματα όπως η μισθολογική τους εξέλιξη, η 

εργασιακή τους ασφάλεια αλλά  και τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησης 

μέσα στην αγορά. 
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 Οι μέτοχοι. 

Οι μέτοχοι ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση του κεφαλαίου που έχουν δεσμεύσει και την 

αναλογία κινδύνου – απόδοσης που η επένδυση αυτή επιφέρει αγοράζοντας τίτλους από την 

επιχείρηση και ως εκ τούτου τη μερισματική πολιτική που αυτή ακολουθεί με βάση το 

επίπεδο των κερδών της αλλά και την εξέλιξή της στον κλάδο. 

 

Εξωτερικοί χρήστες 

 Οι δυνητικοί επενδυτές και χρηματοοικονομικοί αναλυτές. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην 

επιχείρηση καθώς και οι αναλυτές των οικονομικών καταστάσεων που εξετάζουν 

δημοσιευμένα μεγέθη, όπως κερδοφορία και η αποδοτικότητα μέσω των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ως εκ τούτου σχηματίζουν μια σφαιρική εικόνα για 

τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 Οι προμηθευτές. 

Ενδιαφέρονται για τα επίπεδα ρευστότητας της επιχείρησης και την ικανότητά της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πιστωτές. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κατηγορίες δανειστών (τράπεζες, άλλες επιχειρήσεις), οι 

οποίες ελέγχουν τη δυνατότητα της εταιρίας να αποπληρώσει τα χρέη της. 

 Οι ελεγκτικές εταιρίες. 

Είναι εταιρίες οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και ορθότητας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των συμβολαίων που συνάπτει η επιχείρηση και οι 

οποίες προσλαμβάνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Δεν είναι λίγες οι φορές ωστόσο, όπου οι ελεγκτικές εταιρίες καταστρατηγούν τις 

λογιστικές αρχές, με σκοπό να συγκαλύψουν λογιστικά ατοπήματα σε συνεργασία με τη 

διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης. 

 Πελάτες. 

Η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση επηρεάζει το πελατολόγιό της είτε 

πρόκειται για τη τιμολόγηση των προϊόντων-υπηρεσιών, είτε για την ποιότητα αυτών. 

 Ανταγωνιστές 
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Οι ανταγωνιστές συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του 

κλάδου προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές και να αποκτήσουν πλεονέκτημα απέναντι 

σε αυτές. 

 Φοροελεγκτικοί Κρατικοί Φορείς 

Οι επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας κάθε χώρας αφού συμβάλουν στη 

διαμόρφωση του πλούτου και κατ’ επέκταση του ΑΕΠ της. Εύλογο είναι να αποσπούν το 

ενδιαφέρων της εκάστοτε κυβέρνησης αφού συνολικά προσδιορίζουν την οικονομική πορεία 

της χώρας. Τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία εστιάζει η κυβέρνηση είναι η κοινωνική 

και η οικολογική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, η εύρυθμη λειτουργία και 

παραγωγικότητά της, καθώς και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις φορολογικές της 

υποχρεώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

Ορισμός της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Η δημιουργική λογιστική, γνωστή ως επιθετική λογιστική, είναι η διαδικασία η οποία 

ασχολείται με θέματα λογιστικής εκτίμησης, αντιφατικών καταστάσεων και γεγονότων. Αυτή 

η ευελιξία δίνει χώρο για χειραγώγηση, εξαπάτηση και παραπλάνηση. Ως εκ τούτου, οι 

λογιστές χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στους λογιστικούς κανόνες για να χειριστούν τα 

στοιχεία που αναφέρονται στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης. 

Η δημιουργική λογιστική σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. 

Σύμφωνα με τους Amat, Blake και Dowds (1999), τέσσερις συγγραφείς στη Βρετανία 

διερεύνησαν τη  δημιουργική λογιστική από μια διαφορετική οπτική γωνία 

(συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων δημοσιογραφίας, λογιστικής, μιας επενδυτικής 

ανάλυσης και μιας ακαδημαϊκής άποψης). Σύμφωνα με τους συντάκτες: 

1. Ο δημοσιογράφος Griffiths (1986) παρατηρεί ότι κάθε εταιρεία στη χώρα είναι κόλπα 

των κερδών της. Κάθε σύνολο των δημοσιευμένων λογαριασμών βασίζεται σε βιβλία 

που έχουν «μαγειρευτεί» ή είναι εντελώς παραποιημένα.. Τα στοιχεία τα οποία 

δίνονται δύο φορές το χρόνο σε δημοσιότητα έχουν αλλάξει στο μεγαλύτερο μέρος 

τους με σκοπό την προστασία της εταιρίας. Είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα από την  

εποχή του δούρειου ίππου. Στην πραγματικότητα, αυτή η εξαπάτηση αφήνει πολύ 

καλή εντύπωση. Είναι απόλυτα νόμιμη. Είναι η δημιουργική λογιστική. 

2. Ο Λογιστής  Michael (1988) υποστηρίζει ότι η δημιουργική λογιστική είναι η 

λογιστική διαδικασία η οποία ασχολείται με πολλά θέματα από την κρίση και την 

επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων προσεγγίσεων μέχρι την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Αυτή 

η ευελιξία παρέχει ευκαιρίες για χειραγώγηση, εξαπάτηση και παραπλάνηση. Οι 

δραστηριότητες αυτές ασκούνται από τα λιγότερο σχολαστικά elements του 

λογιστικού επαγγέλματος. 
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3. Ο Αναλυτής Επενδύσεων Smith (1992) αναφέρει ότι αισθανθήκαμε ότι ένα μεγάλο 

μέρος της εμφανούς αύξησης των κερδών που είχε συνέβη στη δεκαετία του 1980 

ήταν το αποτέλεσμα των λογιστικών τεχνασμάτων και όχι πραγματική οικονομική 

ανάπτυξη, και έθεσε ως στόχο να εκθέσει τις κύριες τεχνικές που εμπλέκονται, και να 

δώσει ζωντανά παραδείγματα των εταιρειών που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές. 

4. Ο Nasser (1993) προσφέρει μια ακαδημαϊκή άποψη στον ορισμό αυτό. Δημιουργική 

λογιστική είναι η μετατροπή των οικονομικών λογιστικών μεγεθών από αυτό που 

πραγματικά είναι σε ότι συντάσσει η επιθυμία των στελεχών, αξιοποιώντας τους 

υπάρχοντες κανόνες ή και αγνοώντας μερικούς ή όλους από αυτούς. Ο Nasser 

παρατήρησε περαιτέρω ότι τα λογιστικά συστήματα στις Αγγλοσαξονικές χώρες είναι 

ιδιαίτερα επιρρεπείς σε τέτοιου είδους χειραγώγηση, λόγω της απόλυτης ελευθερίας 

της επιτρέπει κάτι τέτοιο. 

Ωστόσο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί  ότι η δημιουργική λογιστική αναφέρεται ως 

εξομάλυνση του εισοδήματος, διαχείριση κερδών, τρόπος εξομάλυνσης,  

χρηματοοικονομική τεχνική και cosmetic λογιστική όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τις 

ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η κοινή γνώμη των συγγραφέων είναι ότι η δημιουργική 

λογιστική εκφράζεται από την «βιτρίνα» των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων με 

έναν τρόπο που είναι κολακευτικός για τις εταιρίες, τους μετόχους και τους επενδυτές. 

Έτσι, εκτός από το ότι είναι ευρέως δόλια χρήση, θεωρείται από τις περισσότερες αρχές, 

παραπλανητική και ανεπιθύμητη πρακτική λόγω των παραπλανητικών πληροφοριών. 

Η Δημιουργική Λογιστική είναι κάτι περισσότερο από κέρδος. Οι διάφορες μέθοδοι της 

σύμφωνα με τους Amat, Blake  και Dowds (1999) περιλαμβάνουν: 

1. Μερικές φορές, οι λογιστικοί κανόνες επιτρέπουν σε μια εταιρεία να επιλέξει μεταξύ 

των διαφόρων μεθόδων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει τη λογιστική 

πολιτική που δίνει την προτιμώμενη εικόνα τους. 

2. Ορισμένες εγγραφές στους λογαριασμούς συνεπάγεται αναπόφευκτα η εκτίμηση, η 

κρίση και η πρόβλεψη. 

3. Τεχνητές συναλλαγές που μπορεί να υπάρξουν τόσο για τη χειραγώγηση των ποσών 

του ισολογισμού όσο και για  τη μεταφορά των κερδών μεταξύ των λογιστικών 

περιόδων. 

4. Αληθινές συναλλαγές μπορούν να προγραμματιστούν έτσι ώστε να δώσουν την 

επιθυμητή εντύπωση στους λογαριασμούς 
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Έτσι η δημιουργική λογιστική περιλαμβάνει: την απόκρυψη του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου, τις παρακάμψεις στους περιορισμούς δανεισμού, την δυνατότητα αποφυγής στον 

έλεγχο των μετόχων, αύξηση στα αναφερόμενα  κέρδη ή την ελαχιστοποίηση των απωλειών, 

χειρισμός βασικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της αγοράς, ενίσχυση της 

απόδοσης της διαχείρισης και πρόσβαση στη χρηματοδότηση, διότι διαφορετικά θα ήταν 

αδύνατο να υπήρχε αύξηση. 

 

Η χειραγώγηση των οικονομικών μεγεθών απαγορεύεται από τους νόμους και τα λογιστικά 

πρότυπα, που ήταν εναντίων της μη παροχής της «αληθινής και δίκαιης εικόνας» μιας 

εταιρείας στους λογαριασμούς της. Οι τεχνικές της δημιουργικής λογιστικής αλλάζουν με  

την πάροδο του χρόνου. Όπως αλλάζει το λογιστικό πρότυπο, έτσι αλλάζουν και οι τεχνικές 

που μπορούν να λειτουργήσουν. Πολλές αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα σημαίνει 

αποκλεισμός σε διάφορους τρόπους χειρισμού της, το οποίο σημαίνει ότι η πρόθεση για 

δημιουργική λογιστική πρέπει να βρει νέους τρόπους για να μπορεί να λειτουργήσει. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε ότι εάν η δημιουργική λογιστική έχει 

ασκηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό, υπάρχει αφθονία του πεδίου εφαρμογής της 

παρακολούθησης και της χειραγώγησης των λογιστικών στοιχείων. Τέτοιος χειρισμός θα 

μπορούσε να αφήσει το μέτοχο, το κοινό , την κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο, μέσα σε 

μία απόλυτη σύγχυση ως προς το τι είναι και τι δεν είναι πραγματικό και αληθινό σχετικά με 

ένα δημοσιευμένο σύνολο των λογιστικών καταστάσεων. 

 

 
Πίνακας 1 : Ορισμοί της Δημιουργικής Λογιστικής 

Ορισμοί που έχουν δοθεί στη Δημιουργική Λογιστική 

Συνοπτικοί Ορισμοί 

Η εκμετάλλευση των κενών στο δημοσιονομικό κανονισμό, ώστε να αποκτηθούν 

πλεονεκτήματα ή να παρουσιαστούν παραπλανητικά  στοιχεία. 

Oxford Dictionary of English 

Η μορφή λογιστικής που ενώ συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, ωστόσο δίνει 

μια προκατειλημμένη (συνήθως ωραιοποιημένη) εικόνα της επίδοσης της επιχείρησης 

Chartered Institute of Management Accounting (2000), Official Terminology 
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Ευρύτερος Ορισμός της Δημιουργικής Λογιστικής 

Το καθένα και όλα μαζί τα βήματα που χρησιμοποιούνται για να παιχτεί το παιχνίδι 

των αριθμών, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής επιλογής και εφαρμογής των γενικά 

παραδεκτών λογιστικών αρχών, τόσο μέσα όσο και πέρα από τα όρια αυτών αλλά και 

της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα 

βήματα για τη διαχείριση και την εξομάλυνση των κερδών. 

Mulford and Comiskey (2002), pg 15 

Προτιμώμενος Ορισμός Δημιουργικής Λογιστικής 

Η χρησιμοποίηση της λογιστικής “ευλυγισίας” στα επιτρεπτά νομικά όρια για τη 

διαχείριση της μέτρησης και της παρουσίασης των λογαριασμών ώστε να επωφελούνται 

οι συντάκτες και όχι οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

Το Μοντέλο του Rezaee 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο του Rezaee (2005), το οποίο επιχειρεί να 

ερμηνεύσει την έννοια της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων και να περιγράψει το 

προφίλ της. Το μοντέλο ονομάζεται “CRIME” (έγκλημα στα Ελληνικά) και προέρχεται από 

τα αρχικά των λέξεων: 

 Cooks (Μάγειρες). Περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε περιπτώσεις 

παραποίησης οικονομικών καταστάσεων τα οποία είναι συνήθως υψηλόβαθμα 

διοικητικά στελέχη, διευθυντές πρόεδροι, ελεγκτές κτλ. Σύμφωνα με έρευνες στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων παραποίησης οικονομικών καταστάσεων, η απάτη 

συμβαίνει με την συμμετοχή, καθοδήγηση, ενθάρρυνση, έγκριση και επίγνωση 

ανώτατων στελεχών όπως CEO (Chief Executive Officers) και CFOs (Chief Financial 

Officers). 

 Recipes (Συνταγές). Περιλαμβάνει όλες τις δυνητικές μορφές τις οποίες μπορεί να 

λάβει μία απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως απάτες σχετικά με τα 

έσοδα ή σχετικά με τους πληρωτέους λογαριασμούς (Accounts Payable), η οποία είναι 

και η λιγότερο συχνή μορφή. Η συνηθέστερη μέθοδος αλλοίωσης των οικονομικών 

καταστάσεων είναι αναμφισβήτητα η χειραγώγηση κερδών (earnings management). 
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 Incentives (Κίνητρα). Πρόκειται για τα συνηθέστερα κίνητρα που ωθούν τις 

επιχειρήσεις και τους «μάγειρες» τους στη διάπραξη απάτης. Τα κίνητρα αυτά είναι 

κυρίως οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την πίεση για ταύτιση επενδυτών κ.α. 

Επίσης όπως αναφέρει ο Rezaee, τα κίνητρα μπορεί να είναι και «ψυχωτικά», 

εγωκεντρικά καθώς και ιδεολογικά. 

 Monitoring (Επίβλεψη). Αναφέρεται στον εντοπισμό των παραποιήσεων από τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα στον εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό 

έλεγχο. Μία υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, με ένα αποτελεσματικό διοικητικό 

συμβούλιο και μία επιτροπή ελέγχου σε επαγρύπνηση συνιστούν το καταλληλότερο 

περιβάλλον για την πρόληψη αλλά και τον εντοπισμό της απάτης. 

 End Results (Τελικά αποτελέσματα). Στα τελικά αποτελέσματα περιγράφεται ο 

αντίκτυπος που έχει η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων στις σχέσεις της 

επιχείρησης με τους επενδυτές, καθώς και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η 

σπίλωση του ονόματος της εταιρίας οδηγεί σε έλλειψη αξιοπιστίας, σε πτώση της 

αξίας της μετοχής και ένταξη της εταιρίας σε καθεστώς επιτήρησης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις επιβολής χρηματικών προστίμων όπως και 

ποινές φυλάκισης για τα εμπλεκόμενα στελέχη. 

 

 

Διάγραμμα 1 : Το Μοντέλο του Rezaee 

 

 
COOKS 

 
 

RECIPES 

 
INCENTIVES 

 
MONITORING 

 

 

END RESULTS 

 

CRIME 
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Άλλοι Συναφείς Ορισμοί 

Επιθετική Λογιστική (Aggressive Accounting) 

Ο όρος επιθετική λογιστική είναι ταυτόσημος με αυτόν της δημιουργικής λογιστικής. Αφορά 

στη χρησιμοποίηση των κανόνων της λογιστικής προκειμένου να προκύψουν τα επιθυμητά 

οικονομικά αποτελέσματα. Τα δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα εξυπηρετούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό συγκεκριμένους σκοπούς των στελεχών τις επιχείρησης όπως η 

παρουσίαση αυξημένων κερδών, και χαμηλότερο βαθμό την απεικόνιση της σωστής και 

δίκαιης εικόνας της επιχείρησης στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Χειραγώγηση των Κερδών (Earnings Management)  

Η χειραγώγηση των κερδών αφορά στον χειρισμό των λογαριασμών από τα στελέχη 

προκειμένου να πετύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο. Μέσω της χειραγώγησης των κερδών 

επιτρέπεται στα στελέχη να αξιοποιήσουν την ενδοεπιχειρησιακή πληροφόρηση και εμπειρία 

τους προκειμένου να αυξήσουν την χρησιμότητα των λογιστικών αριθμών. 

 

Τεχνικές Χειραγώγησης των Κερδών 

 

Τεχνική “cookie jar reserve” 

Ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευμένων (accrual accounting) η 

οποία είναι βασισμένη στα GAAP είναι ότι η διοίκηση πρέπει να εκτιμά και να καταγράφει 

υποχρεώσεις που θα πληρωθούν στο μέλλον σαν αποτέλεσμα γεγονότων ή συναλλαγών του 

τρέχοντος οικονομικού έτους. Από τη στιγμή που τα μελλοντικά γεγονότα (συναλλαγές) δεν 

είναι γνωστά με βεβαιότητα την ώρα της εκτίμησης, υπάρχει αβεβαιότητα στην διαδικασία. 

Φυσικά, αν τα μελλοντικά έξοδα αποδειχθεί πως τελικά όντως βρίσκονται στο «υψηλό άκρο» 

της γκάμας με τις εκτιμήσεις, το αποθεματικό θα είναι άδειο. Άρα δεν θα υπάρχει προοπτική 

υπέρμετρου κέρδους. Ωστόσο, αν τα μελλοντικά έξοδα αποδειχθεί ότι βρίσκονται στη μέση ή 

στο «χαμηλό άκρο» της γκάμας με τις εκτιμήσεις, η παραπάνω λογιστική μεταχείριση τους 

θα οδηγήσει σε εμφάνιση υπέρμετρων κερδών. 

 

Τεχνική “big bet on the future” 

Μια εταιρία η οποία συγχωνεύεται με μια άλλη μπορεί να ειπωθεί πως έχει βάλει ένα “big bet 

on the future” – «μεγάλο στοίχημα στο μέλλον». Αυτό το στοίχημα θα μπορεί να αποβεί κάτι 
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σίγουρο σε όρους αύξησης των αναφερόμενων εσόδων της αποκτηθείσας επιχείρησης εάν η 

συγχώνευση είναι κατάλληλα σχεδιασμένη. Οι big bet τεχνικές περιλαμβάνουν: 

 

 Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για τη συγχωνευμένη εταιρία. Η 

τεχνική αυτή επιτρέπει ένα σημαντικό τμήμα της τιμής αγοράς να διαγραφεί έναντι 

των τρεχόντων εσόδων στο έτος συγχώνευσης, προστατεύοντας τα μελλοντικά έσοδα 

από αυτές τις χρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα μελλοντικά έσοδα θα είναι υψηλότερα 

απ’ ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση. 

 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αποκτηθείσας εταιρίας με τα 

αποτελέσματα της μητρικής. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας αποκτηθείσας επιχείρησης 

ενοποιούνται με αυτά της μητρικής εταιρίας προκαλώντας μια σημαντική αύξηση εάν 

η θυγατρική αγοράστηκε σε ευνοϊκούς όρους. 

 

Συμπερασματικά, οι “big bet” τεχνικές επιτρέπουν σε μια εταιρία να «αγοράσει» μια 

εγγυημένη αύξηση στα τρέχοντα η μελλοντικά αποτελέσματα με την απόκτηση μιας 

άλλης εταιρίας. 

 

Εμπλουτισμός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

Οι εταιρίες συχνά αγοράζουν μετοχές σε άλλες εταιρίες για να επενδύσουν κεφάλαια ή για να 

πετύχουν κάποιου είδους στρατηγική συμμαχία. Τα GAAP υποθέτουν ότι επενδύσεις σε 

ποσοστό μικρότερο από 20% των μετοχών της άλλης επιχείρησης είναι παθητικές επενδύσεις 

και συνεπώς η επιχείρηση που επενδύει δεν χρειάζεται να συμπεριλάβει το καθαρό εισόδημα 

του επιχειρηματία στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, κάτι που θα έκανε για 

υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας. Μάλιστα, υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για το πως 

υποβάλλεται μια τέτοια έκθεση παθητικών επενδύσεων. Τα GAAP προϋποθέτουν πως αυτές 

οι επενδύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε μία από τις 2 κατηγορίες χρηματοφυλακίων 

με διαφορετική λογιστική μεταχείριση. 

 «Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα» (χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο). οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς των αξιόγραφων κατά τη 

διάρκεια ενός οικονομικού έτους, και όποια πραγματικά κέρδη ή ζημιές από τις 

πωλήσεις προκύψουν αναφέρονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 «Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα». Οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς 

κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου αναφέρεται σε «άλλα μη λειτουργικά 
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έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία γραμμή του λογαριασμού αποτελέσματος και όχι στο 

λειτουργικό αποτέλεσμα. Όταν παρόλα αυτά, τα αξιόγραφα πωλούνται, οποιοδήποτε 

κέρδος ή απώλεια αναφέρεται στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Οι προϋποθέσεις που 

θέτουν τα GAAP για την πραγματοποίηση επενδύσεων προσφέρουν ευκαιρίες για 

διαχείριση των κερδών μέσω των ακόλουθων τεχνικών: 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. Όταν 

απαιτούνται επιπρόσθετα έσοδα συχνά πωλείται ένα αξιόγραφο 

χαρτοφυλακίου το οποίο έχει απραγματοποίητο κέρδος. Το κέρδος θα 

αναφερθεί στα λειτουργικά έσοδα. 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει αξία. Όταν 

φαίνεται χρήσιμο να αναφερθούν χαμηλότερα έσοδα πωλείται ένα αξιόγραφο 

το οποίο έχει απραγματοποίητη ζημιά. Η ζημιά θα αναφερθεί στα λειτουργικά 

έξοδα. 

 

 Αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η 

διοίκηση ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει την πρόθεσή της σε σχέση με 

ένα αξιόγραφο χαρτοφυλακίου που διαθέτει και να το επαναταξινομήσει από 

διαπραγματεύσιμο χρεόγραφο σε διαθέσιμο προς πώληση χρεόγραφο, ή 

αντίστροφα, Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών ή ζημιών του 

χρεογράφου στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

 Διαγραφή απαξιωμένων χρεογράφων. Αξιόγραφα τ οποία έχουν προφανή 

μακροχρόνια πτώση αξίας τους ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του 

χαρτοφυλακίου που συμπεριλαμβάνονται. Ομόλογα τα οποία αγοράζονται για 

να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη κατηγοριοποιούνται επίσης σαν 

«διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα» και η μεταχείριση τους είναι ίδια με αυτή των 

επενδύσεων σε μετοχές (stock investments). Επενδύσεις ομολόγων που 

διακρατούνται με πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα κατηγοριοποιούνται 

σε διαφορετική κατηγορία χαρτοφυλακίου την επονομαζόμενη «διακράτηση 

για ωρίμανση» (held to maturity). 
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Απαλλαγή από προβληματικές εταιρίες (throw out a problem child) 

Όταν τα κέρδη μειώνονται από μια θυγατρική που «υποαποδίδει» και αυτή η μείωση των 

κερδών προβλέπεται να είναι εντονότερη σε μελλοντικές περιόδους η προβληματική 

θυγατρική μπορεί να «αποβληθεί» απαλλάσσοντας τη μητρική από την αρνητική επιρροή στα 

κέρδη με μια από τις ακόλουθες τεχνικές: 

 Πώληση θυγατρικής. ‘Όταν η θυγατρική πωλείται, μια ζημιά ή ένα κέρδος 

παρουσιάζεται στην τρέχουσα κατάσταση αποτελεσμάτων. Αν η αναφορά μεγάλης 

ζημιάς από την πώληση είναι ανεπιθύμητη τότε θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση 

ενός “spin off”  (όταν μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα γενικότερο κλάδο 

λόγω ζημιών αποφασίζει να περιοριστεί σε ένα ειδικότερο). 

 Δημιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity – SPE). Μια άλλη 

διαθέσιμη επιλογή εντός των GAAP είναι η μεταφορά χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σε μια εξειδικευμένη SPE. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι 

έπρεπε να έχουν πωληθεί και μετακινούνται από τον ισολογισμό, με τον εκχωρητή να 

καταγράφει κέρδος ή απώλεια από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Μια 

εξειδικευμένη SPE δεν ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του εκχωρητή. 

Νέα λογιστικά πρότυπα ονομάζουν αυτούς τους φορείς μεταβλητού ενδιαφέροντος 

(variable interest entities – VIE’S). 

 Απόσπαση (spin off) θυγατρικής. Σε ένα spin off οι μετοχές της θυγατρικής 

διανέμονται ή ανταλλάσσονται μεταξύ των υφιστάμενων μετοχών έτσι ώστε να 

επωμίζονται αυτοί την προβληματική θυγατρική (problem child). Κανένα κέρδος ή 

ζημιά δεν αναφέρονται στο spin off και όλα τα αρνητικά αποτελέσματα της 

θυγατρικής απομακρύνονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διότι τα GAAP 

προϋποθέτουν ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου 

πρέπει μα αντανακλούν τα αποτελέσματα της εναπομένουσας εταιρίας. 

Πώληση/επανεκμίσθωση (leaseback) και τεχνικές ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων 

Η έγκαιρη διάθεση μακροπρόθεσμων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία στον 

ισολογισμό αποτιμώνται στο ιστορικό τους κόστος, τις περισσότερες φορές έχει ως 

αποτέλεσμα την καταγραφή μη διαπιστωμένων μέχρι τότε κερδών ή ζημιών. Δύο μέθοδοι για 

να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι: 

 Ολοκληρωτική πώληση (outright sale). Μια εταιρία μπορεί να αποφασίσει την 

πώληση ενός μακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει απραγματοποίητα 

κέρδη ή ζημίες σε ένα συγκεκριμένο έτος προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα των 
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οικονομικών της καταστάσεων. Για παράδειγμα ας πάρουμε ένα κτίριο που η εταιρία 

κατέχει και η εμφανιζόμενη αξία του στον ισολογισμό είναι 30 εκατομμύρια αν και 

πραγματικά αξίζει 50 εκατομμύρια. Αν το κτίριο πουληθεί, το έκτακτο κέρδος 20 

εκατομμυρίων θα αυξήσει τα έσοδα της τρέχουσας περιόδου (μη λαμβάνοντας υπόψη 

τους φορολογικούς παράγοντες). 

 Πώληση / επανεκμίσθωση (leaseback). Δεν είναι ασυνήθιστο για μια εταιρία να 

πουλήσει ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο και αμέσως μετά να το ενοικιάσει. Τα 

GAAP έχουν λεπτομερείς οδηγίες για το αν μια μίσθωση είναι χρηματοδοτική 

(ταυτόσημη με τη διατήρηση της ιδιοκτησίας) ή λειτουργική μίσθωση (ταυτόσημη με 

την ενοικίαση του περιουσιακού στοιχείου). Ζημίες που πραγματοποιούνται σε μια 

συναλλαγή πώλησης / επανεκμίσθωσης αναγνωρίζονται αμέσως στα βιβλία του 

πωλητή. Αντίθετα τα όποια κέρδη αποσβένονται τμηματικά κατά τη διάρκεια της 

ζωής του περιουσιακού στοιχείου αν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση ή σε 

αναλογία με τις πληρωμές του ενοικίου εάν πρόκειται για λειτουργική μίσθωση. Η 

διαδικασία πώλησης / επανεκμίσθωσης (leaseback) προσφέρει μια ευκαιρία για 

χειραγώγηση των αποτελεσμάτων χρήσης με τη καταγραφή κερδών ή ζημιών. Επίσης 

προσφέρει την ευκαιρία για διαχείριση των κερδών με την μετατροπή ενός μη 

υποκειμένου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου (όπως η γη) σε ένα έξοδο (το 

μίσθωμα) που μειώνει τα κέρδη. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία 

λογίζει 2 εκατομμύρια το χρόνο αποσβέσεις σε ένα κτίριο που της ανήκει. Ακόμα και 

αν η γη κάτω από το κτίριο αξίζει 100 εκατομμύρια τα GAAP δεν επιτρέπουν τον 

λογισμό αποσβέσεων για τη χρήση της γης. Ωστόσο, εάν το κτίριο και η γη 

αποτελούσαν αντικείμενο πώλησης και επανεκμίσθωσης η οποία ήταν λειτουργική, η 

πληρωμή του μισθώματος θα ήταν σαφώς υψηλότερη από ότι οι αποσβέσεις αφού ο 

εκμισθωτής (ο νέος ιδιοκτήτης) θα έπρεπε να ανακτήσει τα έξοδα της γης αλλά και 

του κτιρίου. Συνεπώς ένα ετήσιο μίσθωμα π.χ. 5 εκατομμυρίων θα αντανακλούσε την 

αξία τόσο του κτιρίου όσο και της γης ενώ η πληρωμή του ανωτέρου ποσού θα 

καταγραφόταν σαν ένα ετήσιο έξοδο, δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρία να μειώσει 

τα καθαρά έσοδα με επιπρόσθετα 3 εκατομμύρια. 

 

Τεχνικές “shrink the ship” 

Εταιρίες οι οποίες επαναγοράζουν ίδιες μετοχές, δεν είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν ζημιά 

ή κέρδος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αφού το όποιο αποτέλεσμα στη 
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συναλλαγή δεν αναγνωρίζεται. Ο λόγος είναι ότι με βάση τα GAAP η εταιρία και οι 

ιδιοκτήτες κεφαλαίου θεωρούνται το ίδιο. Κέρδος πραγματοποιείται μέσω συναλλαγών 

μετοχών εκτός της εταιρίας και όχι με αυτές που εμπλέκονται με τους ιδιοκτήτες της εταιρίας. 

Αλλά αν κανένα κέρδος ή ζημία δεν αναφέρεται στις επαναγορές μετοχών πως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διαχείριση κερδών; Η απάντηση είναι πως παρόλο που η επαναγορά 

μετοχών δεν επηρεάζει τα κέρδη, επηρεάζει τα κέρδη ανά μετοχή (earnings per share – EPS), 

ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υποκατάστατο κερδών. 

 

 

 

Χειραγώγηση μέσω Εντυπώσεων (Impression Management) 

Η χειραγώγηση μέσω εντυπώσεων αποτελεί έναν ακόμα τρόπο αντιμετώπισης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης προς όφελος των στελεχών της. Παρά το 

γεγονός ότι περιλαμβάνει μεθόδους δημιουργικής λογιστικής, η στρατηγική αυτή 

συσχετίζεται κυρίως με την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

αναφορών (λογιστικές περιγραφές, γραφήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες κοκ). Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι με τους οποίους τα διαγράμματα, λόγου χάρη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

“δημιουργικά” όπως για να τονίσουν τα θετικά αποτελέσματα της μονάδας και να 

υποβαθμίσουν ή να αποκρύψουν τα αρνητικά. Οι φωτογραφίες, από την άλλη μπορεί να 

δημιουργήσουν αναληθείς εντυπώσεις ή να “περάσουν” υποσυνείδητα μηνύματα στους 

χρήστες. Για παράδειγμα μια φωτογραφία ενός φυσικού τοπίου αποδίδεται ως η οικολογική 

πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

 

Από τη Δημιουργική Λογιστική στην Απάτη 

 

Ορισμός της Απάτης 

Ο όρος απάτη περιλαμβάνει πράξεις οι οποίες διαπράττονται από κάποιον από τους 

συμβαλλόμενους, ή με τη συγκατάθεση αυτού, ή από τον αντιπρόσωπο του, με σκοπό 

εξαπάτησης άλλου συμβαλλόμενου ή του αντιπροσώπου του, ή εξώθησης αυτού στη σύναψη 

σύμβασης. Βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 240, ως απάτη ορίζεται “μια εκ 

προθέσεως πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα της οικονομικής μονάδας ή από τη 

διοίκηση ή από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, από εργαζόμενους ή 

από τρίτα μέρη, η οποία ενέχει παραπλάνηση για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή παράνομου 

πλεονεκτήματος”. Επίσης, το πρότυπο αναφέρει πως η διάκριση μεταξύ της έννοιας της 

απάτης και της έννοιας του λάθους σχετίζεται με το εάν η εκάστοτε ενέργεια που 

συνεπάγεται τη μη ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων έγινε ακούσια ή 

εκούσια.  

Ενώ η δημιουργική λογιστική δραστηριοποιείται μέσα στα νόμιμα πλαίσια, η απάτη 

προϋποθέτει παραβίαση αυτών. Η απάτη συνήθως ξεκινά με τη χρησιμοποίηση δημιουργικής 

λογιστικής. Για παράδειγμα μία επιχείρηση στο τέλος της χρήσης παρουσίασε χειρότερα 

αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα και υιοθέτησε προσωρινά κάποιες τεχνικές της 

δημιουργικής λογιστικής προκειμένου να καλύψει τις απώλειες. Την επόμενη χρονιά ενώ 

στόχο της επιχείρησης αποτελούσε η εγκατάλειψη των μεθόδων της δημιουργικής 

λογιστικής, τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα κάτι που την ώθησε στη χρησιμοποίηση πιο 

επιθετικών μεθόδων “μαγειρέματος”. Κάπως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες πλέον αδυνατούν να παρουσιάσουν υγιή οικονομικά αποτελέσματα 

μέσα σε νόμιμα πλαίσια. 
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Πίνακας 2 : Ορισμοί της Απάτης 

Ορισμοί που έχουν δοθεί στην Απάτη 

“Μια διαστρέβλωση της αλήθειας ή απόκρυψη ενός πραγματικού γεγονότος ώστε να ενεργήσει 

σε βάρος κάποιου ή κάποιας”. 

Black’s Law Dictionary, 7th edition (1999) 

Η απάτη περιλαμβάνει τόσο τη χρήση της εξαπάτησης ώστε να αποκτηθεί ένα άδικο ή 

παράνομο οικονομικό όφελος όσο και σκόπιμες διαστρεβλώσεις που επηρεάζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις από ένα ή περισσότερα άτομα, διευθυντικά στελέχη, τους 

εργαζόμενους, ή τρίτους. Η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Παραποίηση ή αλλοίωση των λογιστικών βιβλίων ή άλλων εγγράφων 

 Υπεξαίρεση ή κλοπή περιουσιακών στοιχείων 

 Καταστολή ή παράλειψη των επιδράσεων των συναλλαγών από τα αρχεία ή έγγραφα 

 Καταγραφή των συναλλαγών χωρίς ουσία 

 Εκ προθέσεως εσφαλμένη εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

 Ηθελημένη διαστρέβλωση των συναλλαγών ή της κρατικής οντότητας των υποθέσεων 

Auditing Standards Board, Statement of Auditing Standard, SAS 110 

Προτεινόμενος ορισμός της απάτης 

Η χρήση των πλασματικών λογιστικών πράξεων ή εκείνων που απαγορεύονται από τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές που τεκμηριώνουν την απάτη και που αποδεικνύονται  μετά από 

διοικητική ή δικαστική διαδικασία. 

 

 

Η Φύση της Λογιστικής Απάτης 

Από την εννοιολογική προσέγγιση της λογιστικής απάτης γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η 

φύση της είναι πολύπλοκη. Οι διάφορες μορφές λογιστικής απάτης που αντιμετωπίζει ένας 
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οργανισμός παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον  Riahi – Belkaoui (2003), η 

λογιστική απάτη μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: 

 Εταιρική απάτη (corporate fraud). Η εταιρική απάτη διακρίνεται σε δύο επιμέρους 

κατηγορίες, την απάτη κατά της εταιρίας και την απάτη προς όφελος της εταιρίας. Ως 

βασικό κίνητρο για αυτούς που διαπράττουν την απάτη, τα ανώτερα στελέχη, τους 

υπαλλήλους κοκ, αναφέρεται η ικανοποίηση των οικονομικών τους αναγκών. 

Επιπλέον, ο Riahi –Belkaoui υποστηρίζει ότι η αύξηση της εταιρικής απάτης στις 

ΗΠΑ αλλά και γενικότερα, είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης της επιχειρηματικής 

ηθικής. 

 Διοικητική απάτη / έγκλημα λευκού κολάρου (management fraud or white collar 

crime). Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να 

διαπράξουν απάτη, καθώς λόγω της θέσης τους μπορούν εύκολα να παραποιήσουν τα 

λογιστικά δεδομένα. 

 Απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting). 

Πρόκειται για τη σοβαρότερη μορφή της λογιστικής απάτης. 

 Αποτυχία ελέγχου (audit failure). Πολλές φορές η ευθύνη για λογιστικά σκάνδαλα 

ανήκει στους ελεγκτές, οι οποίοι με τις παραλείψεις και την αναποτελεσματική τους 

επίβλεψη αποτυγχάνουν να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν ουσιώδεις ανακρίβειες 

που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα μη νόμιμων 

δραστηριοτήτων. 

 

 

Διάκριση Δημιουργικής Λογιστικής και Λογιστικής Απάτης 

Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση μεταξύ της θεμιτής δημιουργικής λογιστικής και της 

αθέμιτης δηλαδή της απάτης. Μέσω της θεμιτής δημιουργικής λογιστικής οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές προκειμένου να εκθέσουν τα 

χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα που όμως ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν σωστά 

την ουσία των επιχειρηματικών τους λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η θεμιτή δημιουργική 

λογιστική, δηλαδή, ενώ μπορεί να είναι παραπλανητική δεν ξεπερνάει τα όρια που έχουν 

τεθεί από τις λογιστικές αρχές ή το εκάστοτε νομικό πλαίσιο. Αντίθετα, όταν πρόκειται για 

απάτη παραβιάζονται οι λογιστικές αρχές και οι κανόνες και παραπλανόνται οι χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με έμφαση τους δυνητικούς θεσμικούς επενδυτές. 
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Σύμφωνα με τον Belkaoui4, η αληθινή απάτη συνεπάγεται την παραποίηση ή τροποποίηση 

εγγράφων, τη διαγραφή συναλλαγών από τα αρχεία, την καταγραφή ψευδών συναλλαγών 

καθώς και την απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών. Λόγω του δύσκολου διαχωρισμού 

μεταξύ των δύο, η διεθνής επιτροπή για την παραπλανητική απεικόνιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting) όρισε τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις που θεωρούνται απάτη ως 

“ουσιωδώς παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις”5. Η απάτη διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες : στην απάτη προς όφελος της επιχείρησης και στην απάτη εις βάρος της 

επιχείρησης υποκινούμενη από άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης6. 

 

 

Διάγραμμα 2 : Δημιουργική Λογιστική και Απάτη 

 

 

Απάτη Υπέρ της Επιχείρησης7 

Η απάτη υπέρ της επιχείρησης μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως: 

 Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικών απεικονισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού 

                                                 
4 Ahmed Belkaoui, Philip G. Karpik, (1989) Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social 

Information, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 2  
5 Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, October, 1987 
6 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Αθήνα 
7 Καζαντζής Χ. (2006), Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 

Προτύπων, Πειραιάς, σελ 515  

 

Καμία Ευελιξία 

Απόδοση αληθινής 

και δίκαιης εικόνας 

Χρησιμοποίηση 

Δημιουργικής 

Λογιστικής 

Παραποίηση 

οικονομικών 

καταστάσεων - 

Απάτη 

Το νομοθετικό πλαίσιο 

απαγορεύει την 

επιλογή μεθόδου 

Εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των 

χρηστών 

Εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των 

διαχειριστών 

Εκτός νόμιμων 

ορίων 

Εντός ρυθμιστικού πλαισίου        Εκτός ρυθμιστικού πλαισίου 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Belkaoui,%20A&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Karpik,%20P%20G&field1=Contrib
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 Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, δωροδοκίες 

πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, δωροδοκίες πελατών 

ή προμηθευτών 

 Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος 

 Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων (τιμή των 

αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του ομίλου) 

 Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφθούν σημαντικές πληροφορίες που 

θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης στους εκτός της 

επιχείρησης τρίτους 

 Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν 

κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια 

 Φορολογική απάτη 

 

 

Απάτη Εις Βάρος της Επιχείρησης8 

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

από εξωτερικούς δράστες. 

Εσωτερικοί Δράστες 

 Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων 

 Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως άχρηστου ή 

ελαττωματικού 

 Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών 

 

Εξωτερικοί Δράστες 

 Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση, διπλή 

τιμολόγηση 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές 

 Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες 

 

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

Προτύπων, Πειραιάς, σελ 516  
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Διάγραμμα 3 : Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων και Εμπλεκόμενοι 

 

Το Τρίγωνο της Απάτης (Fraud Triangle) 

Η απάτη είναι απόρροια τριών παραγόντων: της ευκαιρίας, του κινήτρου ή της πίεσης και της 

στάσης αιτιολόγησης ή ορθολογικής εξήγησης. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν το 

λεγόμενο “τρίγωνο της απάτης”9 (fraud triangle). Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

υπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ άλλοι πηγάζουν από προσωπικά ζητήματα 

που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο. 

 

Η ευκαιρία (Opportunity)  

Η ευκαιρία όταν ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι επαρκής και ο ρόλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν είναι καθοριστικός για την καθοδήγηση του προσωπικού και τη διασφάλιση 

                                                 
9 Ελεγκτικό Πρότυπο 99 των ΗΠΑ 
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της ακεραιότητας των πράξεων του. Αποτελεί το σημαντικότερο από τους προαναφερθέντες 

παράγοντες, καθώς, χωρίς την ύπαρξη ευκαιρίας δεν μπορεί να διαπραχθεί απάτη. 

 

Το κίνητρο ή η πίεση (Pressure) 

Τα κίνητρα ή οι πιέσεις προέρχονται από προσωπικές καταστάσεις. Η ψύχωση για 

επαγγελματική επιτυχία, τα υπερβολικά χρέη, η αναζήτηση πόρων για άμεσα αντιμετωπίσιμες 

καταστάσεις, η έλλειψη σεβασμού προς την οικονομική μονάδα μπορούν να ωθήσουν ένα ή 

περισσότερα άτομα στη διενέργεια απάτης. 

 

Αιτιολόγηση – Εκλογίκευση (Rationalization) 

Η εκλογίκευση αποτελεί μια συμπεριφορά ή έναν κώδικα ηθικών αξιών ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας ατόμων, που τους επιτρέπει να διαπράττουν αυτοβούλως και σκοπίμως μια παράνομη 

πράξη κατά την οποία τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν την ικανότητα να την παρουσιάζουν 

αιτιολογώντας και εκλογικεύοντας τη. Τα άτομα κατά βάση δεν διαπράττουν απάτη, εκτός 

και αν μπορούν να την αιτιολογήσουν σύμφωνα με τον δικό τους κώδικα ηθικής. 

Περιπτώσεις εκλογίκευσης μπορεί να είναι η αντίληψη ότι κάποιος δεν αμείβεται αναλογικά 

με αυτό που προσφέρει, η παρεχόμενη εργασία κινείται σε επίπεδα υπερβολής, εκδικητική 

αντίληψη κοκ. Προκειμένου να διαπραχθεί μια απάτη, απαιτείται η συνεργασία δύο 

τουλάχιστον ατόμων, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και κυρίως, η ύπαρξη κινήτρου, 

με σημαντικότερο την προώθηση κοινών συμφερόντων.  

 

 
Διάγραμμα 4 : Το Τρίγωνο της Απάτης 
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΠΑΤΗ 

Ενώ δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο απάτης ή κλασσικό πρόσωπο ενός δράστη, η κατανόηση 

στις πρόσφατες αλλαγές των δόλιων δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς 

να ενισχύουν την άμυνα τους ενάντια στις αναδυόμενες εγκληματικές απειλές, σύμφωνα με 

μια νέα έκθεση από την KPMG International. Η KPMG αποκαλύπτει ότι τα άτομα που 

διαπράττουν απάτες είναι συνήθως έμπειροι εργαζόμενοι και έρχονται σε άμεση συνεννόηση 

με συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα και έξω από την επιχείρηση. Οι δράστες συνήθως 

κατέχουν διευθυντικές ή διοικητικές θέσεις και δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό της 

εγκληματικής δραστηριότητας. Ο δράστης τείνει να είναι απολύτως σεβαστό και αξιόπιστο 

πρόσωπο. Συνηθέστερα, οι απατεώνες είναι για τις επιχειρήσεις τους ένα είδος δούρειου 

ίππου. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι πολλοί δράστες δεν λογοδοτούν για τα εγκλήματά 

τους, με μόνο το 35% να αντιμετωπίζουν ποινικές ή αστικές ποινές και μόνο το 7% να 

τιμωρείται με φυλάκιση. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς, 55%, απολύονται από τις 

δουλειές τους. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι κάποιοι δράστες διατηρούν τις θέσεις 

εργασίας τους και δεν αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές. Οι εταιρείες οφείλουν να μην έχουν 

καμία ανοχή στις περιπτώσεις απάτης ή οποιοδήποτε άλλου είδους παραπτώματος. Με την 

τιμωρία του δράστη, λογοδοτώντας για τις πράξεις του, η επιχείρηση μπορεί να αποτρέψει 

επόμενους επιτήδειους από το να κάνουν κάτι παρόμοιο. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η 

συνεργασία με τρίτους για τη διάπραξη της απάτης, φαίνεται να έχει μια αυξανόμενη τάση. 

Σε έρευνα της KPMG, το ποσοστό των υποθέσεων που αφορούν συνεργασίες αυξήθηκε από 

61% το 2011 σε 70% το 2013. Η μελέτη έδειξε επιπλέον ότι η απάτη συνήθως εμφανίζεται 

μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με το 93% των απατών που διαπράττονται σε 

πολλαπλές συναλλαγές και το 72% να διαπράττονται σε περίοδο ενός έως πέντε ετών. 

 

Η Τεχνολογία ως Μέσο Υλοποίησης της Απάτης και ως Μέσο Άμυνας 

Ένα ειδικό τμήμα της έκθεσης υπογραμμίζει τις προκλήσεις λόγω της αυξανόμενης χρήσης 

της τεχνολογίας. Ομάδα εγκληματολογικών εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο 

περιγράφουν πώς η νέα τεχνολογία έχει δημιουργήσει νέα είδη εγκληματικής συμπεριφοράς.  
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Ενώ το προφίλ του δράστη έχει παραμείνει αρκετά σταθερό κατά τη διάρκεια των ετών, τα 

μέσα με τα οποία η απάτη πραγματοποιείται και οι τρόποι με τους οποίους ανιχνεύεται έχουν 

αλλάξει, είπε ο Richard H. Girgenti, KPMG’s US Service Line leader for Forensic. 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία όμως, έχουν επιτρέψει όχι μόνο στους δράστες να 

πραγματοποιούν τις απάτες, αλλά παρέχουν και στις επιχειρήσεις περισσότερα εργαλεία για 

την υπεράσπισή τους. Οι τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, όπως η έξυπνη κωδικοποίηση και η 

μηχανή learing, είναι διαθέσιμες σε δημόσιες βάσεις δεδομένων και επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις τα μέσα για να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά ακόμα και από τον πιο 

τεχνολογικά εξοπλισμένα δράστη. 

 

 

Η Ηθική στα Πλαίσια της Λογιστικής Χειραγώγησης 

Η ηθική, κατά τον εννοιολογικό ορισμό της είναι η μελέτη των ηθών (αξιών, αντιλήψεων, 

συμπεριφορών) μιας κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, το σύστημα των κανόνων σκέψης και 

συμπεριφοράς που ρυθμίζει τις πράξεις και τις στάσεις μιας κοινωνίας  σε  ορισμένο  τόπο  

και  χρόνο. Ειδικότερα με την έννοια  “Επιχειρηματική Ηθική” εννοούμε την ενασχόληση και 

την αντιμετώπιση της επιχείρησης απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην κοινωνία 

ώστε να προάγεται, παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό συμφέρον, η 

πρόοδος, η δημιουργικότητα. Στον τομέα της λογιστικής, εμπλέκεται επίσης και η 

δεοντολογία. Η δεοντολογία στον τομέα της λογιστικής αναφέρεται στα ήθη και τις 

αποφάσεις που ένας επαγγελματίας πρέπει να ακολουθεί εφόσον ασχολείται με τη λογιστική. 

Η συμπεριφορά ή η ηθική υποχρεώνουν τους επαγγελματίες της λογιστικής να έχουν ένα 

υψηλό βαθμό αυτοπειθαρχίας. Οι λογιστές πρέπει να ταυτίζονται με τον κώδικα 

δεοντολογίας, ώστε το επάγγελμα της λογιστικής να μη χάνει την εμπιστοσύνη και την 

αξιοπιστία του. Ο ρόλος της ηθικής στον τομέα της λογιστικής είναι να διασφαλίσει ότι οι 

λογιστές θα ακολουθούν ορισμένους κανόνες, ώστε να μπορούν να διεξάγουν το επάγγελμά 

τους σε ένα δίκαιο τρόπο. Στην ουσία, διασφαλίζει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές που 

δημιουργήθηκαν από την AICPA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των 

δημόσιων λογαριασμών. Το IIA (Institute of Internal Auditors) και IMA (Institute of 

Management Accounts), δημιούργησαν το δικό τους κώδικα δεοντολογίας που μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της λογιστικής. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να εξακριβωθεί  

κατά πόσον οι λογιστές ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας, είναι  ευθύνη όλων των 
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επαγγελματικών λογιστικών υπηρεσιών, να βεβαιώνονται ότι όλα τα μέλη τους ακολουθούν 

το σύνολο των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών. Οι οργανισμοί δεν μπορούν να 

διδάξουν ηθική στο λογιστικό επάγγελμα. Μάλλον, είναι η οικογένεια, η κοινωνία, το 

σχολείο, τα κολέγια και επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν 

την ηθική σε ένα άτομο. Έτσι, οι κώδικες δεοντολογίας που παρασκευάζονται από διάφορα 

ιδρύματα δεν μπορούν να διδάξουν ένα άτομο να είναι ηθικό, αλλά μπορούν να βοηθήσουν 

ένα άτομο να οικοδομήσει μια αίσθηση ηθικής. Όταν κάποιος νόμος αποτυγχάνει να λάβει 

τον απαιτούμενο σεβασμό από εκείνους που υποτίθεται τον εφαρμόζουν, τότε η νομοθετική 

αποτυχία είναι σχεδόν βέβαιο πως θα ακολουθήσει. Αδιαμφισβήτητα, είναι πολλοί οι 

συντάκτες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίοι επιθυμούν να ερμηνεύσουν 

δίκαια τους λογαριασμούς και δεν καταβάλλουν προσπάθειες παρεμβολής στη ρυθμιστική 

διαδικασία. Ωστόσο αναπόφευκτα, μερικοί από αυτούς θα υιοθετούσαν οποιοδήποτε μέσο για 

να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν τις απόψεις τους καταχρώμενοι έτσι της θέσης που 

τους έχει δοθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

Προσωπικά Κίνητρα 

Οι προσωπικοί λόγοι που κατά κύριο λόγο υιοθετείται η δημιουργική λογιστική αλλά και η 

απάτη είναι οι αυξημένες τακτικές απολαβές, οι αυξημένες έκτακτες απολαβές, οι μετοχές και 

τα δικαιώματα μετοχών, η εργασιακή ασφάλεια και η προσωπική ικανοποίηση. Κάποιες 

φορές η δυσχερής κατάσταση της επιχείρησης ωθεί στην επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης 

πόρων ακόμα και με αθέμιτες μεθόδους, τις περισσότερες φορές όμως ηγετικό ρόλο παίζει 

απλά η απληστία. 

 

Αυξημένες Τακτικές Απολαβές (Salaries) 

Πρόκειται για τους μισθούς που είναι άρρητα συνδεδεμένοι με την παραγωγικότητα των 

στελεχών και καταβάλλονται με την επίτευξη στόχων είτε αυτοί διαπραγματεύονται την 

αύξηση των κερδών, είτε την ενίσχυση των πωλήσεων. 

 

Αυξημένες Έκτακτες Απολαβές (Bonus) 

Ομοίως με τους αυξημένους μισθούς, τα bonus επίτευξης στόχων κινητοποιούν τα στελέχη 

για την απόκτηση πρόσθετων απολαβών. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως τα bonus 

συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη μελέτη του 

Healy, όταν τα κέρδη είναι χαμηλότερα του κατώτατου ορίου που απαιτείται για την 

απόκτηση του bonus, τότε τα αποτελέσματα επηρεάζονται ανοδικά ώστε να επιτευχθεί το 

κατώτατο όριο για την απόκτηση της έκτακτης αμοιβής. 

 

Διαπραγματεύσεις με τα Εργατικά Σωματεία 

Εκτός από τις περιπτώσεις των μισθών και των bonus, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 

στελέχη χειραγωγούν τα τρέχοντα δημοσιευμένα κέρδη ώστε να αυξήσουν τη μελλοντική 

τους αποζημίωση, πολλά από τα αποτελέσματα σε ήδη δημοσιοποιημένες έρευνες 
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καταλήγουν ότι τα στελέχη ελαττώνουν τα κέρδη σε μία προσωρινή βάση ώστε να αυξήσουν 

τη διαπραγματευτική τους ικανότητα απέναντι στα εργατικά σωματεία. 

  

Καινούρια Στελέχη (New Management Team) 

Η επιθυμία των νεοπροσληφθέντων στελεχών να εδραιώσουν τη θέση τους να αποκομίσουν 

τις μέγιστες δυνατές απολαβές αλλά και να ανελιχθούν στην επιχείρηση, τους οδηγεί πολλές 

φορές στην υιοθέτηση της στρατηγικής του “Μεγάλου Λουτρού” (The Big Bath Policy). Τα 

καινούρια στελέχη χειροτερεύουν τα ήδη δυσμενή αποτελέσματα προκειμένου να ξεκινήσουν 

από πολύ χαμηλή βάση και να διαγράψουν ανοδική πορεία μετέπειτα.    

 

Μετοχές και Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών (Shares and Share Options) 

Πολλές φορές οι αμοιβές των στελεχών καθορίζονται μέσω της μεταβίβασης μετοχών ή 

δικαιωμάτων μετοχών. Δεδομένου ότι η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης αυξάνεται όσο 

αυτή παρουσιάζει αξιόλογα κέρδη, τα κίνητρα χειραγώγησης των κερδών ενισχύονται. 

 

Εργασιακή Ασφάλεια (Job Security) 

Η εργασιακή ανασφάλεια των στελεχών αυξάνεται όταν πρέπει να παρουσιάσουν 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη διοίκηση –πόσο μάλλον κατ’ εξακολούθηση- κάτι που 

δημιουργεί επιπρόσθετο κίνητρο παρέμβασης στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 

 

Προσωπική Ικανοποίηση – Ανέλιξη στην Ιεραρχική Πυραμίδα 

Όπως όλοι οι άνθρωποι έτσι και τα επιχειρησιακά στελέχη επιζητούν την εκτίμηση και την 

αναγνώριση. Αν τα αποτελέσματα μιας περιόδου δεν είναι τα επιθυμητά με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να υποβιβαστεί συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του κλάδου 

δύναται να πληγεί η αυτοεκτίμηση των στελεχών και να στραφούν σε εικονική ενίσχυση των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, τα κίνητρα μπορεί να είναι περισσότερο απτά, αφού η καλή 

οικονομική επίδοση της επιχειρήσεις δύναται να δώσει την ευκαιρία απόκτησης προαγωγής 

για τα στελέχη. 
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Απαιτήσεις της Κεφαλαιαγοράς  

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής αγορά παίζουν καταλυτικό ρόλο στο βαθμό παρέμβασης 

των στελεχών στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε όταν αυτές είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιοποιούνται οι 

προβλέψεις για τη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις 

αποτύχουν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές προβλέψεις των αναλυτών τότε η τιμή των 

μετοχών τους θα πέσει. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν τρεις βασικές υποκατηγορίες 

 

Εκπλήρωση των προσδοκιών της αγοράς 

Κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν επίσημες εκθέσεις με τα αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις δημοσιοποιούν 

τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ή δύναται να ανακοινώσουν μελλοντικά τους σχέδια για 

επενδύσεις ή για απόκτηση έκτακτων κερδών. Συναρτήσει των ιστορικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων, της παρούσας εικόνας τους αλλά και διάφορων εξωγενών παραγόντων 

σχηματίζονται οι προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών για τις επιχειρήσεις. Βάσει 

των αποτελεσμάτων των προβλέψεων διαμορφώνεται με τη σειρά της η τιμή της μετοχής για 

κάθε επιχείρηση. Εφόσον η επιχείρηση καταφέρει να συμφωνήσει με τις προσδοκίες της 

αγοράς ή ακόμα και να τις ξεπεράσει τότε η μετοχή της θα παραμείνει σε σταθερή τιμή ή θα 

ανέβει. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των επενδυτών και 

κυρίως των θεσμικών πιέζουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ώστε οι απολογιστικές τους 

καταστάσεις να συμφωνούν με τις αντίστοιχες προϋπολογιστικές εκτιμήσεις των αναλυτών. 

Σε περίπτωση ανικανότητας των επιχειρήσεων να συμφωνήσουν τα αποτελέσματά τους με τα 

εκτιμώμενα,  η τιμή της μετοχής τους θα πέσει κάτι που θα δυσαρεστήσει τα στελέχη και 

ιδιαίτερα εφόσον η αμοιβή τους προέρχεται από δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 

 

Σταθερότητα των Αποτελεσμάτων - Εξομάλυνση των κερδών  

Σε αντίθεση με τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα τελευταία στιγμή προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να πληρούν τις προσδοκίες της αγοράς, η εξομάλυνση των κερδών αποτελεί μια 

χρονοβόρα και δομημένη διαδικασία. Πρόκειται για μια συνηθισμένη μορφή διαχείρισης 

κερδών. Με τη στρατηγική αυτή τα στελέχη μειώνουν ή αυξάνουν το δημοσιοποιούμενο 

κέρδος ώστε να μειωθεί η αστάθειά του. Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αστάθεια στα 

κέρδη τους είναι επιρρεπείς σε διακυμάνσεις των μετοχών τους και σε κάποιες περιπτώσεις 
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σε επιθετικές εξαγορές. Οι επιχειρήσεις με μεγάλες διακυμάνσεις στα κέρδη τους 

αντιμετωπίζονται από τους επενδυτές με μεγαλύτερη επιφύλαξη αφού προϋποθέτουν την 

ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου και ωχριούν σε οργάνωση και διοίκηση συγκριτικά με εκείνες 

που παρουσιάζουν μια σταθερή εικόνα.  

 

Μερισματική Πολιτική  

Η σταθερή εικόνα των επιχειρήσεων είναι άρρητα συνδεδεμένη με τη μερισματική πολιτική 

που αυτές ακολουθούν. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων επιδιώκουν να τηρήσουν σταθερή 

μερισματική πολιτική10 προκειμένου να διατηρήσουν τους μετόχους τους ώστε να μην 

οδηγηθούν οι τελευταίοι στην πώληση των μετοχών τους και ως επακόλουθο στη μείωση της 

τιμής ανά μετοχή. Έτσι, εφόσον η επιχείρηση παρουσιάσει “σκαμπανεβάσματα” τότε 

εξομαλύνοντας τα κέρδη μπορεί να συνεχίσει να διανέμει με σταθερότητα τα μερίσματα 

στους μετόχους. 

 

Άντληση Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Οι τιμή της μετοχής σε μια εισηγμένη επιχείρηση καθορίζεται βάσει της προσφοράς και της 

ζήτησης της αγοράς και συνεπώς βάσει των προσδοκιών των επενδυτών. Είτε πρόκειται για 

μια νεοεισαχθείσα επιχείρηση είτε για μια ήδη εισηγμένη, βασικότερα κριτήρια επένδυσης σε 

αυτήν αποτελούν οι πρόσφατες επιδόσεις της συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής της 

ανάπτυξης, οι κίνδυνοι που διαβλέπονται συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου λόγω υψηλής 

μόχλευσης καθώς επίσης και οι προοπτικές του εκάστοτε επιχειρησιακού κλάδου. Τα στελέχη 

της επιχείρησης με κίνητρο να πετύχουν όσο το δυνατό υψηλότερη τιμή στις μετοχές τις, 

παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τα οικονομικά της αποτελέσματα εφόσον αυτό κρίνεται 

σκόπιμο. 

 

Ο Κανόνας 

Η δημιουργική λογιστική υιοθετείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. 

Έως ένα βαθμό τα στελέχη το βρίσκουν αποδεκτό να χρησιμοποιούν τη δημιουργική 

λογιστική αφού είναι ο κανόνας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Όπως διατύπωσαν οι 

                                                 
10 Kasanen at al. (1996), The a priori relevance of earnings management to Greek financial reporting, Baralexis, 

pg 5 
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Watts και Zimmerman11 : “Η αγορά περιμένει ότι τα στελέχη χειραγωγούν τα οικονομικά 

στοιχεία προς όφελος τους δημοσιοποιώντας αυθαίρετα υψηλά κέρδη αντί να προβαίνουν σε 

ενέργειες για να τα αυξήσουν καθώς έτσι αυξάνεται η αξία της επιχείρησης”. Δεδομένης 

αυτής της άποψης δεν είναι μεμπτό να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα  ωραιοποιημένα ως 

κάποιο βαθμό. 

 

Ειδικές Περιστάσεις 

Οι ειδικές περιστάσεις που οδηγούν στη χρησιμοποίηση της δημιουργικής λογιστικής είναι 

ποικίλες. Αναλυτικότερα: 

 

Μόχλευση και Δανεισμός 

Οι επιχειρήσεις στρέφονται συχνά στο δανεισμό. Κάθε φορά που συνάπτεται ένα δάνειο, 

ακολουθείται από όρους και προϋποθέσεις που σε περίπτωση που αθετηθούν θα επιβαρύνουν 

την επιχείρηση. Για παράδειγμα αν έχει τεθεί ως όρος για τη λήψη δανείου ο δείκτης μεταξύ 

ξένων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου να μην ξεπερνάει το 30% (όσο υψηλότερο το 

ποσοστό τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος αφερεγγυότητας) και η επιχείρηση ξεπεράσει αυτό το 

ποσοστό τότε για την αποφυγή κυρώσεων που μπορεί να επιφέρουν αύξηση του επιτοκίου ή 

και άμεση αποπληρωμή του δανείου, τα στελέχη χρησιμοποιούν μεθόδους επηρεασμού των 

αποτελεσμάτων εναρμονίζοντας τα φαινομενικά με τους όρους της δανειακή σύμβασης 

προκειμένου να παραπλανήσουν τους δανειστές12.  

 

Κλαδικός Ανταγωνισμός 

Ο ανταγωνισμός του κλάδου στον οποίο ανήκει μια επιχείρηση αποτελεί συχνό κίνητρο 

παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Μια επιχείρηση μπορεί να “φουσκώσει” τα 

αποτελέσματα της προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο και να ηγηθεί 

αυτού. Κάποιες φορές όμως οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν την είσοδο 

ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, υποβαθμίζουν τα αποτελέσματα τους καταδεικνύοντας έτσι 

πως ο κλάδος δεν επιφέρει υψηλή κερδοφορία αλλά και προοπτικές ανάπτυξης. 

 

                                                 
11 Watts, P.L. and Zimmerman, J.L. (1986), Positive Accounting Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey 
12 Scholes et al. (1990), A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard 

Setting, Healy et al., pg 378 
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Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, το “μαγείρεμα” των αποτελεσμάτων δεν αποτελεί 

σπάνιο φαινόμενο. Το βασικότερο κίνητρο των στελεχών σε αυτήν την περίπτωση όπως 

έδειξε ο Mansell13, είναι η απόκτηση περισσότερων μετοχών αλλά και η βελτίωση της 

εικόνας της επιχείρησης. 

 

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Κλάδου που Ανήκει η Επιχείρηση 

Κάθε επιχειρηματικός κλάδος διέπεται από τους δικούς του κανόνες και τις δικές του 

διατάξεις. Πολλές φορές, το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση “πιέζει” για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, ο 

τραπεζικός κλάδος προϋποθέτει συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

Αντιμονοπωλιακή Πολιτική 

Στην περίπτωση που η εικόνα της επιχείρησης παρουσιάζεται αρκετά ευνοϊκή ώστε να 

οδηγήσει σε μονοπωλιακό καθεστώς τότε ενδέχεται η κυβέρνηση να παρέμβει στην 

οικονομική πολιτική της προκειμένου να αποτρέψει την ανάπτυξη μονοπωλίου. Επίσης, σε 

επιχειρήσεις όπως πετρελαϊκές, ενεργειακές ή ακόμα και τράπεζες  τα πολύ υψηλά κέρδη 

δύναται να “τραβήξουν τα βλέμματα” της κυβέρνησης η οποία με τη σειρά της μπορεί να 

επανακαθορίσει τις τιμές ή να επιβάλει πρόσθετη φορολογία. Κατά τη δεκαετία του 80, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, δύο επιχειρήσεις ηλεκτρικού και αερίου, χρησιμοποίησαν στρατηγικές 

μείωσης των εσόδων τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις των τιμών14. 

 

Προσπάθεια Φοροδιαφυγής 

Ίσως το σημαντικότερο κίνητρο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων κυρίως για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις,, αποτελεί η προσπάθεια φοροδιαφυγής. Συνηθισμένες πρακτικές 

αποτελούν η απόκρυψη πωλήσεων, η εμφάνιση αυξημένου κόστους αγοράς των 

εμπορευμάτων και πρώτων υλών, η εμφάνιση εικονικών αγορών, η υποτίμηση των 

αποθεμάτων τέλους χρήσης και άλλα.  

 

                                                 
13 Mansell (1987), Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals, Jones pg 37 
14 Mclnnes (1990), Further evidence on accounting choices; the South of Scotland Electricity Board 1978 – 

1988, Accounting and Business Research, pg 57–66  
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Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός της Επιχείρησης 

Ένα ισχυρό κίνητρο για μία προβληματική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη δημιουργική 

λογιστική είναι στην περίπτωση που ενώ υποφέρει οικονομικά,  πιστεύει πως έρχονται 

καλύτερες ημέρες είτε γιατί αδιαφορεί είτε γιατί αδυνατεί να προβλέψει το μέλλον. Η 

επιχείρηση, ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί τη δημιουργική λογιστική ώστε να ξεπεραστούν οι 

όποιες κακές στιγμές, διακινδυνεύοντας της μακροχρόνια απόδοση της. Ειδικότερα, μια 

επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει δημιουργική λογιστική, ή ακόμα και απάτη, για να 

διατηρήσει της εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ή για να αποφύγει τη διαγραφή της. Το 

πόσες επιχειρήσεις λειτουργούν με αυτό το τρόπο είναι άγνωστο. Εκ των υστέρων 

αποκαλύπτονται εκείνες που υιοθέτησαν αυτή τη στρατηγική και απέτυχαν να ανακάμψουν. 

Ουσιαστικά, αυτό είναι ό, τι συνέβη σε δύο γνωστά λογιστικά σκάνδαλα του Ηνωμένου 

Βασιλείου: Στη City of Glasgow Bank (1978) και στη Packet Steam company Royal Mail 

(1931). Στην περίπτωση της πρώτης, τα στελέχη, γνώριζαν για το πρόβλημα. Ωστόσο, είχαν 

μια στρατηγική ανάκαμψης η οποία ήταν να επενδύσουν σε Αυστραλιανή ιδιοκτησία. 

Ωστόσο, αυτή η επένδυση απέτυχε. Ως αποτέλεσμα είχε η επιχείρηση τελικά να καταρρεύσει. 

Στην περίπτωση της Royal Mail Steam Packet Company, υπήρξε μια σοβαρή μείωση της 

κερδοφορίας του κλάδου της ναυτιλίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρόεδρος, ο 

Λόρδος Kylsant, πίστευε πως οι καλές εποχές έρχονται και χρησιμοποίησε τη δημιουργική 

λογιστική, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει εν ζωή την εταιρεία του μέχρι τότε. Η 

επιχείρηση σταδιακά άρχισε να αυξάνει τα κέρδη που είχε. Η Δημιουργική λογιστική φάνηκε 

πως ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτό. Παρά τις προσπάθειες, οι καλές εποχές δεν ήρθαν 

ποτέ και η επιχείρηση άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. 

 

Το Μέγεθος της Επιχείρησης 

Όταν πρόκειται για πολυεθνικές εταιρίες η υιοθέτηση λογιστικών κανόνων που ευνοούν 

μειωμένα κέρδη αποδεικνύεται περισσότερο συμφέρουσα. Κι αυτό, αφού τα χαμηλότερα 

κέρδη προκαλούν αύξηση των ταμιακών ροών καθώς και των τιμών των μετοχών μέσω της 

μειωμένης φορολογίας. Επίσης, χαμηλότερα κέρδη συνεπάγονται και μείωση του πολιτικού 

κόστους. Η συνδυασμένη αύξηση των ταμιακών ροών λόγω μείωσης των φόρων και του 

πολιτικού κόστους έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές μετοχών, υποθέτοντας ότι η 

κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσματική. Όπως υποστηρίζεται, τα στελέχη δεν χάνουν από τη 

μείωση των κερδών, δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο προεξοφλεί κάθε μεταβολή στα 

κέρδη που σχετίζεται αποκλειστικά με την τιμή της μετοχής καθώς αρκετές φορές οι όροι του 
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συμβολαίου συνδέουν την αμοιβή τους με τη μεταβολή της τιμής της μετοχής και όχι με τα 

δημοσιευμένα κέρδη της επιχείρησης, σε αντίθεση με την πολιτική αμοιβών που ακολουθούν 

μικρότερες επιχειρήσεις. 

 

Κίνδυνος Χρεοκοπίας ή Κατάσχεσης 

Όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο κατώφλι της χρεοκοπίας ή της κατάσχεσης είναι πολύ 

πιθανότερο από οποιονδήποτε άλλο λόγο να καταφύγουν σε τεχνικές δημιουργικής 

λογιστικής. Ο Σπαθής Χ15. απέδειξε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Ζ-score του Altman πως η 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων υφίσταται και μάλιστα η πιθανότητα 

παραποίησης τους αυξάνεται όσο πλησιάζουν στην οικονομική κατάρρευση. 

 

Επενδύοντας σε “Καλύτερες Μέρες” 

Ένα ισχυρό κίνητρο για μία προβληματική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη δημιουργική 

λογιστική είναι στην περίπτωση που ενώ υποφέρει οικονομικά,  πιστεύει πως έρχονται 

καλύτερες ημέρες. Η εταιρεία, ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί τη δημιουργική λογιστική ώστε να 

ξεπεραστούν οι όποιες κακές στιγμές. Ειδικότερα, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει 

δημιουργική λογιστική, ή ακόμα και απάτη, για να διατηρήσει την εισαγωγή της στο 

χρηματιστήριο ή για να αποφύγει τη διαγραφή της. Το πόσες εταιρείες λειτουργούν με αυτό 

το τρόπο είναι άγνωστο. Εκ των υστέρων αποκαλύπτονται οι εταιρείες που υιοθέτησαν αυτή 

τη στρατηγική και απέτυχαν να ανακάμψουν. Ουσιαστικά, αυτό είναι ότι συνέβη σε δύο 

γνωστά λογιστικά σκάνδαλα των Ηνωμένων Βασιλείων: Στο σκάνδαλο City of Glasgow 

Bank (1978) και στο Packet Royal Mail Steam Packet Company (1931). Στην περίπτωση της 

πρώτης, τα στελέχη, γνώριζαν για το πρόβλημα. Ωστόσο, είχαν μια στρατηγική ανάκαμψης η 

οποία ήταν να επενδύσουν στην Αυστραλιανή ιδιοκτησία. Δυστυχώς, αυτή η επένδυση 

απέτυχε. Ως αποτέλεσμα είχε η εταιρεία τελικά να καταρρεύσει. Στη δεύτερη, υπήρξε μια 

σοβαρή μείωση της κερδοφορίας του κλάδου της ναυτιλίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ο πρόεδρος, Kylsant, πίστευε πως οι καλές εποχές έρχονται και χρησιμοποίησε τη 

δημιουργική λογιστική, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει εν ζωή την εταιρεία του μέχρι τότε. 

Η εταιρεία σταδιακά άρχισε να αυξάνει τα κέρδη που είχε. Η Δημιουργική λογιστική φάνηκε 

πως ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτό. Ωστόσο, οι καλές εποχές δεν ήρθαν ποτέ και η 

επιχείρηση άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. 

                                                 
15 Σπαθής Χ. (2002),  Εμπειρική Διερεύνηση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων, Λογιστής 570, σελ  

1286 - 1294 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

Εισαγωγή 

 

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων είναι 

πολυάριθμες και ποικίλες. Αυτό οφείλεται στην εγγενή ευελιξία της λογιστικής. Κάθε ομάδα 

λογαριασμών αποτελείται από –δυνητικά- εκατοντάδες υποκατηγορίες εσόδων, εξόδων, 

περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, κεφαλαίων κοκ. Για κάθε κατηγορία 

λογαριασμών ακολουθούνται διαφορετικές πολιτικές αντιμετώπισης οι οποίες και μπορούν 

να διαφοροποιηθούν και να προσαρμοστούν ώστε να συνάδουν με τα επιθυμητά οικονομικά 

αποτελέσματα. Οι τρεις βασικότερες οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης είναι ο 

ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και η κατάσταση ταμιακών ροών. Σε κάθε 

μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τα “δημιουργικά” στελέχη. Στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ο βασικός και πλέον συνήθης στόχος είναι η διόγκωση 

των κερδών. Σε αυτήν την περίπτωση αυξάνονται τα έσοδα και μειώνονται τα έξοδα, ενώ 

στην περίπτωση που επιθυμητό αποτέλεσμα αποτελεί η μείωση των κερδών τότε 

ακολουθείται η αντίθετη τακτική. Στον ισολογισμό ο συνήθης στόχος είναι η αύξηση της 

καθαρής θέσης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία και 

μειώνοντας τις υποχρεώσεις. Στην κατάσταση ταμιακών ροών κύριο στόχο αποτελεί η 

αύξηση λειτουργικών ταμιακών ροών εις βάρος των υπολοίπων χρηματοροών. Η παραποίηση 

των ταμιακών ροών είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί από την παραποίηση των κερδών. Όπως 

αναφέρουν οι Phillips και Drew:  “Τα μετρητά είναι βασιλιάς. Στο τέλος οι επενδύσεις και η 

λογιστική όλα επανέρχονται σε μετρητά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των κερδών 

είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, οι χρηματοροές αποτελούν την πιο δύσκολη παράμετρο 

παραποίησης. Πράγματι, ο εντοπισμός κινήσεων μετρητών σε μια επιχείρηση μπορεί, συχνά, 

να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ασυνήθιστων λογιστικών τακτικών.” Προκειμένου τα 

“δημιουργικά” να εφαρμόσουν με επιτυχία τις παραπλανητικές τους τακτικές, χρειάζεται να 

πείσουν τους εξωτερικούς ελεγκτές πως οι μέθοδοι που ακολουθούν είναι καθόλα νόμιμες και 

αποδεκτές. Στην πραγματικότητα, οι “δημιουργικές” στρατηγικές όντας περίπλοκες τις 
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περισσότερες φορές είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές ακόμα και από έμπειρους ελεγκτές. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πλέον συνήθεις μέθοδοι δημιουργικής λογιστικής από 

την σκοπιά του Jones16, εμφανώς απλοποιημένες.   

 

                                                 
16 Jones M. (2011), Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals 
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Μέθοδος Πρώτη: Αύξηση των Εσόδων 

 

Αναγνώριση των Πωλήσεων Πριν την Πραγματοποίηση τους 

Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις συνηθέστερες περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής 

και απορρέει από τη βασική ερώτηση: “πότε μία πώληση είναι πώληση;”. Αν και 

φαινομενικά πρόκειται για μια απλή ερώτηση, στην πραγματικότητα όσο πιο σύνθετη είναι 

μια επιχείρηση τόσο δυσκολότερα ερμηνεύεται η έννοια της πώλησης. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Ian Griffiths17: “εφόσον γίνεται δεκτό ότι οι πραγματικές ταμειακές ροές 

δεν παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της απόδοσης της επιχείρησης, τότε 

ανοίγεται η πόρτα στη δημιουργική λογιστική. Εφόσον η επιχείρηση μπορεί να δικαιολογήσει 

με εύλογο τρόπο ότι η πολιτική αναγνώρισης των εσόδων της είναι ορθή, τότε έχει το 

ελεύθερο να κάνει λίγο πολύ ό,τι θέλει.” Στην Αμερική οι Mulford και Comiskey 

τεκμηρίωσαν αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναγνώριζαν νωρίτερα τις πωλήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Midisoft Corporation. Το 1994, οι οικονομικοί 

διαχειριστές της  Midisoft Corp. αναγνώριζαν τα έσοδα κατά την παράδοση των προϊόντων. 

Ωστόσο, αναγνώριζαν και πωλήσεις για προϊόντα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί ως το τέλος 

της οικονομικής χρήσης ή ακόμα και για προϊόντα που ενώ παραδόθηκαν δεν υπήρχαν 

ενδείξεις ότι θα πλήρωναν οι πελάτες. Η Midisoft τότε παρουσίασε διογκωμένα έσοδα ύψους 

458.000$. 

 

Αύξηση Εισπρακτέων Τόκων 

Σημαντική πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις αποτελούν οι πιστωτικοί τόκοι από επενδύσεις 

όπως μετοχές, ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις, κοκ. Οι εισροές από τόκους είναι τις 

περισσότερες φορές αμετάβλητες. Ωστόσο, δύναται να παραποιηθούν. Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα αποτελεί η Polly Peck που διετέλεσε φημισμένη επιχείρηση στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας στην Βρετανία και από τις καλύτερες μετοχές του FTSE 100. Η 

στρατηγική που ακολούθησαν οι οικονομικοί διαχειριστές της Polly Peck είχε ως εξής: Η 

επιχείρηση αρχικά δανειζόταν σε Ελβετικά φράνκα τα οποία αποτελούσαν πολύ ισχυρό 

νόμισμα. Τα ισχυρά νομίσματα έχουν συνήθως χαμηλά επιτόκια.  Στη συνέχεια, κατέθετε τα 

χρήματα αυτά σε Τουρκική τράπεζα Το τούρκικο δηνάριο όντας αδύναμο νόμισμα απέδιδε 

υψηλά επιτόκια. Ως αποτέλεσμα, η Polly Peck έλαβε 68.1 εκατομμύρια δολάρια από την 

επένδυση της στην Τούρκικη τράπεζα ενώ πλήρωσε για το δάνειο της 55,6 εκατομμύρια 

                                                 
17 Griffiths I. (1995), New Creative Accounting, Macmillan ,London 
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δολάρια κάτι που απέφερε κέρδη της τάξεως των 12.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, 

λόγω της υποτίμησης του Τούρκικου δηναρίου προς το Ελβετικό Φράνκο σημειώθηκαν 

κεφαλαιακές απώλειες ύψους 44.7 εκατομμυρίων δολαρίων για την Polly Peck, οι οποίες δεν 

εντοπίστηκαν από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Επιπλέον, τα χρήματα που ήταν 

κατατεθειμένα στην Τουρκία παρέμειναν κλεισμένα και δεν ήταν εφικτή η μεταφορά τους 

πίσω στη Βρετανία. 

 

Μη Λειτουργικά Κέρδη 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές ενδιαφέρονται κυρίως για τα εμπορικά κέρδη που 

πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις παρά για τα παρεπόμενα. Πολλές φορές όμως, οι επιχειρήσεις 

συμπεριλαμβάνουν λόγου χάρη στα κέρδη που απορρέουν από τον κύκλο εργασιών τους, 

κέρδη από εφάπαξ πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων τα οποία καταγράφονταν υποτιμημένα 

στον ισολογισμό προκειμένου έτσι να διογκώσουν το κέρδος της πώλησης. 

 

Αντιμετώπιση των Δανείων ως Πωλήσεις 

Τα δάνεια και οι πωλήσεις είναι αναμφισβήτητα εντελώς διαφορετικές έννοιες. Οι πωλήσεις 

μεταφράζονται ως εισόδημα για την επιχείρηση ενώ τα δάνεια συνήθως ως υποχρέωση. 

Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής στις οποίες τα δάνεια 

αντιμετωπίσθηκαν ως πωλήσεις. Για παράδειγμα, μια βιομηχανική εταιρία στην Αγγλία, 

κατηγορήθηκε πως αντιμετώπιζε τα δάνεια που έπαιρνε από την κυβέρνηση ως πωλήσεις. 

Επίσης προβλήθηκε ο ισχυρισμός πως δάνειζε χρήματα στους πελάτες της προκειμένου να 

αγοράζουν τα προϊόντα της. Στην Αμερικάνικη Enron, η οποία δραστηριοποιούνταν στον 

ενεργειακό κλάδο αυτή η τεχνική αναβαθμίστηκε αφού τα τραπεζικά δάνεια 

αντιμετωπίζονταν ως προκαταβολές πελατών για ενεργειακά συμβόλαια. 

 

Συμφωνίες Ανταλλαγής 

Οι συμφωνίες ανταλλαγής ή swaps αποτελούν ουσιαστικά μια συναλλαγή ανταλλαγή κατά 

την οποία δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν δύο αντίθετες πράξεις σε προκαθορισμένες 

τιμές. Οι συμφωνίες αυτές βοηθούν, επίσης, τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και επειδή δεν συνάπτονται στα πλαίσια οργανωμένων 

αγορών, η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων παίζει σημαντικό ρόλο. Μερικές φορές 

όμως όταν μεσολαβεί η δημιουργική λογιστική δύναται τα swaps να αντιμετωπισθούν ως 
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πωλήσεις. Το 2001 οι Enron και Qwest διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία ανταλλαγής ύψους 

500 εκατομμυρίων δολαρίων την οποία η Enron αντιμετώπισε ως πωλήσεις.18 
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Διάγραμμα 5 : Πρακτικές Αναγνώρισης Εσόδων 

 

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Deloitte, το 2007, οι επιχειρήσεις που “μαγείρεψαν” τα 

έσοδα τους κατά 35%  κατέγραψαν πλασματικά έσοδα, κατά 16% παρουσίασαν ανακριβή 

εισπραχθέντα ποσά, ενώ κατά 12% - 13% αναγνώριζαν έσοδα τα οποία δεν θα έπρεπε από 

πωλήσεις που δεν είχαν αποσταλεί ενώ είχαν τιμολογηθεί, από πωλήσεις που δεν είχαν 

παραδοθεί ή παραδόθηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, από  συναλλαγές 

διφορούμενες ως προς την πραγματοποίηση τους καθώς και από αντικανονικό λογιστικό 

χειρισμό. 

 

Μέθοδος Δεύτερη : Μείωση των Εξόδων 

 

Χρήση Λογιστικής των Προβλέψεων  

Στη λογιστική, είναι απαραίτητη η δημιουργία προβλέψεων και εκτιμήσεων. Στις λογιστικές 

προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται αυτές για προσδοκώμενα έξοδα. Για παράδειγμα όταν μία 

                                                 
18 Fussaro, P.C. and Miller R.M, (2002), What Went Wrong at Enron, John Willey & Sons Inc, New York  
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επιχείρηση εξαγοράζει μία άλλη ενδέχεται να δημιουργηθούν κόστη αναδιοργάνωσης και 

αναδιάρθρωσης. Η εξαγοράζουσα τότε οφείλει να σχηματίσει τις ανάλογες προβλέψεις για 

αυτά τα έξοδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που θα λάβει χώρα η εξαγορά. 

Ωστόσο η εκάστοτε επιχείρηση ενδέχεται να υπερτιμήσει αυτά τα έξοδα για την τρέχουσα 

οικονομική χρήση προκειμένου να ενισχύσει τα μελλοντικά της κέρδη 

 

Μείωση της Φορολόγησης  

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων αποτελούσε ανέκαθεν μείζον έξοδο. Οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να μειώσουν τη φορολόγηση καταφεύγοντας πολλές φορές σε αθέμιτες 

μεθόδους. Σε μια έρευνα που διεξήχθη το 199119, οι UBS Phillips και Drew εντόπισαν 24 από 

τις 185 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες είχαν ποσοστό 

φορολόγησης μικρότερο από 25%. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το σύστημα αποφυγής της 

φορολόγησης μέσω της δημιουργικής λογιστικής είναι νόμιμα αποδεκτό. Ωστόσο, η 

φοροδιαφυγή αποτελεί απάτη και διώκεται ποινικά.  

 

Μεγάλο Λουτρό 

Η στρατηγική του “μεγάλου λουτρού” αποσκοπεί στη συσσώρευση όλων –ή των 

περισσότερων- αποσβέσεων/διαγραφών σε μία χρήση. Η καταγραφή μελλοντικών εξόδων 

στη διανύουσα οικονομική χρήση ακολουθείται από την αύξηση των κερδών επόμενων 

χρήσεων. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις  

αλλαγής διοίκησης, συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης. Λόγω της μη επαναλαμβανόμενης 

φύσης του “μεγάλου λουτρού”, οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών ουσιαστικά 

προεξοφλούν τη χρηματοοικονομική του επίπτωση. Παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση Sears 

όταν το 1992 προέβη στην αναδιάρθρωση του ισολογισμού της κατά 2,65 δισεκατομμύρια 

δολάρια, προκειμένου να διακόψει τον εγχώριο κατάλογο της και άλλες μη κερδοφόρες 

δραστηριότητες που ασκούσε μέχρι τότε. Το ίδιο έτος, η επιχείρηση δημοσίευσε ζημίες προ 

φόρων ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτόν τον τρόπο η Sears “φούσκωσε” τις 

ήδη υπάρχουσες ζημίες, επενδύοντας έτσι, σε αυξημένα μελλοντικά κέρδη. Παρόμοια 

περίπτωση αποτελεί η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης σε νέα στελέχη 

αφού μειώνοντας τα μελλοντικά κόστη της μονάδας προάγουν την επίδοσή τους. 

 

 

                                                 
19 UBS Phillips & Drew , (1991), Accounting for Growth, London 
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Αύξηση του τελικού αποθέματος 

Η παραποίηση των αποθεμάτων κλεισίματος αποτελεί συχνό φαινόμενο δημιουργικής 

λογιστικής. Τα αποθέματα εμφανίζονται τόσο στον ισολογισμό όσο και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης και μπορεί να είναι πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα ή έτοιμα 

προϊόντα κοκ. Οι δύο μέθοδοι χειραγώγησης των αποθεμάτων αφορούν στην ποσότητα 

αυτών αφενός και αφετέρου στην εκτίμηση τους. Η ποσότητα των αποθεμάτων χειραγωγείται 

είτε ακολουθώντας μια αυστηρή πολιτική αγοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε 

χρήσεις που τα κέρδη χρειάζεται να αυξηθούν, είτε, μια χαλαρότερη πολιτική όταν τα 

αποθέματα είναι αρκετά αυξημένα. Σε ότι αφορά την εκτίμηση των αποθεμάτων υπάρχουν 

περισσότερες επιλογές. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων. Η 

μέθοδος του σταθμικού μέσου (average cost method), η FIFO (first in first out) και η LIFO 

(last in last out). Και οι τρεις μέθοδοι είναι αποδεκτές, ωστόσο, η χρησιμοποίηση τους 

επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Η εναλλαγή της μεθόδου αποτίμησης που ακολουθείται 

μπορεί να παρουσιάσει βελτιωμένα αποτελέσματα, ωστόσο συγκαταλέγεται στις μεθόδους 

της θεμιτής δημιουργικής λογιστικής αφού υποδεικνύεται από τις σημειώσεις του ελεγκτή ο 

οποίος υποχρεούται να καταγράψει τις επιδράσεις που επιφέρει αυτή η αλλαγή. Επίσης η 

συμπερίληψη του κόστους παραγωγής όπως και άλλα κόστη στην αποτίμηση του τελικού 

αποθέματος διευρύνει περαιτέρω τα όρια για πιθανή παραποίηση.  

 

 

Κεφαλαιοποίηση των Εξόδων 

Η κεφαλαιοποίηση των εξόδων χρησιμοποιεί τη βασική αρχή πως ένα χρεωστικό υπόλοιπο 

στους λογαριασμούς αποτελεί είτε έξοδο είτε περιουσιακό στοιχείο. Ο “δημιουργικός” 

λογιστής επαναταξινομώντας τα έξοδα όχι μόνο αυξάνει τα κέρδη αλλά και τα περιουσιακά 

στοιχεία. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να αποσβεστούν με την πάροδο του 

χρόνου μοιράζοντας έτσι, τα έξοδα απόσβεσης ανά οικονομική χρήση. Πολλά είναι τα 

παραδείγματα κεφαλαιοποίησης των εξόδων όπως οι χρεωστικοί τόκοι, το κόστος ανάπτυξης 

λογισμικού ή τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Όταν για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις 

δανείζονται χρήματα προκειμένου να κατασκευάσουν ή να αγοράσουν πάγια περιουσιακά 

στοιχεία δύναται να αντιμετωπίσουν τους χρεωστικούς τόκους του δανείου ως μέρος της 

κατασκευής / αγοράς των παγίων και να το κεφαλαιοποιήσουν. Οι Phillips και Drew (1991), 

απέδειξαν πως κάποιες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχανε ζημία αν είχαν 
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αντιμετωπίσει τους χρεωστικούς τόκους ως έξοδα αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν20. Η πλέον 

αξιοσημείωτη περίπτωση κεφαλαιοποίησης εξόδων έλαβε χώρα στην Αμερική. Η WorldCom, 

μια Αμερικάνικη εταιρία τηλεπικοινωνιών, το 2001 κεφαλαιοποίησε υπέρογκα ποσά εξόδων. 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές υποψιάστηκαν πως επρόκειτο για κεφαλαιοποίηση εξόδων 

συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών προσωπικού. Ο τρόπος που η WorldCom 

εσφαλμένα κεφαλαιοποίησε περί τα τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια όπως το περιέγραψε ο 

Matt Krantz21 είχε ως εξής: τα έξοδα συντήρησης των παγίων αντικατοπτρίζονταν στις 

οικονομικές καταστάσεις ως αγορά νέων παγίων. 

 

 

Επιμήκυνση της Ωφέλιμης Ζωής των Περιουσιακών Στοιχείων με Σκοπό τη Μείωση 

των Αποσβέσεων 

Οι αποσβέσεις αποτελούν ένα μη ταμιακό έξοδο και προσδιορίζουν την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων σε βάθος χρόνου. Αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να μεταβληθεί το αποτέλεσμα της χρήσης αφού επηρεάζει τόσο τα 

κέρδη στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης όσο και το σύνολο των παγίων στον 

ισολογισμό και κατ’ επέκταση σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες (δείκτης 

Ρευστότητας, Δανειακής Επιβάρυνσης, ROI κοκ). Οι αποσβέσεις ενός παγίου εξαρτώνται 

τόσο από ωφέλιμη ζωή του, όσο και από την τελική του αξία δεδομένου ότι τα πάγια μπορεί 

να ανατιμηθούν. Ίσως η απλούστερη μέθοδος αλλαγής του ποσού της απόσβεσης είναι η 

επιμήκυνση  της ζωής του πάγιου. Η διαχείριση των αποσβέσεων μέσω της δημιουργικής 

λογιστικής μπορεί να επιφέρει αύξηση ή μείωση των κερδών ανάλογα με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Όταν χρειάζεται να αυξηθούν τα κέρδη οι αποσβέσεις μοιράζονται σε 

περισσότερες οικονομικές χρήσεις αφού έχουν προηγηθεί προβλέψεις για μεγαλύτερη 

ωφέλιμη ζωή του παγίου από την αναμενόμενη. Στην αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση 

παρουσιάζει αυξημένες αποσβέσεις αποδίδοντάς το γεγονός σε μία σημαντική μείωση της 

αγοραίας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, σε μια σημαντική αλλαγή στην έκταση ή στον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο, μια πρόβλεψη που δηλώνει ότι 

θα παρουσιαστούν συνεχόμενες ζημίες άμεσα σχετιζόμενες με το συγκεκριμένο πάγιο ή λόγω 

της χρήσης αυξημένων συντελεστών παραγωγής.   

 

                                                 
20 UBS Phillips & Drew (1991), Accounting for Growth, London 
21 Kranz M. (2002), Capitalizing on the oldest trick in the book, USA Today, 27 June 
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Μη Διενέργεια Προβλέψεων για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Προκειμένου να γίνει σωστά η διενέργεια των προβλέψεων για επόμενες χρήσεις, ορίζονται 

οι απαιτήσεις που ενδέχεται να μην εισπραχθούν κατά την επόμενη χρήση ή και καθόλου. Η 

μη διενέργεια προβλέψεων ή η χρήση χαμηλού συντελεστή προβλέψεων για τις επισφαλείς 

απαιτήσεις σχηματίζει ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα αφού για τον προσδιορισμό του κέρδους 

από επιχειρηματική δραστηριότητα  αφαιρούνται από το σύνολο των εσόδων οι 

επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  

Παράδειγμα τέτοιας αντιμετώπισης των επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί η Αυστραλιανή 

εταιρία H.G. Palmer Ltd, η οποία μέχρι το 1965 δεν σχημάτιζε προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και τελικά κατέρρευσε αφού οι 

απαιτήσεις τις είχαν ξεπεράσει κατά μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις της. Συγκεκριμένα το 1964, 

οι πωλήσεις της έφτασαν τα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι απαιτήσεις της τα 2422.  

 

 

Μέθοδος Τρίτη : Αύξηση των Στοιχείων του Ενεργητικού 

 

Διόγκωση της Υπεραξίας 

Η υπεραξία μιας επιχείρησης προκύπτει από τη διαφορά που τυχόν παρατηρείται μεταξύ 

του κόστους επένδυσης σε αυτήν (σε μια πιθανή εξαγορά της), δηλαδή του χρηματικού 

αντιτίμου στο οποίο συμφωνείται η συναλλαγή και της εσωτερικής αξίας απόκτησης, δηλαδή 

της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται βάσει των βιβλίων της (εφαρμόζοντας το 

ποσοστό συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαιά της). Η υπεραξία αυτή μπορεί να προκύπτει από 

πιθανώς υποτιμημένα ή υπερτιμημένα στοιχεία του Ενεργητικού ή και των Υποχρεώσεων, ή 

να οφείλεται στην υπεραξία απόκτησης, δηλαδή τη φήμη και πελατεία. Οι κανονισμοί 

αντιμετώπισης της υπεραξίας στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

Βάσει του IASB, η υπεραξία λογιστικοποιείται και μένει στον Ισολογισμό εκτός και αν 

υποστεί απομείωση της αξίας της. Στην περίπτωση που η υπεραξία μεγιστοποιηθεί τότε, 

αυξάνεται η συνολική αξία του ενεργητικού στον Ισολογισμό και κατ΄επέκταση αυξάνεται η 

αξία της επιχείρησης σε περίπτωση εξαγοράς. Ο στόχος με τη χειραγώγηση της υπεραξίας, 

λοιπόν, είναι η μεγιστοποίηση της κατά την εξαγορά και η μετέπειτα προσπάθεια απομείωση 

της. Με την πάροδο του χρόνου, η υπεραξία ελαττώνεται αντανακλώντας το γεγονός ότι η 

                                                 
22 Clarke F., Dean G. and Oliver K. (2003), Corporate Collapse: Accounting, Regulatory and Ethical Failure, 

Cambridge, Chapter 5 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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υπηρεσιακή δυναμικότητα της μειώνεται. Σε μερικές περιπτώσεις, η αξία της υπεραξίας 

μπορεί να φαίνεται ότι δεν μειώνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου λόγω του ότι η 

δυνατότητα για οικονομικά οφέλη που αγοράστηκε αρχικά, αντικαθίστανται σταδιακά από 

την δυνατότητα για οικονομικά οφέλη που απορρέουν από μεταγενέστερες ενισχύσεις της 

υπεραξίας. Με άλλα λόγια, η υπεραξία που αγοράστηκε αντικαθίσταται από εσωτερικώς 

δημιουργούμενη υπεραξία. Το ΔΛΠ 38 "άυλα περιουσιακά στοιχεία", απαγορεύει την 

καταχώρηση της εσωτερικώς δημιουργούμενης υπεραξίας ως ένα περιουσιακό στοιχείο. 

Συνεπώς, είναι ορθό ότι η υπεραξία αποσβένεται πάνω σε μια συστηματική βάση κατά τη 

διάρκεια της ορθής εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής της Η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας είναι 

πάντοτε περιορισμένη. Αβεβαιότητα δικαιολογεί εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής της υπεραξίας 

με σύνεση, αλλά δεν δικαιολογεί εκτίμηση μιας ωφέλιμης ζωής που είναι φανταστικά 

βραχεία.
23

 

 

 

Διόγκωση της Αξίας του Εμπορικού Σήματος και Άλλων Άυλων Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Το εμπορικό σήμα καθώς και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία (εμπορικό όνομα, πατέντες, 

λογότυπα, λογισμικό, τεχνογνωσία) αποτελούν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα για τη λογιστική. 

Επωνυμίες όπως η “Coca Cola” και η “Guinness” είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Ωστόσο, δεν 

καταγράφονται στους λογαριασμούς βάσει των ΔΛΠ. Οι υποστηρικτές της συμπερίληψης της 

αξίας της επωνυμίας θεωρούν πως απεικονίζεται πιο σωστά η αξία της επιχείρησης, ενώ, 

αντίθετη άποψη αποτελεί, πως η αξία της επωνυμίας είναι υποκειμενική και δεν υπάρχει 

λόγος να καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις αφού μόνο τις ωραιοποιεί. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υποκειμενικής εκτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αποτελεί η Parmalat. Στην Ιταλία, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιτρεπόταν να 

κεφαλαιοποιούν τα κόστη μεταγραφής των παικτών τους.  Η Parma AC, εκτίμησε την αξία 

των παικτών της σε 279,2 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που μεγαλύτερες ομάδες όπως η 

Manchester United και η Juventus αποτιμούσαν τους παίκτες στα 79,1 εκ. ευρώ και 116 εκ. 

ευρώ αντίστοιχα24. 

 

 

                                                 
23 Όπως οριζόταν από το ΔΛΠ 22  
24 Langendijk H.(2004), Parmalat Finanziaria : A Case of Manipulating Financial Statements through Fraud, 

Netherlands  
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Αναπροσαρμογή της Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Σε μερικές χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις επιτρέπεται να 

επανεκτιμούν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτές οι αναπροσαρμογές της αξία των 

περιουσιακών τους στοιχείων, κατά κανόνα αυξάνει τη συνολική αξία της εταιρικής 

ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου το ενεργητικό στον Ισολογισμό. Η υποκειμενικότητα της 

επανεκτίμησης αυτής αφήνει ελεύθερο το πεδίο για την εφαρμογή δημιουργικής λογιστικής. 

Όπως σχολιάζει ο Thomas25 σχετικά με το σκάνδαλο της Enron : “Για μια επιχείρηση σαν την 

Enron, η οποία βρισκόταν υπό συνεχή πίεση να «κερδίσει» τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, είναι 

πολύ πιθανό οι αναπροσαρμογές  στην αξία των παγίων να μεγιστοποίησαν τα κέρδη. Επίσης, 

μη πραγματοποιθέντα κέρδη συναλλαγών (από την αναπροσαρμογή της αξίας) 

αντιπροσώπευαν λίγο περισσότερο από το μισό των κερδών προ φόρων για το έτος 2000, και 

περίπου το ένα τρίτο για το έτος 1999”.  

 

Mark–to–market – Λογιστική της Εύλογης Αξίας   

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων από τις επιχειρήσεις αποτελεί ένα δύσκολο 

πρόβλημα προς επίλυση. Γίνεται ιδιαιτέρως περίπλοκο σε σύνθετες και ενεργές αγορές. Η 

Enron χρησιμοποιούσε για την αποτίμηση των σύνθετων συμβάσεων (ενεργειακές 

συμβάσεις, συμβάσεις παραγώγων, κοκ) της τη μέθοδο της εύλογης αξίας26 κάτι που 

οριζόταν από το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ, σχηματίζοντας έτσι μη πραγματοποιθέντα 

κέρδη και ζημίες.  

 

 

Μέθοδος Τέταρτη : Μείωση των Υποχρεώσεων 

 

Χρηματοδότηση Εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Η χρηματοδότηση εκτός κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ή Off – balance sheet 

financing αποτελεί μία από τις δυσκολότερες και πολυπλοκότερες μορφές δημιουργικής 

λογιστικής. Το κύριο αντικείμενο αυτής της μεθόδου είναι η απομάκρυνση των υποχρεώσεων 

από τον Ισολογισμό. Για παράδειγμα η σύναψη δανείου για την αγορά ενός παγίου 

προϋποθέτει την αύξηση του ενεργητικού στον Ισολογισμό και την ταυτόχρονη αύξηση του 

                                                 
25 Thomas C.W. (2002), The Rise and Fall of Enron, Journal of Accountancy, pg 41-47 
26 Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν 

με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που διεξάγεται 

σε καθαρά εμπορική βάση 
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παθητικού αφού “γεννήθηκε” μια νέα υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου. Η Enron είχε 

αρκετές θυγατρικές εταιρίες οι οποίες με την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ τότε, δεν 

χρειαζόταν να ενοποιηθούν εφόσον το 3% των μετοχών τους ανήκαν σε τρίτους και η 

διοίκηση τους ήταν ανεξάρτητη και αυτόνομη. Ο ρόλος αυτών των θυγατρικών ήταν να 

χρηματοδοτούν την Enron αφανώς. Η Enron δανείστηκε χρήματα προκειμένου να  αγοράσει 

τις απαιτούμενες μετοχές και στη συνέχεια όρισε τους υπαλλήλους της στη διοίκηση των 

θυγατρικών της. Οι θυγατρικές πολλές φορές σχημάτιζαν υποχρεώσεις από δανειακές 

συμβάσεις προκειμένου να χρηματοδοτούν τη μητρική, οι οποίες και δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στους Ισολογισμούς της Enron. Σε πολλές περιπτώσεις οι δράσεις της 

Enron, καταπατούσαν το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ. Τα απομειωμένα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών δεν συμπεριλαμβάνονταν στα βιβλία της  Enron η 

οποία για αν αποζημιώσει τους επενδυτές εξέδιδε καινούριες μετοχές27. 

 

Αναταξινόμηση Ξένων Κεφαλαίων ως Ίδια Κεφάλαια 

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κατά καιρούς τους ρυθμιστές. Ο 

λογαριασμός Ιδίων Κεφαλαίων αντιπροσωπεύει τα κεφάλαια των εταίρων. Τα ξένα κεφάλαια 

αποτελούν προϊόν εταιρικού δανεισμού. Ο λόγος μεταξύ των δύο είναι γνωστός ως μόχλευση. 

Οι επιχείρησης με υψηλό δείκτη μόχλευσης αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα μεταξύ 

άλλων τους χρεωστικούς τόκους, την αντιμετώπιση τους από τους επενδυτές ως πιο 

“επικίνδυνες” αλλά και προβλήματα ρευστότητας και αποπληρωμής των ληφθέντων δανείων. 

Υπάρχουν πολλά κίνητρα αντιμετώπισης των ξένων κεφαλαίων ως ίδια. ένας τομέας που 

μπορούν να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες είναι αυτός των μετατρέψιμων ομολογιακών 

δανείων. το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο είναι ένα σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης 

(fixed or floating) χρεόγραφο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον ομολογιούχο να μετατρέψει το 

ομόλογό του σε νέες μετοχές του Εκδότη. Διαρθρώνεται κατά τρόπο που να εξυπηρετεί την 

ταμειακή ροή και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρίας, αποτελώντας ταυτόχρονα 

ένα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο για τους ομολογιούχους. Η έκδοση ομολογιακού δανείου 

με μετατρέψιμες ομολογίες επιφέρει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που τελεί 

υπό την αίρεση της μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης 

αποτελεί η Parmalat όταν η θυγατρική Parmalat Participacoes do Brazil Ltd, το 2004, 

εξέδωσε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκ. ευρώ. Ο αγοραστής συμφώνησε να 

μετατραπεί το δάνειο σε μετοχές το έτος 2008 όπου και τότε εύλογα αντιμετωπίστηκε ως ίδια 

                                                 
27 Thomas C.W. (2002), The Rise and Fall of Enron, Journal of Accountancy 
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κεφάλαια. Ωστόσο, φημολογείται πως ο αγοραστής του δανείου ήταν κάποια άλλη θυγατρική 

της Parmalat αφού η ταυτότητα του δεν αποκαλύφτηκε. 

 

 

Μέθοδος Πέμπτη : Αύξηση Λειτουργικών Ταμιακών Ροών 

 

 

Μεγιστοποίηση Λειτουργικών Ταμιακών Εισροών 

Οι λειτουργικές ταμιακές ροές περιλαμβάνουν έσοδα που απορρέουν από των κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης. Όταν η επιχείρηση πωλεί ένα πάγιο παρόλο που δημιουργείται ένα 

κέρδος αυτό δεν πρέπει να το συμπεριληφθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες γιατί απλά 

αποτελεί ένα έσοδο το οποίο δεν προέρχεται από τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και 

είναι καλύτερα να καταχωρηθεί σαν έσοδο από επενδυτικές δραστηριότητες. Στην Enron για 

παράδειγμα, τα τραπεζικά δάνεια αντιμετωπίζονταν ως λειτουργικές καθαρές εισροές. 

 

 

Ελαχιστοποίηση Λειτουργικών Ταμιακών Εκροών 

Αντίστοιχα, οφείλουν να αντιμετωπίζονται και οι λειτουργικές ταμιακές εκροές της 

επιχείρησης. Ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα, αν μια επιχείρηση πουλήσει ένα πάγιο και 

σχηματίσει ζημία, πρόκειται για μία μη λειτουργική ζημία και δεν πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στης λειτουργικές ταμιακές εκροές. 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η Deloitte το 2007, οδήγησαν σε 

συμπεράσματα σχετικά με τη συχνότητα των μεθόδων που ακολουθούν οι επινοητικοί 

λογιστές αλλά και της συγκέντρωσης λογιστικών παραποιήσεων ανά κλάδο. Όπως φαίνεται 

στο πρώτο διάγραμμα η μεγαλύτερη συχνότητα του φαινομένου της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων συγκεντρώνεται στις πρακτικές αναγνώρισης των εσόδων με 

ποσοστό 41%. Ακολουθεί ο λογαριασμός των γνωστοποιήσεων με ποσοστό 12% καθώς και ο 

λογαριασμός των εξόδων με 11%. Μεταξύ 7% και 8% κυμαίνονται οι λογαριασμοί που 

αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις και στα αποθεματικά. Λιγότερο σύνηθες 

φαινόμενο παραποίησης αποτελούν οι δωροδοκίες, η υποβοήθηση και συνέργεια, η φήμη και 

πελατεία καθώς και οι επενδύσεις.  
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Διάγραμμα 6 : Πρακτικές Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων συγκεντρώνει ο κλάδος της Τεχνολογίας, των 

Μέσων και των Τηλεπικοινωνιών με 480 περιστατικά, δηλαδή περίπου 39% του συνόλου των 

περιπτώσεων. Δεύτερος κατά σειρά ακολουθεί ο κλάδος εξυπηρέτησης πελατών με 371 

περιστατικά μεταφραζόμενα σε ποσοστό της τάξης του 30%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο 

βιομηχανικός κλάδος με ποσοστό 10% και 129 περιστατικά. Το υπόλοιπο 21% ήτοι 260 

περιστατικά διαμοιράζονται στους λοιπούς κλάδους με αυτόν του Δημοσίου τομέα να φαίνεται 

“καθαρότερος”. 
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Διάγραμμα 7 : Περιπτώσεις Λογιστικών Τεχνασμάτων ανά Κλάδο 
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Παράδειγμα Λογιστικής “Δημιουργικότητας” 

 

Παρακάτω παρατίθεται ένα αρκετά απλοποιημένο αριθμητικό παράδειγμα χειραγώγησης και 

ωραιοποίησης των αποτελεσμάτων στα επιθυμητά μεγέθη. Ωστόσο, όταν πρόκειται για 

εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής υπό κανονικές συνθήκες, οι μέθοδοι χειραγώγησης 

είναι σαφώς πιο σύνθετες και πολλές φορές εντοπίζονται δύσκολα ή και καθόλου από τους 

χρήστες και τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

 

Πίνακας 3 : Πριν τη Δημιουργική Λογιστική 

Επιχείρηση ΑΛΦΑ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου Έτους ΧΧΧΧ 

(Τα ποσά σε εκατομμύρια δολάρια) 

 Σημείωση $m $m 

Πωλήσεις i  100 

Μείον 

Κόστος Πωληθέντων 

   

   

Αρχικό Απόθεμα  10  

Αγορές  40  

Μείον 

Τελικό Απόθεμα 

 50  

ii 15 35 

Μικτό Αποτέλεσμα   65 

Μείον Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Αποσβέσεις 

Χρεωστικοί Τόκοι 

Άλλα Έξοδα 

   

iii 12  

iv 15  

 43 70 

Αποτέλεσμα Χρήσης (Ζημία)   (5) 
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Σημειώσεις : 

Η επιχείρηση Άλφα ακολουθεί μια συντηρητική πολιτική αναγνώρισης των εσόδων της. Με 

λιγότερη συντηρητικότητα, η Άλφα θα μπορούσε να αυξήσει κατά $10εκ τις πωλήσεις της 

αναγνωρίζοντας τες προτού πραγματοποιηθούν. 

Το τελικό απόθεμα θα μπορούσε να αποτιμηθεί στα $18εκ ακολουθώντας διαφορετική 

πολιτική αποτίμησης των αποθεμάτων σε συνδυασμό με μια ιδιαιτέρως περιεκτική φυσική 

απογραφή. 

Η αποσβέσεις της Άλφα διενεργούνται σε 5 έτη. Ωστόσο, μια πιο αισιόδοξη εκτίμηση της 

εναπομένουσας ζωής των παγίων θα μπορούσε να παρατείνει την ωφέλιμη ζωή τους κατά 5 

ακόμα έτη και κατά συνέπεια να μοιράσει ευνοϊκότερα τις αποσβέσεις. 

Ένα μεγάλο ποσοστό χρεωστικών τόκων, αποτελούν τόκοι από δανειακές συμβάσεις για την 

απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων ήτοι $10εκ. 

 

Η εικόνα που παρουσιάζει η επιχείρηση είναι απογοητευτική για τα στελέχη, εύλογα, αφού 

σημειωθήκαν ζημίες στη χρήση ύψους $5εκ. Ωστόσο, τα νούμερα που παρουσιάζει η 

επιχείρηση δύναται να αλλάξουν αν “μαγειρευτούν” σωστά. 

 

Πίνακας 4 : Μετά τη Δημιουργική Λογιστική 

Επιχείρηση ΑΛΦΑ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου Έτους ΧΧΧΧ 

(Τα ποσά σε εκατομμύρια δολάρια) 

 Σημείωση $m $m 

Πωλήσεις i  110 

Μείον 

Κόστος Πωληθέντων 

   

   

Αρχικό Απόθεμα  10  

Αγορές  40  

Μείον  50  
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Τελικό Απόθεμα ii 18 32 

Μικτό Αποτέλεσμα   78 

Μείον Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Αποσβέσεις 

Χρεωστικοί Τόκοι 

Αποσβέσεις Κεφαλαιοποιημένων Χρεωστικών 

Τόκων 

Άλλα Έξοδα 

   

iii 6  

iv 5  

 1  

 43 55 

Αποτέλεσμα Χρήσης (Κέρδη)   23 

 

 

Σημειώσεις : 

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά $10εκ.  

Αυξάνοντας το τελικό απόθεμα κατά $3εκ, μειώνεται έτσι το κόστος των πωλήσεων και ως 

εκ τούτου αυξάνεται το μικτό αποτέλεσμα. 

Διπλασιάζοντας τη ζωή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, υποδιπλασιάζεται το ποσό 

απόσβεσης των ανά χρήση. 

Εφόσον ο λόγος δανεισμού της επιχείρησης ήταν η απόκτηση νέων παγίων κεφαλαιοποιεί 

$10εκ από το σύνολο των $15εκ πληρωτέων τόκων και διενεργεί σε αυτούς ετήσιες ισόποσες 

αποσβέσεις του $1εκ. 

 

Με αυτούς τους τρόπους η επιχείρηση μετέτρεψε $5εκ ζημία σε $23εκ κέρδη. Όπως 

προαναφέρθηκε στην αρχή του παραδείγματος, στην πραγματικότητα οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται είναι αρκετά πολυπλοκότερες και δυσδιάκριτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

Εισαγωγή 

Σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση μεταξύ δημιουργικής λογιστικής και απάτης είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί. Η Ένωση Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (ACFE), διαχώρισε την απάτη 

στην υπεξαίρεση / κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων, στις εικονικές συναλλαγές και 

στη δωροδοκία και διαφθορά. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις δύο πρώτες μεθόδους απάτης 

αφού είναι οι σημαντικότερες και δύναται να εμπεριέχουν διαφθορά ή και δωροδοκία. Τα 

μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα προκλήθηκαν από συστηματικές εικονικές συναλλαγές. Οι 

Carcello και Hermanson28, διαπίστωσαν πως σε ένα δείγμα 204 επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούσαν μεθόδους απάτης το 50% αφορούσε στη λανθασμένη αναγνώριση των 

εσόδων ενώ το άλλο 50% αφορούσε σε υπερεκτιμημένα περιουσιακά στοιχεία.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Beasly, M.S., Carcello J.V., Hermanson D.R. (1999), Fraudulent Financial Reporting 1987 – 1997: An 

Analysis of U.S. Public Companies, Treadway Committee 

Πίνακας 5 : Συχνότητα Απάτης 
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Μέθοδος Πρώτη : Υπεξαίρεση  Περιουσιακών Στοιχείων 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα μιας εμπορικής επιχείρησης αποτελούν ένα από τα  κυριότερα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Δεδομένης, δε, της συναλλακτικής τους αξίας δύναται να 

αποτελέσουν στόχο υπεξαίρεσης τόσο για τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης, όσο και 

υπαλλήλους σε κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχικής πυραμίδας. Η υπεξαίρεση των 

αποθεμάτων εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα περιλαμβάνει την παράνομη ιδιοποίηση τους 

από εσωτερικά  ή εξωτερικά  στελέχη εφόσον τους έχει ανατεθεί εξουσιοδότηση φύλαξης, 

χρησιμοποίησης ή οποιασδήποτε συναφούς σχέσης. Τα εμπορεύματα, που εξ’ αρχής 

προορίζονταν προς πώληση καταλήγουν ως προϊόντα κλοπής στους δράστες, επιφέροντας 

μείωση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης 

 

 

Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα ως καταλύτης για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μία 

συνηθισμένη μέθοδος απάτης αποτελεί η κλοπή χρημάτων ή χρηματικών ισοδυνάμων. Το 

2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ένας τραπεζικός υπάλληλος ο Donald 

MacKensie, αποκαλύφθηκε πως είχε καταχραστεί ₤21εκ29. Ο εντοπισμός της απάτης του 

MacKensie έγινε συμπωματικά ενώ καταδικάστηκε με δεκαετή ποινή φυλάκισης. Ένα ακόμα 

παράδειγμα υπεξαίρεσης τεράστιων χρηματικών ποσών το οποίο θα αναλυθεί εκτενέστερα 

παρακάτω, αποτελεί επίσης το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, ευρύτερα γνωστό και ως το 

Σκάνδαλο Κοσκωτά. 

 

Ωστόσο, η απάτη με αυτήν τη μορφή μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τη αυθαίρετη 

γνωστοποίηση σε τρίτους τεχνογνωσίας, καινοτομιών, λοιπών στοιχείων της επιχείρησης ή 

της πνευματικής της ιδιοκτησίας  

                                                 
29 Lister D. (2006), Bank Manager Jailed for 10 years over ₤21m fraud, The Times, 28 June, pg 13 



 - 66 - 

 

Μέθοδος Δεύτερη : Εικονικές Συναλλαγές – Εικονικές Οικονομικές 

Καταστάσεις 

 

Εικονικές Πωλήσεις 

Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις αυθαίρετης αύξησης του μεγέθους ή του αριθμού των 

πωλήσεων. Η συνηθέστερη μέθοδος είναι η καταγραφή πωλήσεων στα βιβλία οι οποίες δεν 

πραγματοποιήθηκαν ποτέ ή η ενίσχυση πραγματοποιθέντων πωλήσεων για παράδειγμα μέσω 

διπλασιασμού των. Η Parmalat, για παράδειγμα, εξέδιδε διπλά τιμολόγια πωλήσεων ένα 

αληθές και ένα ψευδές καταχωρώντας και τα δύο στα βιβλία της ενώ το ένα παραδίδονταν 

στον πελάτη. Άλλη περίπτωση επινοητικών πωλήσεων αποτελεί η Adelphia Communications 

η οποία κατέγραψε πωλήσεις ύψους $101εκ. σε μία θυγατρική της επιχείρηση ελεγχόμενη 

από τα ίδια διοικητικά στελέχη τα οποία εν συνεχεία φυλακίστηκαν. 

 

Εικονικά μετρητά και αποθέματα 

Η δημιουργία εικονικών συναλλαγών σε μετρητά έχει μια μακρά ιστορία. Στο δέκατο ένατο 

αιώνα, για παράδειγμα, υπήρχαν δύο γνωστές περιπτώσεις απάτης με πλασματικές 

συναλλαγές σε μετρητά: Walter Watts και Joseph Cole30. Στην πρώτη περίπτωση, ο Walter 

Watts έζησε μια πολυτελή ζωή. Ωστόσο, στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο πλούσιος τρόπος 

ζωής του ήταν το αποτέλεσμα των γιγαντιαίων απατών στο Γραφείο Διασφάλισης όπου 

εργάστηκε. Επένδυσε ψευδείς καταθέσεις και στη συνέχεια διοχέτευσε τα χρήματα στο 

λογαριασμό του. Επιπλέον, αλλοίωσε το λογαριασμό μερίσματος και υπεξαίρεσε κεφάλαια. 

Η απάτη συνεχιζόταν για πέντε με έξι χρόνια. Ο Watts καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο Joseph Cole ήταν έμπορος. Γρήγορα οι επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς. Συνειδητοποίησε πως στους μεγάλους 

τραπεζικούς οίκους υπάρχουν ευκαιρίες στον τομέα των εξουσιοδοτήσεων καθώς σπάνια 

γινόταν έλεγχος. Έτσι κατασκεύασε εις διπλούν εξουσιοδοτήσεις κατά την απογραφή 

εμπορευμάτων. Στην ουσία για ένα φορτίο δημιουργούσε δύο εξουσιοδοτήσεις. Παρ’ όλα 

                                                 
30 Evans D. M., (1859), Facts Failures and Frauds : Revelations, Finances, Mercantile and Criminal, 

Groombridge and Sons, London 
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αυτά η απάτη του αποκαλύφθηκε και παρότι προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, συνελήφθη, 

βρέθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. 

 

Συστηματικά 

Υπάρχουν αρκετές γνωστές περιπτώσεις όπου στελέχη εταιριών είχαν συστηματικά 

κατασκευάσει ένα ολόκληρο οικοδόμημα ψευδών λογαριασμών. Για παράδειγμα, η τράπεζα 

City of Glasgow, McKesson και Robbins, Equity Funding Corporation στις ΗΠΑ και πιο 

πρόσφατα η ComRoad και Flowtex στη Γερμανία. Αν και οι περιπτώσεις απάτης τους 

τοποθετούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έχουν πολλά κοινά στοιχεία: Είχαν 

πραγματοποιηθεί από τα στελέχη των εταιριών και γινόντουσαν συστηματικά. Στην 

περίπτωση της Cit of Glasgow, η οποία κατέρρευσε το 1878, τα στελέχη εξέδιδαν ψευδείς 

ισολογισμούς επί σειρά ετών. Με αυτό το τρόπο προσπαθούσαν να σώσουν την εταιρία από 

κάποιες λάθος αποφάσεις κατά το παρελθόν. Στην περίπτωση των McKesson και Robbins το 

1930 στις ΗΠΑ, ο George Coster δημιούργησε και διατήρησε για πολλά χρόνια μία εντελώς 

πλασματική θυγατρική εταιρία στον Καναδά, από μία πολύ επιτυχημένη εταιρία των ΗΠΑ. 

Στη συνέχεια το 1960, στην περίπτωση της Equity Funding Corporation of America, οι 

Goldblum και Levin δημιούργησαν ένα οικοδόμημα από ψευδείς ασφαλιστικούς 

λογαριασμούς. Στην ComRoad, τα στελέχη πραγματοποιούσαν εκτεταμένες συναλλαγές με 

έναν υποτιθέμενο εξωτερικό προμηθευτή με βάση στο Hong Kong, ο οποίος στην 

πραγματικότητα δεν υπήρχε. Τέλος στην περίπτωση της Flowtex η εταιρία έφτιαξε ένα 

οικοδόμημα με ψευδείς και εικονικές μισθώσεις εξοπλισμού γεωτρήσεων. 

 

Πίνακας 6 : Ποσοστό Μορφής Απάτης 2012-2013 

 2013 2012 Διαφορά 

Κλοπή περιουσιακών στοιχείων και 

αποθεμάτων 

28% 24% +4% 

Κλοπή δεδομένων - πληροφοριών 22% 21% +1% 

Διοικητική σύγκρουση 

συμφερόντων 

20% 14% +6% 

Απάτη που σχετίζεται με πωλητές – 

προμηθευτές - προμήθειες 

19% 12% +7% 

Εσωτερική οικονομική απάτη 16% 12% +4% 
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Παράβαση κανονισμού λειτουργίας 16% 11% +5% 

Διαφθορά - δωροδοκία 14% 11% +3% 

Κλοπή των μοναδικών κωδικών IP 11% 8% +3% 

Συμπαιγνία της αγοράς (καθορισμός 

των τιμών) 

8% 3% +5% 

Υπεξαίρεση εταιρικών κεφαλαίων 8% * N / A 

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 3% 1% 2% 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

Ενδείξεις που Υποδηλώνουν Παραποίηση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 

Βασιζόμενοι στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 και όπως αναφέρεται από τους Λουμιώτη 

και Τζίφα κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ενδέχεται να υπάρχουν 

προειδοποιητικά σήματα που προϊδεάζουν τους ελεγκτές ως προς την ορθότητα και 

εγκυρότητα των εξεταζόμενων καταστάσεων. Βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι 

λεγόμενες και ως “κόκκινες σημαίες” μπορούν να ταξινομηθούν σε:  

Διαφορές στα λογιστικά αρχεία που περιλαμβάνουν:  

 Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται πλήρως ή εγκαίρως ή δεν καταχωρούνται σωστά 

ως προς το ποσό, την εταιρική χρήση, την ταξινόμηση ή την πολιτική της οικονομικής 

μονάδας 

 Ατεκμηρίωτα ή μη εγκεκριμένα υπόλοιπα ή συναλλαγές 

 Προσαρμογές της τελευταίας στιγμής που επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα 

 Τεκμήρια πρόσβασης εργαζομένων σε συστήματα και αρχεία ασυμβίβαστα με εκείνα 

που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εγκεκριμένων καθηκόντων τους 

 Πληροφορίες ή παράπονα προς τον ελεγκτή σχετικά με καταγγελλόμενη απάτη 

 

Αντικρουόμενα ή ελλιπή τεκμήρια, περιλαμβανομένων των κατωτέρω:  

 Έλλειψη εγγράφων 
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 Έγγραφα που φαίνεται να έχουν τροποποιηθεί 

 Μη διάθεση άλλων εγγράφων εκτός από φωτοτυπημένα ή ηλεκτρονικά όταν 

υπάρχουν έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή 

 Σημαντικά, αδιευκρίνιστα κονδύλια σε συμφωνίες λογαριασμών 

 Ασυνήθεις μεταβολές στον ισολογισμό ή μεταβολές στις τάσεις ή σε σημαντικούς 

δείκτες των οικονομικών καταστάσεων ή σε σχέσεις όπως οι απαιτήσεις να 

αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα 

 Ασυνεπείς, ασαφείς, ή μη ρεαλιστικές αντιδράσεις της διοίκησης ή των εργαζόμενων 

που προκύπτουν από διερευνητικά ερωτήματα του ελεγκτή ή ελεγκτικές διαδικασίες 

 Ασυνήθεις διαφορές μεταξύ των λογιστικών αρχείων της οικονομικής μονάδας και 

των απαντήσεων επιβεβαίωσης τρίτων 

 Μεγάλος αριθμός πιστωτικών εγγράφων και άλλων προσαρμογών που γίνονται σε 

λογαριασμούς απαιτήσεων 

 Ανύπαρκτες επιταγές που σφραγίστηκαν σε περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές 

κανονικά επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα με την κατάσταση κίνησης του 

λογαριασμού από την τράπεζα 

 Σημαντικά ελλείμματα σε αποθέματα ή φυσικά περιουσιακά στοιχεία 

 Μη διάθεση ή έλλειψη ηλεκτρονικών τεκμηρίων σε αντίθεση με τις πρακτικές ή 

πολιτικές διατήρησης αρχείων της οικονομικής μονάδας 

 Λιγότερες απαντήσεις σε επιβεβαιώσεις τρίτων από το αναμενόμενο ή μεγαλύτερος 

αριθμός απαντήσεων του αναμενόμενου 

 Αδυναμία παρουσίασης τεκμηρίων για ανάπτυξη βασικών συστημάτων και έλεγχος 

αλλαγής προγραμμάτων, καθώς και για δραστηριότητες εφαρμογής αλλαγών και 

ανάπτυξης συστήματος στο τρέχον έτος 
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Προβληματικές ή ασυνήθεις σχέσεις μεταξύ του ελεγκτή και της διοίκησης 

περιλαμβανομένων των κατωτέρω:  

 Άρνηση πρόσβασης σε λογιστικά αρχεία, εγκαταστάσεις, ορισμένους εργαζόμενους, 

προμηθευτές ή άλλους από τους οποίους θα μπορούσαν να αναζητηθούν ελεγκτικά 

τεκμήρια 

 Αδικαιολόγητες πιέσεις που επιβάλλονται από τη διοίκηση για την επίλυση 

πολύπλοκων ή αμφισβητούμενων θεμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα 

 Παράπονα από τη διοίκηση σχετικά με τη διενέργεια του ελέγχου ή εκφοβισμός των 

μελών της ελεγκτικής ομάδας από τη διοίκηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την εκτίμηση 

των ελεγκτικών τεκμηρίων από τον ελεγκτή ή στην επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών 

από τη διοίκηση 

 Ασυνήθεις καθυστερήσεις από την οικονομική μονάδα στην παροχή των ζητούμενων 

πληροφοριών 

 Απροθυμία διευκόλυνσης του ελεγκτή στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία για 

έλεγχο μέσω χρήσης τεχνικών ελέγχου υποβοηθούμενων από υπολογιστή 

 Άρνηση πρόσβασης στο απασχολούμενο προσωπικό με βασικές λειτουργίες της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού ασφαλείας, λειτουργών και ανάπτυξης συστημάτων 

 Απροθυμία για παράθεση ή αναθεώρηση γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις, ώστε να γίνουν πιο πλήρεις και κατανοητές 

 Απροθυμία έγκαιρης αντιμετώπισης εντοπισμένων αδυναμιών στις εσωτερικές 

δικλίδες 

Άλλες προειδοποιητικές ενδείξεις ενδέχεται να αποτελούν οι εξής 

 Η προηγούμενη εμπειρία του ελεγκτή στη συγκεκριμένη επιχείρηση απέδειξε κάποιο 

βαθμό ανειλικρίνειας 
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 Η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει αδύναμο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

 Οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται και 

εφαρμόζονται από ένα μόνο πρόσωπο ή μια ομάδα ατόμων που δρουν ομαδικά 

 Η ανανέωση διοικητικών στελεχών ή/και λογιστών επαναλαμβάνεται συχνά 

 Το προσωπικό της επιχείρησης δείχνει έντονη δυσαρέσκεια προς τα ανώτερα στελέχη 

 Η κερδοφορία της εξεταζόμενης επιχείρησης είναι ανεπαρκής ή ασυνήθιστη 

συγκριτικά με τον κλάδο που ανήκει 

 Η επιχείρηση υποβάλλεται σε έλεγχο για πρώτη φορά 

 

Η γνώση του τρόπου εντοπισμού πιθανών λογιστικών παρατυπιών μπορεί να λύσει μόνο ένα 

μέρος του προβλήματος και για αυτό η διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει τα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη απάτης επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι 

περισσότεροι ειδήμονες της απάτης συμφωνούν ότι μακροπρόθεσμα, είναι πιο αποδοτική η 

πρόληψη της απάτης παρά η προσπάθεια εντοπισμού της 

 

 

Μέθοδοι Πρόληψης της Απάτης και της Παραποίησης των Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων 

Αποτελεσματικός Εξωτερικός Έλεγχος 

Εξωτερικός έλεγχος είναι αυτός ό έλεγχος πού διενεργείται από ειδικούς επαγγελματίες με 

ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση καθώς και ειδική 

πείρα, χωρίς να έχουν καμιά υποβλητική σχέση ή εξάρτηση με την ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Πρόκειται για το θεσμό των εξωτερικών ελεγκτών. Στη χώρα μας αυτοί οι ειδικοί 

επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές. Οι ορκωτοί λογιστές, οφείλουν να διαπιστώνουν 

τυχόν ύπαρξη “κόκκινων σημαιών” κατά τη διενέργεια ελέγχου στις επιχειρήσεις, δηλαδή 

ενδείξεων παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό που 

πρέπει να διέπει τους ορκωτούς ελεγκτές είναι η ανεξαρτησία. 
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 Ανεξαρτησία Ορκωτού Ελεγκτή 

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόμενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος της 

απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο. Κύριο 

κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η μη συμμετοχή τους, με οποιονδήποτε 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων, που αναφέρονται στη δραστηριότητα της 

ελεγχόμενης οντότητας. 

 

Αποτελεσματικός Εσωτερικός έλεγχος 

Σύμφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται  

ως: «µία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά 

σχεδιασμένη και οργανωμένη, που µέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των 

καταστάσεων31, αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης, 

διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην αξιοπιστία των εκθέσεων - αναφορών των οικονομικών 

επιτελείων και παρέχει μοναδική υπηρεσία αποτελώντας προστιθέμενη αξία για την 

οικονομική μονάδα προς την επίτευξη των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητά 

της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα υγιές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στην 

οικονομική μονάδα τη διασφάλιση, ότι δεν θα εμποδιστεί στην επίτευξη των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών της στόχων  και γενικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η αναγκαία 

λειτουργία του σύγχρονου «management», είναι ο σύμβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008). 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) 

Η εταιρική διακυβέρνηση καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 2002 βάσει των νόμων 3016 και 

3091/2002, και αφορά κυρίως στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρίες. Η 

εταιρική διακυβέρνηση αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στις 

Ανώνυμες Εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με 

τους μετόχους της εταιρείας. Στόχος της είναι η λήψη των εταιρικών αποφάσεων να 

επιτυγχάνεται από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Με την εταιρική διακυβέρνηση 

                                                 
31 Ζαφειράκου, Η. και Ταχυνάκης, Π. (2007), Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Ελληνικών Επιχειρήσεων:  

εμπειρική προσέγγιση, University of Piraeus 
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επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας εταιρείας, με 

στόχο την αύξηση της αξίας της και την προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των 

μετόχων της, κυρίως όμως των μετόχων μειοψηφίας, έναντι των μεγαλομετόχων. Οι κανόνες 

Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί 

στόχοι, καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της 

διοίκησης έναντι των μετόχων. Συγκεκριμένα, οι κανόνες που τη διέπουν έχουν ως εξής:  

 Ορισμένο ποσοστό των μελών του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να είναι 

ανεξάρτητοι όπερ σημαίνει να μην έχουν συνάψει επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία ή προσωπική / συγγενική σχέση με τους μεγαλομετόχους 

 Η εταιρία οφείλει να διατηρεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο επίσης πρέπει να 

διέπεται από ανεξαρτησία προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικό και αντικειμενικό 

έλεγχο τόσο στο διοικητικό συμβούλιο όσο και στους μεγαλομετόχους 

 Ο πρόεδρος της εταιρίας και ο διευθύνων σύμβουλος δεν πρέπει να είναι το ίδιο 

πρόσωπο 

 Η εταιρία οφείλει να διατηρεί ιστοσελίδα προκειμένου οι εξωτερικοί χρήστες και δη 

οι μέτοχοι να μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τα δρώμενα της. 

 Οι ελεγκτές υπόκεινται σε έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου 

 Τα διευθυντικά στελέχη ελέγχονται τόσο για τις αμοιβές τους όσο και για τις 

επιδόσεις τους από την αρμόδια επιτροπή 

 

Προγράμματα Πρόληψης της Απάτης 

Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν προγράμματα 

που αφορούν στην πρόληψή της. Στη συνέχει οφείλουν να πραγματοποιούν μια σειρά από 

διαδικασίες τις οποίες πρέπει να γνωστοποιούν σε όποιον έχει σχέση με την επιχείρηση αλλά 

και να τις ακολουθούν πιστά προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν βάσει της 

αποτελεσματικότητας τους απέναντι στις λογιστικές απάτες. Τα προγράμματα αυτά 

εφαρμόζονται από συγκεκριμένα άτομα, ή από ομάδες εσωτερικών ελεγκτών, δικηγόρων κοκ 

οι οποίοι και γνωστοποιούν στα άτομα που συνθέτουν την επιχείρηση πως η εφαρμογή των 

διαδικασιών αυτών είναι καθολική. 
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Ο Νόμος Sarbanes – Oxley 

Ο Νόμος Sarbanes – Oxley ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2002. Ο νόμος αυτό ασχολείται με το  

πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ως 

εκ τούτου την ποιότητα της ενημέρωσης των επενδυτών σχετικά με την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων και τις προοπτικές τους. Η κύρια επιδίωξη του νόμου είναι η καταπολέμηση 

των προβλημάτων και των κινδύνων της ελλιπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως εκ 

τούτου της χειραγώγησης των επενδυτών όπως φάνηκε από τα σκάνδαλα των Enron, 

WorldCom, Global Crossing κοκ. Ανάμεσα στα αίτια πρόκλησης των ανωτέρων καθώς και 

λοιπών σκανδάλων συγκαταλέγονται οι απολαβές της διοίκησης, η ισχύς των διευθυντικών 

στελεχών, η ανικανότητα ή αναποτελεσματικότητα της επιτροπής λογιστικού ελέγχου ήτοι 

των εσωτερικών ελεγκτών, η μη τήρηση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, το 

χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την επιβολή ποινών κ.ά.  Ο Νόμος Sarbanes – Oxley 

στοχεύει στην καταπολέμηση των παραγόντων που οδηγούν στην εξαπάτηση του 

επενδυτικού κοινού με τον έλεγχο των επιτροπών λογιστικού ελέγχου, την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών λογιστών, την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και της διαχείρισης των κινδύνων 

καθώς και με την επιβολή ποινών που θα αποτρέπουν αξιόποινες συμπεριφορές. Πιο 

αναλυτικά, ο Νόμος Sarbanes - Oxley (SΟΧ), μεταξύ άλλων, επιβάλλει στους Διευθύνοντες 

Συμβούλους και στους Οικονομικούς Διευθυντές των εισηγμένων –σε χρηματιστήρια των 

ΗΠΑ- εταιρειών να πιστοποιούν εγγράφως - εκτός ορισμένων περιπτώσεων - ότι:  

 Οι γνωστοποιήσεις σε ορισμένα από τα υποβαλλόμενα προς το SEC (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ) δελτία δεν περιέχουν σημαντικά λάθη ή παραλείψεις. 

Έχουν εφαρμοσθεί οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου κατά τη συλλογή και παροχή των 

πληροφοριών που αφορούν τα δελτία αυτά και  

 Έχουν πρόσφατα (εντός 90 ημερών προ της ημερομηνίας υποβολής των δελτίων) 

αξιολογηθεί οι διαδικασίες και οι έλεγχοι διαφάνειας  

Τα κύρια σημεία του νόμου είναι τα εξής:  

 Οι Επιτροπές Ελέγχου (Audit Committees), που πλέον θα πρέπει να αποτελούνται 

από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπόκεινται σε νέες διατάξεις σχετικά με το 

διορισμό ελεγκτών, τις απολαβές και την επίβλεψη τους. Για παράδειγμα, 
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απαγορεύεται ελεγκτές που διενεργούν έλεγχο σε μία εταιρία να παρέχουν 

συγχρόνως και μη-ελεγκτικές υπηρεσίες.  

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

να πιστοποιούν εγγράφως σε κάθε Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει οικονομικές 

καταστάσεις και υποβάλλεται στη SEC (εκτός ορισμένων περιπτώσεων) την 

ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που περιέχονται στο Δελτίο και την 

επάρκεια των σχετικών διαδικασιών και ελέγχων διαφάνειας της μονάδας τους.  

 Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι εισηγμένες εταιρείες δεν επιτρέπεται να 

χορηγούν κανένα δάνειο στα στελέχη τους ή στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, 

υφιστάμενα δάνεια προς μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να αυξηθούν, να 

τροποποιηθούν ή να ανανεωθούν.  

 Οι εργαζόμενοι, τα ανώτερα στελέχη και όλοι όσοι διαθέτουν πληροφορίες 

σχετικές με την πορεία της επιχείρησης θα πρέπει να γνωστοποιούν τυχόν 

συναλλαγές σε μετοχές των εταιρειών τους εντός δύο ημερών μετά την 25η 

 ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής (για την αποτροπή φαινομένων inside 

information).  

 Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν σε «άμεση και συνεχή βάση» επιπλέον 

πληροφορίες για την περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης της εταιρείας, εφόσον το SEC θεωρεί ότι τέτοια επιπλέον 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη για το κοινό συμφέρον ή για τους επενδυτές.  

 Κάθε Ετήσιο Δελτίο που υποβάλλεται στο SEC και περιλαμβάνει οικονομικά 

αποτελέσματα θα πρέπει να εμπεριέχει γνωστοποιήσεις για όλες τις σημαντικές 

διορθώσεις που πραγματοποιούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές.  

 Τέλος, πολλές πράξεις ορίζονται πλέον ως κακουργήματα, όπως:  

o Η παραποίηση ή καταστροφή αρχείων με πρόθεση την παρεμπόδιση της 

ορθής διενέργειας ελέγχων ή διαδικασιών πτώχευσης.  
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o Η ηθελημένη μη διατήρηση όλων των αρχείων ελέγχου από Ορκωτό 

Ελεγκτή για πέντε χρόνια.  

o Γνώση εκτέλεσης σχεδίου για την παραπλάνηση επενδυτών 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο νόμο των Sarbanes – Oxley είναι η 

δημιουργία του Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ένα ανεξάρτητο 

όργανο ελέγχου και επίβλεψης των ελεγκτικών εταιριών. Ελέγχεται μόνο από την 

Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και περιλαμβάνει νόμους και κανόνες που 

επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ελεγκτικής βιομηχανίας (auditing industry), όπως ελεγκτικά 

πρότυπα και διαδικασίες, πρακτικές των ελεγκτικών εταιριών και διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου» 

Πρόσληψη Προσωπικού 

Η σύσταση της επιχείρησης αποτελεί το θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία της. Η επιλογή 

νέου προσωπικού αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί υπευθυνότητα 

από τα εμπλεκόμενα στελέχη διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων προκειμένου να περαιωθεί όσο 

το δυνατόν ομαλότερα. Η επιλογή ανάμεσα στους υποψήφιους εργαζομένους χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής ανεξαρτήτως της θέσης που θα αναλάβουν. Ωστόσο, θέσεις εργασίας σε 

υψηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια της επιχείρησης οφείλουν να καλύπτονται από άτομα  

υπεύθυνα, έμπιστα, οργανωτικά και κυρίως ηθικά ειδικότερα όταν πρόκειται για την κάλυψη 

θέσης σε ταμείο, λογιστήριο, τμήματα ελέγχου κ.ο.κ. Αδιαμφισβήτητα, κάθε νέα πρόσληψη 

προσωπικού ελλοχεύει αβεβαιότητα αφού κατά βάση ο εργοδότης και ο δυνητικός 

εργαζόμενος είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Προκειμένου να βεβαιωθεί ο εργοδότης για τη 

συμπεριφορά και την ηθική του νέου υπαλλήλου οφείλει να  αναζητήσει σε εξωτερικές πηγές 

το επαγγελματικό του ιστορικό, την ισχύ οποιονδήποτε διπλωμάτων ισχυρίζεται πως κατέχει, 

τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες και ακόμα το ποινικό του μητρώο 

εφόσον καθίσταται δυνατό. Η ανεύρεση των παραπάνω δεν εξαλείφει την πιθανότητα 

μελλοντικής απάτης από τον επιλεγμένο εργαζόμενο όμως μπορεί να την μειώσει αισθητά. 

 

Εργασιακές  Συνθήκες 

Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα μπορούσε να διαχωριστεί από τη διάπραξη απάτης. Πέρα 

από την ηθική που διέπει το κάθε άτομο εξ αρχής, οι συνθήκες τις οποίες βιώνει δύναται να 
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το οδηγήσουν σε ανάρμοστες συμπεριφορές. Πολλές φορές λόγω ανεπαρκών απολαβών ή 

αφιλόξενου περιβάλλοντος εργασίας τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορεί να προβούν σε 

αθέμιτες ενέργειες εις βάρος της επιχείρησης προκειμένου να καλύψουν τα “κενά” που θα 

έπρεπε να καλύπτει η επιχείρηση. Η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ευχάριστο 

προς τους υπαλλήλους της επιχείρησης –ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας-, η συμπεριφορά 

των υψηλά ιστάμενων ως ηγέτες και όχι ως αφεντικά, η έγκαιρη και δίκαιη καταβολή της 

μισθοδοσίας καθώς η συνεχής κατάρτιση και προσανατολισμός του προσωπικού σε κοινούς 

στόχους και οράματα, προλαμβάνουν δυνητικά περιστατικά απάτης. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Αντιμετώπιση της Απάτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

 

Τράπεζα Κρήτης 

Το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης είναι ευρύτερα γνωστό και ως το “σκάνδαλο Κοσκωτά”. 

Στις 3 Ιουλίου το 1979 ο Κοσκωτάς ξεκίνησε να εργάζεται στο οικονομικό τμήμα της 

Τράπεζας Κρήτης. Στις 26 Ιουνίου το 1980 ανέλαβε τη διαχείριση των οικονομικών 

συναλλαγών της Τράπεζας στο εξωτερικό αλλά και τον έλεγχο των αποθεματικών της στην 

Ελλάδα. Στις 7 Απριλίου 1981 προήχθη σε αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος 

λογιστικής, αλλά ταυτόχρονα ανέλαβε και την εκτέλεση των καθηκόντων του ίδιου τμήματος. 

Βάσει των καθηκόντων του, ήταν σε θέση να αναλαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, τη 

μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως νόμιμος αντιπρόσωπος της Τράπεζας. 

Όντας σε μια τόσο προνομιούχα θέση συνέλαβε την ιδέα υπεξαίρεσης χρημάτων της 

Τράπεζας με την πεποίθηση ότι δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί. Μόλις 22 ημέρες μετά την  

προαγωγή του σε επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας στις 18 

Ιουλίου το 1980, υπεξαίρεσε 1.155.000 δολάρια πελατών του υποκαταστήματος Πειραιά που 

διατηρούσε η τράπεζα σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, ο Κοσκωτάς κατέθεσε το εν λόγω 

ποσό σε δικό του λογαριασμό στην τράπεζα, χωρίς να καταγράψει την απαραίτητη εγγραφή 

στα λογιστικά βιβλία. Εν συνεχεία μέσω fax εξουσιοδότησε τη μεταφορά αυτού του ποσού 

στον τραπεζικό λογαριασμό του πεθερού του στην τράπεζα Westminster στο Λονδίνο. 

 Η επιτυχής ενέργεια υπεξαίρεσης χρημάτων ενθάρρυνε τον Κοσκωτά να συνεχίσει 

αυτό που ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο. Μόλις τέσσερις εβδομάδες αργότερα, στις 26 

Αυγούστου, υπεξαίρεσε 1.507.515 δολάρια από το ίδιο υποκατάστημα. Ταυτόχρονα ο 

πεθερός του συνέχιζε να “τραβάει” τα λεφτά από τον τραπεζικό του λογαριασμό στο Λονδίνο 

και να τα δίνει στον Κοσκωτά. Το 1981, ξεκίνησε την υπεξαίρεση μεγάλων ποσών σε 

δραχμές από τα αποθεματικά της τράπεζας, και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκτήσει 

το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Τον Ιανουάριο του 1985 και σε ηλικία μόλις 

31 ετών, ανέλαβε την Προεδρεία του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας καθώς και 

καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή αποκτώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο. Ταυτόχρονα, προέβει 

σε προσλήψεις έμπιστου και πρόθυμου προσωπικού στα περισσότερα τμήματα της τράπεζας. 
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Ο Κοσκωτάς κατόρθωσε να υπεξαιρέσει το ποσό των 30.718.190 δολαρίων χωρίς να 

μπορέσει να εντοπιστεί. 

 Παράλληλα, το 1982, ο Κοσκωτάς ίδρυσε την εκδοτική “Γραμμή ΑΕ” στην οποία και 

προέδρευε. Ο Κοσκωτάς εξέλιξε την επιχειρηματική του δράση ιδρύοντας έναν τυποεκδοτικό 

κολοσσό, ο οποίος εξέδιδε μία καθημερινή εφημερίδα “24 Ώρες” και 6 περιοδικά, ενώ 

εξαγόρασε άλλες τρεις αντι-κυβερνητικές εφημερίδες, την “Βραδυνή”, την «Εβδόμη» και την 

ιστορική “Καθημερινή” από την Ελένη Βλάχου το 1986. Ταυτόχρονα εκδήλωσε ενδιαφέρον 

και για την αγορά της “Ελευθεροτυπίας”. Η επέκταση αυτή στο χώρο του Τύπου, υπήρξε και 

το κομβικό σημείο της ανεξέλεγκτης πορείας του. Η κυβέρνηση έβλεπε στο πρόσωπό του 

έναν πανίσχυρο εκδότη που θα της παρείχε στήριξη, με αντάλλαγμα την πολιτική κάλυψη 

των δραστηριοτήτων του. Οι εκδότες των υπόλοιπων μεγάλων ελληνικών εφημερίδων 

νιώθοντας τεράστια απειλή από τον Γιώργο Κοσκωτά, ξεσηκώθηκαν εναντίον του και 

άρχισαν να καταγγέλλουν ότι τα χρήματα που αφειδώς ξόδευε ήταν προϊόν ύποπτων 

συναλλαγών. Τον Οκτώβριο του 1987 άρχισαν να έρχονται στο φως αποκαλύψεις για το 

παρελθόν του Κοσκωτά (πλαστογραφίες, φορολογικά αδικήματα, παράνομη εξαγωγή 

συναλλάγματος κλπ.) Στις καταγγελίες, η κυβέρνηση αρνούταν να κινήσει διαδικασίες για 

φορολογικό έλεγχο. 

 Όταν το 1987, η Τράπεζα της Ελλάδος, ξεκίνησε ελέγχους στα υποκαταστήματα της, 

οι συναλλαγές που αφορούσαν λογαριασμούς εταιριών που κατείχε ο Κοσκωτάς, κίνησαν 

υποψίες. Με φόβο πως οι οικονομικές του απάτες θα αποκαλυφθούν, ο Κοσκωτάς, 

αποφάσισε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, να αντικαταστήσει ορισμένα έγγραφα με πλαστά 

με τη συνέργεια των λογιστών του. Στις 5 Οκτωβρίου 1988, ενέθεσε σε ένα από τα ανώτερα 

στελέχη της Τράπεζας Κρήτης να παραδώσει στους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της 

Ελλάδος δύο πλαστογραφημένα από τον ίδιο φωτοαντίγραφα επιστολών γραμμένα στα 

Αγγλικά με ημερομηνία 26 Μαΐου 1988, τα οποία απευθύνονταν στον ίδιο και αφορούσαν 

στην πίστωση του λογαριασμού του με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Την πρώτη επιστολή 

υπέγραφε ο αναπληρωτής πρόεδρος της χρηματιστηριακής Merrill-Lynch των ΗΠΑ, 

γνωστοποιώντας ότι η Τράπεζα Κρήτης κατείχε ως επενδύσεις ομόλογα αμερικάνικου 

δημοσίου ύψους 13.718.190 δολαρίων. Τη δεύτερη επιστολή υπέγραφε ο αναπληρωτής 

διευθυντής της τράπεζας Irving Trust Company Bank, ο οποίος επιβεβαίωνε πως στις 31 

Δεκεμβρίου 1987, η Τράπεζα Κρήτης διατηρούσε λογαριασμό 15.000.000 δολαρίων σε 

ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με επιτόκιο 11,25% και πληρωτέα στις 15 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
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Φεβρουαρίου 1994 καθώς επίσης έναν ακόμα λογαριασμό 2.000.000 δολαρίων πληρωτέο με 

τόκο στις 30 Ιουνίου 1988. 

 Ο επιχειρηματίας, που όταν ξεσπά το σκάνδαλο γίνεται γνωστός ως ο «μεγαλοαπατεώνας», 

καταφέρνει να διαφύγει στο εξωτερικό, αλλά τελικά συλλαμβάνεται στις ΗΠΑ και εκδίδεται 

στην Ελλάδα. Η αποκαλούμενη «Δίκη του αιώνα» ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα μήνες. Ο 

Ανδρέας Παπανδρέου δεν εμφανίζεται ποτέ στο ακροατήριο, ενώ ο Μένιος Κουτσόγιωργας 

(πρώην υπουργός Δικαιοσύνης) υφίσταται εγκεφαλικό επεισόδιο τη στιγμή που έχει το λόγο 

και εκπνέει λίγες εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ετυμηγορία του 

Ειδικού Δικαστηρίου, αθώοι κρίνονται οι: πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου (για ηθική 

αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση, παθητική δωροδοκία και αποδοχή προϊόντων 

εγκλήματος από ιδιοτέλεια) και υφυπουργός Βιομηχανίας Γιώργος Πέτσος (για ηθική 

αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση και παθητική δωροδοκία). Ο τελευταίος 

καταδικάζεται για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ ο υπουργός 

Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας, κρίνεται ένοχος για απιστία περί την υπηρεσία και 

παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Παναγιώτης 

Ρουμελιώτης, αν και παραπέμφθηκε, δεν δικάστηκε, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο (είχε ήδη 

εκλεγεί ευρωβουλευτής) δεν ήρε τη βουλευτική ασυλία του. 

Ακολουθεί η δίκη του Γ. Κοσκωτά, ο οποίος καταδικάζεται σε ποινή κάθειρξης 25 ετών για 

υπεξαίρεση από την Τράπεζα Κρήτης. Αποφυλακίζεται δώδεκα χρόνια μετά, στις 16 Μαρτίου 

2001. 

 

  

Enron Corporation 

Η Enron ιδρύθηκε το 1930 στην Omaha της Νεμπράσκα με την επωνυμία “Northern Gas 

Company” και δραστηριοποιούνταν στην πώληση φυσικού αερίου. Η οικονομική κρίση της 

εποχής οδήγησε στη σταδιακή εδραίωση της εταιρίας στο κλάδο αφού ολοένα και 

περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατευθύνθηκαν στην αγορά και χρησιμοποίηση 

φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα το εργατικό δυναμικό ήταν αρκετά φτηνό. Η Northern Gas  

προκειμένου να υπερισχύσει και να μονοπωλήσει του κλάδου της ξεκίνησε προσπάθεια 

εξαγοράς δεκάδων μικρότερων ανταγωνιστών της. Το 1947 οι μετοχές της εισήχθησαν στο 
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Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κάτι που άνοιξε νέους ορίζοντες στην εταιρία ώστε να 

χρηματοδοτείται ευκολότερα και να αναπτύξει περαιτέρω τη στρατηγική εξαγωγών της. Το 

1980 η Northern μετονομάστηκε σε InterNorth Inc και ξεκίνησε να επενδύει σε 

δραστηριότητες πέραν του φυσικού αερίου, όπως πετρέλαιο, χημικά εξόρυξη κάρβουνου και 

εμπόριο καυσίμων. Το 1986  η InterNorth μετονομάστηκε σε Enron. Ο Kenneth Lay 

αναδείχτηκε κορυφαίο στέλεχος της εταιρίας και σύντομα υιοθέτηση της επιθετικής 

στρατηγικής. Η Enron υπήρξε η 7η καλύτερη επιχείρηση στις ΗΠΑ με αξία σχεδόν 70 

δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί θεωρούσαν την Enron ως το νέο επιχειρηματικό μοντέλο 

ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις για να εργάζεται κανείς. Η 

Enron είχε επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, ωστόσο πολλές από αυτές δεν 

πήγαιναν καλά. Για παράδειγμα, η επιχειρηματικές εργασίες που διεξήγαγε η Enron στην 

Ινδία της επέφερε ζημία περί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια όμως έδωσε bonus στα στελέχη 

της πολλά εκατομμύρια δολάρια βασιζόμενη σε υποθετικά κέρδη. Έτσι η διοίκηση της Enron 

στράφηκε σε εναλλακτικές μεθόδους, όταν το 1995 εξαγόρασε την Portland General με 

αποτέλεσμα να επεκταθεί στην αγορά του ηλεκτρισμού. Το 1999 με την άνθηση του internet  

η Enron προήγαγε το μετασχηματισμό της σε μια νέα εταιρία “νέας οικονομίας” προωθώντας 

την Enron Online. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 η Enron πραγματοποίησε συναλλαγές με 

εταιρίες ειδικού σκοπού των οποίων τα λογιστικά αποτελέσματα ήταν αμφίβολα. 

Συγκεκριμένα ίδρυσε εκατοντάδες εταιρίες ειδικού σκοπού οι οποίες και δεν φαίνονταν στον 

ενοποιημένο ισολογισμό της, στις οποίες και μεταφέρονταν τεράστια ποσά από τις 

υποχρεώσεις της. Για παράδειγμα η Enron φρόντιζε κάποιος τρίτος να επενδύει το ελάχιστο 

απαιτούμενο 3% του κεφαλαίου στην εταιρία ειδικού σκοπού στην οποία στη συνέχεια 

πωλούσε στοιχεία του ενεργητικού της πολλές φορές σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Η εταιρία 

ειδικού σκοπού με τη σειρά της έπρεπε να δανειοδοτηθεί (με εγγυητή την Enron) 

προκειμένου να είναι σε θέση να πληρώσει την αγορά. Σε αυτό το σημείο εμπλέκονται οι 

τράπεζες στο σκάνδαλο της Enron που όπως αποκαλύφθηκε μετά γνώριζαν την αλήθεια όμως 

καρπώνονταν υπέρογκα ποσά από την Enron και έτσι την απέκρυπταν. Ταυτόχρονα, τόσο η 

εταιρία όσο και οι τράπεζες παρέμεναν καλυμμένες στο ευρύ κοινό αφού η δημιουργική 

λογιστική φρόντιζε η εικόνα της επιχείρησης να διατηρείται υπέρ του δέοντος καλή. Η Enron 

ενεπλάκη επίσης στο ενεργειακό σκάνδαλο της Καλιφόρνια, αφού σε συνεννόηση με την 

τοπική εταιρία παροχής ηλεκτρικού προκαλούσε πολύωρα blackouts αποδιδόμενα είτε σε 

τεχνικά προβλήματα είτε σε ενεργειακά ελλείμματα. Η Enron τότε αναλάμβανε την πώληση 

ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια και λόγω του κανόνα της προσφοράς και ζήτησης η 

τιμή του έφτανε στα ύψη (άνοδος από 30-40$ μέχρι και τα 1000$). Οι αναλυτές έπαιρναν 
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μπόνους από τα τμήματα επενδύσεων όταν έκλειναν συμφωνίες, οι επενδυτές κέρδιζαν με την 

πώληση των μετοχών αφού η τιμή τους ανέβαινε ραγδαία, οι τράπεζες καρπώνονταν τόκους 

αλλά και κέρδιζαν από την αγορά μετοχών, η ελεγκτική – συμβουλευτική εταιρία της Enron 

αμειβόταν με $1.000.000 τη βδομάδα καθώς και οι νομικοί της σύμβουλοι και τέλος η 

προεκλογική καμπάνια –και όχι μόνο- του G.Bush J. χρηματοδοτήθηκε από αυτήν. Εν ολίγοις 

τα στελέχη της Enron φρόντισαν να καλύπτονται από όλες τις μεριές. Ενώ η μετοχή της 

Enron ανέβαινε διαρκώς, η επιχείρηση έχανε χρήματα ώσπου το 2001 κατέγραψε ζημίες 

ύψους $618 εκ δολαρίων και μείωση $1,2 δις δολαρίων στα ίδια κεφάλαια κάτι που οδήγησε 

στη ραγδαία μείωση της τιμής της μετοχής της και ως εκ τούτου στη χρεοκοπία της. Σε 

γενικές γραμμές η Enron ήταν μια επιχείρηση που επεδίωκε τα κέρδη χωρίς να θέτει όρια 

κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα λεγόμενα του ίδιου του Kenneth Lay “Δεν θέλω 

ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι από την τιμή της μετοχής. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη”. 

 

Parmalat 

Μιλώντας για την Parmalat, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές βιομηχανίες 

τροφίμων, με ειδίκευση στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδρυτής της εταιρίας ήταν ο Calisto 

Tanzi, όπου το 1961 έδωσε πνοή στην επιχείρηση. Ουσιαστικά ο Tanzi εκμεταλλεύτηκε την 

ευκαιρία που διαφαινόταν στη αγορά, με τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας παστερίωσης 

στην Πάρμα, η οποία είχε ως στόχο τη βιομηχανοποίηση της διανομής γάλακτος. Ένας 

παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της ενέργειας, ήταν η καινοτομία που 

προσφερόταν από την Σουηδική εταιρία Tetra Pak, η οποία είχε εφεύρει τα προϊόντα 

συσκευασίας από χαρτόνι. Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Parmalat 

εξελίσσεται ως η όγδοη μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων στην Ιταλία, καταλαμβάνοντας 

παράλληλα την πρώτη θέση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων με μερίδιο αγοράς 25% 

και 30000 εργαζομένους σε δράση σε 3- χώρες. Το 1990. η εταιρία εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο του Μιλάνου. 

Ωστόσο, ο γαλακτοκομικός τομέας δεν αποτελούσε το μοναδικό ενδιαφέρον του ιδρυτή της 

επιχείρησης, Tanzi, καθότι προχώρησε σε μια σειρά επενδύσεων στην τηλεοπτική αγορά 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, με την εξαγορά της Odeon TV. Η αναφορά μας στις 

επιχειρηματικές δράσεις του Tanzi έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της Parmalat. Πιο 

συγκεκριμένα, η εν λόγω επένδυση χρεοκόπησε το 1989. Η μετέπειτα έρευνα που 
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ακολούθησε και αφορούσε τη κατάρρευση της parmalat, αποκάλυψε ότι τα χρέη της Odeon 

TV πληρώθηκαν από την Parmalat. Επομένως, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι από τα 

πρώτα χρόνια της δράσης της Parmalat, ο Tanzi χρησιμοποιούσε οικονομικούς πόρους της 

εταιρίας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα χρέη που δημιουργούνταν σε άλλες 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

Μετά το φιάσκο της τηλεόρασης, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, εξαγοράστηκε η 

«Parmalat Finanziaria Centro Nord», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Parmalat 

Finanziaria» και αποτέλεσε έναν όμιλο που συμπεριλάμβανε 58 εταιρίες, οι 33 εκ των οποίων 

είχαν την έδρα τους εκτός Ιταλίας. Γενικότερα, ο ευρύτερος όμιλος της «Parmlat Finanziaria» 

είχε ένα συνολικό κύκλο εργασιών που κυμαίνονταν σε ένα ποσό κοντά στα €650 

εκατομμύρια. 

Το 1990, ο Tanzi πραγματοποίησε επενδύσεις και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. 

Μεταξύ αυτών ήταν και η επένδυση στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα «Parma», η οποία 

αργότερα κατατάχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες ομάδες του Ιταλικού Ποδοσφαίρου. 

Την ίδια δεκαετία, ο Tanzi συμμετείχε και στην αγορά τουρισμού με την εταιρία 

«Parmatour», η οποία συνιστούσε μια θυγατρική επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στο 

χώρο των ταξιδιών και της αναψυχής. Διευθυντής της εν λόγω εταιρίας ήταν η κόρη του 

Tanzi, η Francesca. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ένα ποσό που κυμαινόταν κοντά στα 

350 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, αντλήθηκε από τους πόρους της Parmalat, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί η «Parmatour». 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν σοβαρά θέματα που αφορούσαν τις λειτουργίες 

του ομίλου. Τα πρώτα οικονομικά προβλήματα αναδύθηκαν το Νοέμβριο του 2003, εξαιτίας 

της έλλειψης ρευστότητας της επιχείρησης. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2003, η εταιρία 

παρουσίασε δυσκολία αποπληρωμής €150 εκατομμυρίων σε ομολογιούχους, με αποτέλεσμα 

η τιμή της μετοχής της να πέσει κατακόρυφα. Τον ίδιο μήνα, ανακοινώθηκε, επίσης, από την 

Τράπεζα της Αμερικής «Bank of America», ότι έγγραφο του 2002 που βεβαίωνε ότι η 

«Bonlat» (θυγατρική της Parmalat με έδρα στις νήσους Cayman) είχε καταθέσεις μετρητών 

αξίας περίπου τεσσάρων δις. €, ήταν πλαστό. Μετά από όλα αυτά, η Parmalat κήρυξε 

πτώχευση, ανακοινώνοντας χρέη ύψους 14 δις. €, οκτώ φορές υψηλότερα από τα χρέη που 

είχε γνωστοποιήσει η προηγούμενη διοίκηση. Η κατάρρευση της εταιρίας θεωρήθηκε ως η 

μεγαλύτερη χρεοκοπία στην Ευρώπη και ο Tanzi κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη και 

ξέπλυμα χρήματος. Ο ιδρυτής της Parmalat, Tanzi, καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση 

για το ρόλο του στο οικονομικό σκάνδαλο που οδήγησε σε κατάρρευση την κολοσσιαία 
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ιταλική γαλακτοβιομηχανία και οι άλλοι επτά κατηγορούμενοι, στελέχη της εταιρίας και 

τραπεζίτες, αθωώθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Η εμπειρική έρευνα της παρούσας εργασίας αποτελείται από την ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν σε ένα δείγμα εισηγμένων επιχειρήσεων, 

προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών τους 

καταστάσεων. Η επιλογή των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκε στο δείγμα έγινε με 

κριτήριο την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και επιλέχθηκαν εκείνες που έχουν 

κάνει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Ο λόγος που επιλογής με 

αυτό το κριτήριο ήταν πως το μεγαλύτερο κίνητρο παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης είναι η ανάγκη της να διατηρηθεί βιώσιμη. Όπως αποδείχτηκε 

και με την έρευνα της Deloitte Forensic Center σε πτωχευμένες και μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις για τα έτη 2000-2007 καθώς και βάσει των αναφορών της Αμερικάνικης 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για την ύπαρξη απάτης, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

καθεστώς πτώχευσης είναι τρεις φορές πιθανότερο να διαπράξουν οικονομική απάτη 

συγκριτικά με τις υγιείς. 

91%

9%
Δεν συμπεριλαμβάνονται

στις δημοσιευμένες

καταστάσεις της SEC

Συμπεριλαμβάνονται στις

δημοσιευμένες

καταστάσεις της SEC

 

Διάγραμμα 9 : Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων από Εταιρίες που Έχουν Πτωχεύσει 
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Διάγραμμα 10 : Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων από Μη Πτωχευμένες Εταιρίες 

 

 

 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε συλλέχθηκε ένα δείγμα 10 εισηγμένων εταιριών οι οποίες έχουν κάνει 

αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για την περίοδο 2008 έως 2012 

(χρησιμοποίηση ΔΛΠ). Στη συνέχεια έγινε χρήση του μοντέλου οικονομικής δυσχέρειας του 

Altman προκειμένου να βρεθεί ο δείκτης Z-Score ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για 

τον προσδιορισμό της πιθανότητας παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων στο σχετικό 

υπόδειγμα εντοπισμού και πρόβλεψης το οποίο δημοσιεύθηκε από τους Spathis et al, (2002). 

Τόσο τα αριθμητικά μεγέθη που προκύπτουν όσο και το σύνολο των παρατηρήσεων των 

εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών συνδυάζονται ώστε να μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσμάτων. 

 

Υπόδειγμα Altman Z-Score 1968 

Έως το 1968 η πρόβλεψη της χρεοκοπίας γινόταν με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών 

οι οποίοι έδιναν μόνο ενδείξεις για χρεοκοπία ή όχι. Η ανάλυση αυτή ήταν μονόπλευρη και 

δεν λάμβανε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα χρεοκοπίας 

αλλά ούτε και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Για αυτούς τους λόγους ο καθηγητής 

Edward Altman (1968) θεώρησε ότι τα δεδομένα πρέπει να αναλυθούν με την εφαρμογή 

Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης. Η συγκεκριμένη τεχνική υπολογίζει το γραμμικό 
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συνδυασμό των μεταβλητών ο οποίος διαχωρίζει καλύτερα το δείγμα της έρευνας σε ομάδες 

που έχουν ή δεν έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε πτωχευμένες 

και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. Ο Altman δηλαδή διατύπωσε μία μαθηματική εξίσωση η 

οποία έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρηματοοικονομικούς δείκτες και ως αποτέλεσμα 

πιθανότητα χρεοκοπίας (Altman, 1968). 

Δείγμα 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του υποδείγματος περιλάμβανε 66 

επιχειρήσεις κατανεμημένες σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα υπήρχαν 33 μεταποιητικές 

επιχειρήσεις οι οποίες χρεοκόπησαν την περίοδο 1946-1965. Ως κριτήριο χρεοκοπίας μιας 

επιχείρησης αποτελεί η εγγραφή στο άρθρο 11 της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Στην δεύτερη ομάδα υπήρχαν 33 επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνταν υγιείς. Οι επιχειρήσεις 

των δύο ομάδων είχαν αντιστοιχιστεί με βάση το μέγεθός τους (ως μέτρο μεγέθους 

θεωρήθηκε η λογιστική αξία των παγίων) και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν έτσι ώστε να 

είναι άμεσα συγκρίσιμες. 

Μεταβλητές 

Μετά τον καθορισμό του δείγματος και τη συλλογή των δεδομένων για τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, ακολουθεί η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αρχικά επιλέχθηκαν 22 

συνολικά χρηματοοικονομικοί δείκτες που θα μπορούσαν να επηρεάζουν την πρόβλεψη για 

χρεοκοπία, οι συγκεκριμένοι δείκτες επιλέχθηκαν τόσο με βάση το βαθμό χρήσης τους από 

τους αναλυτές όσο και με την εκτιμωμένη σχετικότητα με την προβλεπόμενη χρεοκοπία. 

Τελικά μετά από ανάλυση της στατιστικής σημαντικότητας των εναλλακτικών μεταβλητών, 

τον υπολογισμό των αλληλοσχετίσεων των μεταβλητών, τον καθορισμό της προβλεπτικής 

ικανότητας των εναλλακτικών μεταβλητών καθώς και τη προσωπική κρίση επιλέχθηκαν 

πέντε συνολικά μεταβλητές για το υπόδειγμα. η εξίσωση υπολογισμού του πιστωτικού 

κινδύνου ορίστηκε ως εξής: 

 

Ζ=  1,2Χ1 + 1,4Χ2 + 3,3Χ3 + 0,6Χ4 + 1Χ5     

Οι τιμές των δεικτών δεν αναγράφονται σε ποσοστά αλλά σε δεκαδικούς αριθμούς, δηλαδή 

εάν μία μεταβλητή έχει τιμή 10%, αναγράφεται ως 0,10. Αυτό δεν ισχύει για την τελευταία 

μεταβλητή που εκφράζεται σε φορές. 
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Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που επιλέχθηκαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι οι 

εξής: 

 Χ1-Κεφάλαιο Κίνησης προς Συνολικό Ενεργητικό. 

Ως κεφάλαιο κίνησης ορίζουμε τη διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούν ενεργητικού και 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ένα μέτρο 

ρευστότητας καθώς δείχνει το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού που είναι 

άμεσα ρευστοποιήσιμα μετά την πληρωμή των υποχρεώσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι 

μια επιχείρηση που οδεύει προς την πτώχευση αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα 

ρευστότητας, ο συγκεκριμένος δείκτης δηλαδή συνδέεται και θεωρητικά με τις 

πιθανότητες χρεοκοπίας μιας επιχείρησης. 

 

 Χ2-Παρακρατηθέντα Κέρδη προς Συνολικό Ενεργητικό. 

Ως παρακρατηθέντα κέρδη ορίζονται το σύνολο των αδιανέμητων κερδών σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής της επιχείρησης. Είναι δηλαδή ένα μέτρο σωρευτικής κερδοφορίας 

της επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης περιέχει σημαντικές ενδείξεις που σχετίζονται με τη 

πιθανότητα χρεοκοπίας. Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία της επιχείρησης, αφού 

νέες επιχειρήσεις είναι λογικό να έχουν χαμηλά σωρευτικά παρακρατηθέντα κέρδη. 

Έτσι εμμέσως η ηλικία της επιχείρησης εισάγεται στο υπόδειγμα. Πράγματι 

παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό πτωχεύσεων ανάμεσα σε νέες επιχειρήσεις από ότι 

σε επιχειρήσεις μεγαλύτερης ηλικίας. Δεύτερον, περιλαμβάνονται πληροφορίες για 

τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, δηλαδή για τη μόχλευση της 

επιχείρησης. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι επιχειρήσεις που παρακρατούν και 

επενδύουν τα κέρδη τους παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συνεπώς ο 

συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει πληροφόρηση για την ηλικία, τον τρόπο 

χρηματοδότησης και την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

 Χ3-Κέρδη προ Τόκων Φόρων προς Συνολικό Ενεργητικό. 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων μίας επιχείρησης δείχνουν την κερδοφορία της 

επιχείρησης η οποία προκύπτει από την δράση της και η οποία είναι απαλλαγμένη από 

τις διάφορες διαστρεβλώσεις που μπορούν να προκαλέσουν οι φόροι καθώς και οι 

χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι. 

 

 Χ4-Αξία μετοχών προς Υποχρεώσεις. 
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Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο των υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού 

κινδύνου που βασίζονται στη θεωρία αποτίμησης δικαιωμάτων, μία επιχείρηση 

χρεοκοπεί όταν η αξία των παγίων στοιχείων της είναι μικρότερη από την αξία του 

δανεισμού της. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά την πιθανότητα χρεοκοπίας  καθώς 

συσχετίζει την αξία των μετοχών με τις υποχρεώσεις και εμμέσως με την αξία των 

παγίων στοιχείων. Για παράδειγμα η επιχείρηση Α το έτος 2χχ0 έχει αγοραία αξία 

μετοχών 500€ και αξία δανεισμού 250€, έχει δηλαδή αξία παγίων 750€. Για να 

χρεοκοπήσει απαιτείται 66% μείωση της αξίας των παγίων της. Η τιμή του παραπάνω 

δείκτη είναι 2. Έστω η επιχείρηση Β το έτος 2χχ0 έχει αγοραία αξία μετοχών 500€ και 

αξία δανεισμού 500€, έχει δηλαδή αξία παγίων 1000€. Για να χρεοκοπήσει απαιτείται 

50% μείωση της αξίας των παγίων στοιχείων της και η τιμή του δείκτη είναι 1. Η 

πρώτη επιχείρηση που βρίσκεται πιο μακριά από τη χρεοκοπία  (απαιτείται πτώση 

66% έναντι 50%) έχει μεγαλύτερη τιμή στο συγκεκριμένο δείκτη και τηρουμένων των 

αναλογιών μεγαλύτερο Z-score και κατά συνέπεια μικρότερη πιθανότητα χρεοκοπίας. 

 

 Χ5-Πωλήσεις προς Συνολικό Ενεργητικό. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού, τη 

δυνατότητα δηλαδή της επιχείρησης να παράγει κέρδη χρησιμοποιώντας το 

ενεργητικό της. Σύμφωνα με τα τεστ στατιστικής σημαντικότητας, ο συγκεκριμένος 

δείκτης δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται στον τύπο. Παρόλα αυτά έχει σημαντική 

συμβολή λόγω εκτιμώμενης ισχυρής του σχέσης με τις άλλες μεταβλητές του 

υποδείγματος. 

Αν μία επιχείρηση έχει τιμή Ζ και είναι κάτω από 1,81 (cut-off value), η επιχείρηση είναι 

υποψήφια για χρεοκοπία, ενώ αντίθετα, εάν υπερβαίνει το 2.67, η επιχείρηση θεωρείται 

υγιής. Για την εξακρίβωση της διαχωριστικής ικανότητας του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε 

το στατιστικό τεστ F(F-test) και το αποτέλεσμα ήταν: 

 η ομάδα των Πτωχευμένων να έχει μέσο Ζ = -0,29 και F = 20,7, ενώ 

 η ομάδα των Υγιών να έχει μέσο Ζ = 5,02 και F = 3,38. 

Ο έλεγχος σημαντικότητας απορρίπτει την υπόθεση Η0 ότι οι παρατηρήσεις είναι από τον 

ίδιο πληθυσμό. Επιτυγχάνεται δηλαδή ο διαχωρισμός του δείγματος με τη χρήση του 

υποδείγματος. Ακόμη οι πρώτες τέσσερις μεταβλητές σύμφωνα με τον έλεγχο F, είναι 
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στατιστικά σημαντικές. Η Πέμπτη μεταβλητή δεν παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στις δύο 

ομάδες αλλά περιλαμβάνεται λόγω της ισχυρής συσχέτισης με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Οι 

μεταβλητές δηλαδή, μεμονωμένα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους δύο 

πληθυσμούς. Ο στόχος όμως της Πολυμεταβλητής διακριτικής ανάλυσης, είναι να διαχωρίζει 

τις ομάδες με βάση ένα σύνολο μεταβλητών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό των 

συντελεστών των μεταβλητών με βάση τις αλληλοσυσχετίσεις τους.   

 

Προσαρμογές του Υποδείγματος 

Το Altman Z-Score είναι ένα υπόδειγμα που η εφαρμογή του περιορίζεται σε μεταποιητικές 

επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αξιών. 

Προκειμένου να διευρύνει την περιοχή εφαρμογής του υποδείγματος ο Altman έκανε 

ορισμένες προσαρμογές στο υπόδειγμα. 

Η τέταρτη μεταβλητή (Αξία μετοχών / Υποχρεώσεις) απαιτεί χρηματιστηριακά στοιχεία 

μετοχής, έτσι για την περίπτωση των μη – εισηγμένων επιχειρήσεων πρότεινε την 

αντικατάσταση της αγοραίας αξίας των μετοχών με τη λογιστική τους αξία δημιουργώντας 

μία νέα εξίσωση υπολογισμού του Z-Score. Το νέο αυτό υπόδειγμα όπως αποδείχτηκε από 

μελέτες δεν υστερεί σε αποτελεσματικότητα από το αρχικό. 

Η πέμπτη μεταβλητή (πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού) είναι μια μεταβλητή εξαιρετικά 

ευαίσθητη στον τομέα μεταποίησης. Έτσι για να διευρυνθεί η χρήση του υποδείγματος και 

στις μη μεταποιητικές επιχειρήσεις καταργείται αυτή η μεταβλητή και το Ζ-Score των μη 

μεταποιητικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από την εξής σχέση:  

6,56Χ1 + 3,26Χ2 + 6,72Χ3 + 1,05Χ4     

Όπου Χ4 = σύνολο ιδίων κεφαλαίων / σύνολο υποχρεώσεων 
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Πίνακας 7 : Επικινδυνότητα Βάσει Z - Score 

Μεταποιητικές Εταιρίες 

Τιμές Z - Score 

Ασφαλής Ζώνη Γκρίζα Ζώνη  Επικίνδυνη Ζώνη – 

Ζώνη Χρεοκοπίας 

>2,99 1,81 < 2,99 <1,81 

Μη Μεταποιητικές Εταιρίες 

Τιμές Z - Score 

Ασφαλής Ζώνη Γκρίζα Ζώνη  Επικίνδυνη Ζώνη – 

Ζώνη Χρεοκοπίας 

> 2,6 1,1 < 2,6 <1,1 

 

 

Υπόδειγμα πρόβλεψης και Εντοπισμού της παραποίησης των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων των Επιχειρήσεων  

 

Οι Σπαθής, Δούμπος και Ζοπουνίδης (2002) κατόπιν έρευνας χρησιμοποιώντας την 

πολυκριτήρια μέθοδο UTADIS δημιούργησαν ένα υπόδειγμα πρόβλεψης και εντοπισμού της 

παραποίησης των ΧΟΚ των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό ανέλυσαν ένα τυχαίο δείγμα 

76 εισηγημένων στο ΧΑΑ εταιριών στο οποίο περιλαμβάνονταν 38 εταιρίες που 

παραποίησαν τις ΧΟΚ και άλλες 38 που δεν προέβησαν στη χειραγώγηση αυτών. Η επιλογή 

των εταιριών που παραποίησαν τις ΧΟΚ τους βασίστηκε στις ελεγκτικές παρατηρήσεις, στις 

φορολογικές τους παραβάσεις και στην ένταξη τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 

ειδικές κατηγορίες των «υπό παρακολούθηση» και «υπό επιτήρηση» εταιριών. Στη συνέχεια, 

ξεχώρισαν τους κατάλληλους δείκτες-μεταβλητές οι οποίοι συμβάλλουν στον εντοπισμό των 
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παραποιημένων ΧΟΚ εκ των οποίων εν τέλει επέλεξαν τους δέκα πιο χρήσιμους δείκτες οι 

οποίοι αφορούν: 

 Την δανειακή επιβάρυνση της εταιρίας, δηλαδή το σύνολο υποχρεώσεων προς τα ίδια 

κεφάλαια (ΣΥ/ΙΚ) και το σύνολο υποχρεώσεων προς το σύνολο του ενεργητικού 

(ΣΥ/ΣΕ). 

 Την ρευστότητα της εταιρίας, δηλαδή τις απαιτήσεις προς τις πωλήσεις 

(ΑΠΑΙΤ/ΠΩΛ) καθώς και τον δείκτη κεφαλαίου κίνησης προς το συνολικό του 

ενεργητικού (ΚΚΙΝ/ΣΕ). 

 Την κυκλοφοριακή ταχύτητα (δείκτης δραστηριότητας) της εταιρίας, δηλαδή τα 

αποθέματα προς τις πωλήσεις (ΑΠΟΘ/ΠΩΛ). 

 Την αποδοτικότητα της εταιρίας, δηλαδή τα καθαρά κέρδη (ΚΚ/ΣΕ), τα μικτά κέρδη 

(ΜΚ/ΣΕ) και τις πωλήσεις (ΚΚ/ΠΩΛ). 

 Την οικονομική δυσχέρεια των εταιριών και συγκεκριμένα τον σύνθετο δείκτη z-

score. 

Έπειτα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη σχέσης ανάμεσα στους παραπάνω 

δείκτες των επιλεχθέντων εταιριών, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι τους και η τιμή του 

στατιστικού t-test ο οποίος δείχνει αν αυτοί αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους. Η 

περίπτωση ύπαρξης σημαντικών διαφορών στις μέσες τιμές των δεικτών των δύο 

ελεγχόμενων ομάδων καθώς και η υψηλή στατιστική σημαντικότητα αποτελούν ενδείξεις 

πιθανής παραποίησης των ΧΟΚ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι 32 από τις 38 εταιρίες (84,21%) εκάστης 

κατηγορίας των ελεγχόμενων εταιριών ταξινομήθηκαν σωστά και παράλληλα με την 

σταδιακή εισαγωγή των μεταβλητών στο υπόδειγμα προέκυψαν οι τρεις σημαντικότεροι 

δείκτες για τον εντοπισμό της ύπαρξης ή μη παραποίησης των ΧΟΚ, οι οποίοι είναι τα 

αποθέματα προς τις πωλήσεις (ΑΠΟΘ/ΠΩΛ), το σύνολο των υποχρεώσεων προς το σύνολο 

του ενεργητικού (ΣΥ/ΣΕ) καθώς και ο δείκτης z-score του Altman. Οι δείκτες ΑΠΟΘ/ΠΩΛ 

και ΣΥ/ΣΕ έχουν θετικό πρόσημο ενώ σύνθετος δείκτης z-score έχει αρνητικό, όπερ σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά αποθέματα ως προς τις πωλήσεις τους 

υψηλές υποχρεώσεις ως προς το σύνολο του ενεργητικού τους καθώς και χαμηλή τιμή του 

δείκτη z-score, πιθανόν να έχουν παραποιήσει τις ΧΟΚ τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων μαρτυρά αφενός την χαμηλή ανακύκλωσή τους και αφετέρου 

την πιθανή εσκεμμένη παρέμβαση στην απογραφή τέλους, προκειμένου να βελτιωθούν τα 
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αποτελέσματα της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, το υπόδειγμα που παρουσιάστηκε στο οποίο θα 

στηριχτεί η ανεύρεση της πιθανότητας παραποίησης των ΧΟΚ των ελεγχόμενων εταιριών της 

παρούσας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

0,23(σταθερός όρος) + 2,659 ΑΠΟΘ/ΠΩΛ + 6,685 ΣΥ/ΣΕ – 3,327 Ζ-SCORE 

 

 

Εξεταζόμενες Εταιρίες 

Για ευνόητους λόγους τα ονόματα των εταιριών θα παραληφθούν. Σε περίπτωσης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ακαδημαϊκούς σκοπούς, μπορούν να διατεθούν ξεχωριστά. Τα 

συλλεχθέντα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα προέρχονται από την Hellastat, 

από την επίσημη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθώς και από τις ιστοσελίδες 

Capital.gr και Naftemporiki.gr. 

 

 

Ε.Ι. Α.Β.Ε.Ε. 

 

Το 1986 ιδρύεται η εταιρία Ε.Ι. Α.Β.Ε.Ε. και το 1987 ξεκινά τη λειτουργία της πρώτης 

μονάδας πάχυνσης γόνου, τσιπούρας και λαβρακιού. Το 1992 η εταιρία πρωτοπορεί 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά υγρό-οξυγόνο στα ψυγεία μεταφοράς γόνου. Παράλληλα, 

εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την αεροπορική μεταφορά του γόνου. Από το 1997 

έως το 2000 η νέα διοίκηση της εταιρίας υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο που 

αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση της εταιρείας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση 

των μέσων παραγωγής. Το 2000 η Ε.Ι. εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ το 

2006 ο όμιλος, μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης ύστερα από συγχωνεύσεις και απορροφήσεις 

ιχθυοτροφείων και μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας από όλη τη χώρα. Το πρόβλημα εμφανίστηκε 

τον Απρίλιο του 2008 όταν η υπό επιτήρηση εταιρεία «γονάτισε» υπό το βάρος των χρεών 

και των δανείων της. Μόνο στο εννεάμηνο του 2008, τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας 

ήταν 10,6 εκατ. ευρώ, τα βραχυπρόθεσμα 39 εκατ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

άνω των 10 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά, το ποσό των οφειλών των Ε.Ι. προς τις άλλες 
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μεγάλες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου ανέρχονταν σε 5,5 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο 

μέρος των οφειλών αυτών να αφορά την εταιρεία Π., θυγατρική της Σ.. Η κρίσιμη θέση, στην 

οποία είχε περιέλθει τότε η εταιρεία, την οδήγησε στον περιορισμό της εμπορικής 

δραστηριότητάς της, κάτι που ανακούφισε εκείνη την περίοδο τις άλλες επιχειρήσεις του 

κλάδου. Και τούτο γιατί κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2008 η εταιρεία, προσπαθώντας να 

διασωθεί «σκότωνε τις τιμές», προκαλώντας πιέσεις στον κλάδο με συνέπεια και οι άλλες 

ηγέτιδες εταιρείες της ιχθυοκαλλιέργειας να βλέπουν τις πωλήσεις τους να μειώνονται και τα 

κέρδη τους να πέφτουν. Η εικόνα αυτή διατηρήθηκε στο σύνολο του έτους και μόνον μία 

μικρή βελτίωση παρουσιάστηκε κατά το 2009. Παράλληλα, οι εταιρείες του κλάδου είχαν να 

αντιμετωπίσουν την κατακόρυφη πτώση της τιμής της τσιπούρας, σε ποσοστό 50%. Με 

επίσημες επιστολές τους, οι εισηγμένες του κλάδου ενημέρωναν τις χρηματιστηριακές αρχές 

για την κατάσταση και τις οφειλές που διεκδικούσαν από την Ε.Ι. Η Π. ανέφερε ότι οι μη 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από την πώληση ιχθυοτροφών ήταν 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι 

συνολικές υποχρεώσεις της Ε.Ι. προς τον Όμιλο Ν. ήταν 574.560 ευρώ, ποσό που μπορούσε 

να διευθετηθεί μέσω σύμβασης εξυπηρέτησης την οποία είχε ο Ν. με μονάδα συσκευασίας 

της Ε.Ι., την οποία χρησιμοποιούσε για δικά του προϊόντα. Η Δ. είχε γνωστοποιήσει ότι η 

καθαρή απαίτησή της από την Ε.Ι. ανερχόταν σε 8.070 ευρώ32. Το 2010  έγινε η αίτηση 

υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα (προστασία έναντι πιστωτών) της εταιρείας 

Ε.Ι., δύο χρόνια, σχεδόν, μετά την εκδήλωση του σοβαρού οικονομικού προβλήματος στην 

εταιρεία, το οποίο συμπαρέσυρε τον κλάδο σε ύφεση κατά το παρελθόν έτος. Η μετοχή της 

εταιρίας βρίσκεται σε επιτήρηση. 

Πίνακας 8 : Ανάλυση Εταιρίας Ε.Ι. 
Ε. Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 78.601.153,12 76.479.354,92 77.436.433,29 76.022.480,04 89.457.570,05 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 37.252.284,40 30.253.448,64 27.152.733,46 91.433.202,73 101.528.382,78 

Κεφάλαιο Κίνησης 41.348.868,72 46.225.906,28 50.283.699,83 -15.410.722,69 -12.070.812,73 

Συνολικό Ενεργητικό 97.275.745,88 95.906.447,81 97.513.632,42 98.188.380,51 113.629.388,61 

Αριθμοδείκτης Χ1 
0,425 0,482 0,516 -0,157 -0,106 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
4.715.824,61 4.715.824,61 4.715.824,61 4.715.824,61 4.715.824,61 

                                                 
32 Η Καθημερινή, 19/4/2010 
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Σωρευμένα Κέρδη 
-23.760.178,72 -23.889.827,88 -24.146.680,68 -26.168.438,67 -19.856.623,18 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-19.044.354,11 -19.174.003,27 -19.430.856,07 -21.452.614,06 -15.140.798,57 

Συνολικό Ενεργητικό 97.275.745,88 95.906.447,81 97.513.632,42 98.188.380,51 113.629.388,61 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,196 -0,200 -0,199 -0,218 -0,133 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων 3.390.067,55 3.545.138,95 1.670.635,41 -3.419.318,55 -22.975.263,49 

Συνολικό Ενεργητικό 97.275.745,88 95.906.447,81 97.513.632,42 98.188.380,51 113.629.388,61 

Αριθμοδείκτης Χ3 
0,035 0,037 0,017 -0,035 -0,202 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ίδια Κεφάλαια 6.279.280,85 6.149.631,69 5.892.778,89 3.871.020,90 10.182.836,39 

Συνολικές Υποχρεώσεις 338.018.432,41 312.228.260,62 277.052.359,33 260.559.271,02 235.409.003,67 

Αριθμοδείκτης Χ4  
0,019 0,020 0,021 0,015 0,043 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
2,788 3,162 3,383 -1,030 -0,697 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-0,638 -0,652 -0,650 -0,712 -0,434 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
0,234 0,248 0,115 -0,234 -1,359 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
0,020 0,021 0,022 0,016 0,045 

Z - Score 
2,404 2,779 2,871 -1,960 -2,445 

Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα   7.647.992,52 19.329.276,86 23.311.400,00   

Κύκλος Εργασιών 5.573.410,00 30.355.696,85 29.769.330,97 43.317.180,00 114.416,60 

Δείκτης Α 0,000 0,252 0,649 0,538 0,000 

    

Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 

Ενεργητικό     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
66.015.250,00 70.544.509,98 70.485.684,64 69.618.870,00 21.580.653,38 

Συνολικό Ενεργητικό 
17.666.770,00 41.066.811,04 67.989.039,87 79.844.070,00 21.911.509,74 

Δείκτης Β 3,737 1,718 1,037 0,872 0,985 

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 0,000 0,670 1,726 1,431 0,000 

Δείκτης Β * 6,685 24,980 11,483 6,930 5,829 6,584 

Z - Score * (3,327) 7,998 9,246 9,550 -6,522 -8,133 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 100,000% 95,840% 33,996% 100,000% 100,000% 

 

Όπως φαίνεται και από την ανάλυση της εταιρίας πριν τη χρεοκοπία της, ο δείκτης Z-Score 

κυμαινόταν στην επικίνδυνη ζώνη <1,10 ενώ μετά την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, 
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άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει ξεπερνώντας το 2,6 καταφέρνοντας έτσι να ξεπεράσει τον 

κίνδυνο και να διατηρηθεί στην ασφαλή ζώνη. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εξαγωγή της 

πιθανότητας παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, η εταιρία φαίνεται να “πειράζει” 

τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη με ποσοστά κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας 

που αγγίζουν το 100% με εξαίρεση το έτος 2010 όπου και έγινε η υπαγωγή της στο άρθρο 99. 

 

Ε.Ψ. Χ. Α.Τ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

 

Η Ε.Ψ. ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, στη Λαμία Στις επιτυχίες της 

περιλαμβάνονται η εφαρμογή του προεντεταμένου σκυροδέματος στην κατασκευή γεφυρών 

(1958), η κατασκευή μιας από τις πρώτες στην Ελλάδα θεμελιώσεις (1963) και η απόφαση 

για εξειδίκευση της εταιρείας στα ειδικά γεωτεχνικά έργα. Το 1974 πήρε τη σημερινή της 

ονομασία. Το 1981 μετατράπηκε σε Α.Ε. ενώ το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Το 1995 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών 

συμμετείχε σε μεγάλα έργα της Ελλάδας όπως το μετρό, η Αττική Οδός, η Ζεύξη Ρίου - 

Αντιρρίου και άλλα. Το καλοκαίρι του 2010, η Ε.Ψ., ζήτησε για πρώτη φορά συνδιαλλαγή με 

τους πιστωτές της, χτυπημένη από την ύφεση που έπληξε τον τεχνικό κλάδο τα τελευταία 

χρόνια, οδηγώντας σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης δεκάδες κατασκευαστικές 

εταιρείες και άλλοτε κραταιούς ομίλους. Παρά την εξειδίκευση της στις θεμελιώσεις, τις 

αντιστηρίξεις και τις βελτιώσεις εδαφών, η Ε.Ψ. δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την ύφεση, 

κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του κατασκευαστικού αντικειμένου και 

την αδυναμία του κράτους αλλά και της αγοράς να ανταποκριθούν στις οφειλές προς την 

εταιρεία. Η εταιρεία απασχολούσε έως τον Ιούνιο του 2012, έστω και χωρίς αντικείμενο, 534 

άτομα, έναντι 650 την προηγούμενη περίοδο. Το ίδιο διάστημα, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια 

ανέρχονται σε 56 εκατ. ευρώ, οι καθαρές ζημίες σε 11,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός 

αποτελεί τη μεγάλη θηλιά, αφού προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των 

υποχρεώσεων του ομίλου σχεδόν 33 εκατ. ευρώ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα χρέη. Ωστόσο, 

η αίτηση υπαγωγής της εταιρίας στο άρθρο 99, απορρίφθηκε. Η μετοχή της εταιρίας 

βρίσκεται σε αναστολή από το 2012. 
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Πίνακας 9 : Ανάλυση Εταιρίας Ε.Ψ. 
Ε.Ψ. Χ. Α.Τ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 27.066.000,00 37.428.000,00 47.410.000,00 56.639.000,00 85.148.000,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 171.392.000,00 149.778.000,00 134.656.000,00 126.360.000,00 64.331.000,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -144.326.000,00 -112.350.000,00 -87.246.000,00 -69.721.000,00 20.817.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 114.371.000,00 134.233.000,00 146.004.000,00 164.810.000,00 184.707.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-1,262 -0,837 -0,598 -0,423 0,113 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
18.040.000,00 18.696.000,00 20.094.000,00 21.411.000,00 13.013.000,00 

Σωρευμένα Κέρδη 
-111.936.000,00 -71.106.000,00 -46.943.000,00 -42.894.000,00 -7.628.000,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-93.896.000,00 -52.410.000,00 -26.849.000,00 -21.483.000,00 5.385.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 114.371.000,00 134.233.000,00 146.004.000,00 164.810.000,00 184.707.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,821 -0,390 -0,184 -0,130 0,029 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -33.511.000,00 -18.279.000,00 -17.543.000,00 -38.561.000,00 -1.321.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 114.371.000,00 134.233.000,00 146.004.000,00 164.810.000,00 184.707.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,293 -0,136 -0,120 -0,234 -0,007 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ίδια Κεφάλαια -75.553.000,00 -34.067.000,00 -8.506.000,00 19.461.000,00 53.435.000,00 

Συνολικές Υποχρεώσεις 189.924.000,00 168.300.000,00 154.510.000,00 145.349.000,00 131.272.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,398 -0,202 -0,055 0,134 0,407 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-8,278 -5,491 -3,920 -2,775 0,739 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-2,676 -1,273 -0,599 -0,425 0,095 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-1,969 -0,915 -0,807 -1,572 -0,048 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,418 -0,213 -0,058 0,141 0,427 

Z - Score 
-13,341 -7,891 -5,385 -4,632 1,214 

  

Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 14.816.000,00 14.803.000,00 15.526.000,00 16.103.000,00 18.969.000,00 

Κύκλος Εργασιών 4.700.000,00 6.850.000,00 25.721.000,00 34.897.000,00 80.709.000,00 

Δείκτης Α 3,152 2,161 0,604 0,461 0,235 

    

Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 

Ενεργητικό     
  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
189.924.000,00 168.300.000,00 154.510.000,00 145.349.000,00 131.272.000,00 
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Συνολικό Ενεργητικό 
114.371.000,00 134.233.000,00 146.004.000,00 164.810.000,00 184.707.000,00 

Δείκτης Β 1,661 1,254 1,058 0,882 0,711 

  

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     
  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 8,382 5,746 1,605 1,227 0,625 

Δείκτης Β * 6,685 11,101 8,382 7,074 5,896 4,751 

Z - Score * (3,327) -44,386 -26,253 -17,915 -15,410 4,038 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών 
Καταστάσεων 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 82,749% 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της εταιρίας ο δείκτης Z – Score κυμαίνεται σε πολύ 

χαμηλές τιμές επιβεβαιώνοντας τη νοσηρή οικονομική της κατάσταση και επιβεβαιώνοντας 

την πρόβλεψη χρεοκοπίας. Η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από 

το 2008 σημειώνει χαμηλότερη τιμή στο 82,5 % πράγμα που σημαίνει πως είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι η εικόνα της επιχείρησης δεν είναι στην πραγματικότητα αυτή που φαίνεται. 

 

 

Α. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. 

 

Η Εταιρεία Α. ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΕ ιδρύθηκε το 1980 και σε διάστημα πέντε ετών είχε 5 

καταστήματα με τζίρο 16,7 εκατ. ευρώ. Μετά από σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές 

εταιρειών κατά την διάρκεια των επόμενων είκοσι ετών από την ίδρυση της, μπήκε στο ΧΑ 

τον Δεκέμβριο του 2000 διαθέτοντας 118 καταστήματα με συνολικό τζίρο 235 εκατ. ευρώ. 

Έπειτα, απορροφά τις εταιρείες Γ-Λ ΑΕ και Α ΑΕ με αποτέλεσμα το τέλος του έτους 2005 ο 

κύκλος εργασιών της να ξεπερνά τα 577 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, κυρίως οι εσωτερικές 

διαμάχες των μετόχων της καθώς και η οικονομική κρίση αντιστρέφουν την επιτυχημένη της 

πορεία με αποκορύφωμα την αίτησή της για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 

Κώδικα στις 14 Ιουλίου 2010. Η επίσημη πτώση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Α. η οποία 

απασχολούσε περίπου 4.000 εργαζόμενους και συνδιαλλασσόταν με δεκάδες προμηθευτές 

είχε ήδη αρχίσει, με τις οφειλές της να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζονται 

σε αυτές οι αποζημιώσεις του προσωπικού. Στις 4 Μαΐου 2011 εκδικάστηκε το πέρας της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 και παράλληλα την ίδια ημέρα η Α. Σούπερ 

Μάρκετ ΑΕΕ κατέθεσε δήλωση παύσης πληρωμών. Η τελική πράξη κατάρρευσης της Α. 
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Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ τελέστηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο με την σειρά 

του εξέδωσε την υπ' αριθμόν 802/02.08.2011 απόφαση η οποία την κηρύσσει σε κατάσταση 

πτώχευσης. Στις 7/3/2013 η μετοχής της εταιρίας διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Α. πτώχευσε τον Αύγουστο του 2011 η εξεταζόμενη 

περίοδος περιορίζεται στα έτη 2005 – 2009 για τον υπολογισμό του Z - Score 

 

 
Πίνακας 10 : Ανάλυση Εταιρίας Α. Σούπερ Μάρκετ 

Α. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 193.166.569,35 230.124.838,51 215.787.966,69 182.634.294,36 162.442.545,38 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 254.690.547,88 278.711.149,68 261.091.152,56 229.493.216,65 227.658.954,65 

Κεφάλαιο Κίνησης -61.523.978,53 -48.586.311,17 -45.303.185,87 -46.858.922,29 -65.216.409,27 

Συνολικό Ενεργητικό 362.431.829,74 403.218.461,91 366.225.038,08 338.034.246,02 321.775.297,53 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-0,170 -0,120 -0,124 -0,139 -0,203 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
9.106.358,68 9.106.358,68 10.673.933,36 10.841.628,57 9.222.706,60 

Σωρευμένα Κέρδη 
7.385.916,24 22.283.711,15 9.948.638,57 16.933.747,80 19.665.222,79 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
16.492.274,92 31.390.069,83 20.622.571,93 27.775.376,37 28.887.929,39 

Συνολικό Ενεργητικό 362.431.829,74 403.218.461,91 366.225.038,08 338.034.246,02 321.775.297,53 

Αριθμοδείκτης Χ2 
0,046 0,078 0,056 0,082 0,090 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -12.060.629,00 -2.878.711,73 -5.924.098,52 1.959.232,17 7.421.065,06 

Συνολικό Ενεργητικό 362.431.829,74 403.218.461,91 366.225.038,08 338.034.246,02 321.775.297,53 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,033 -0,007 -0,016 0,006 0,023 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Ίδια Κεφάλαια 50.302.234,59 65.200.029,50 53.996.777,46 60.981.886,69 61.216.026,51 

Συνολικές Υποχρεώσεις 312.129.595,15 338.018.432,41 312.228.260,62 277.052.359,33 260.559.271,02 

Αριθμοδείκτης Χ4  
0,161 0,193 0,173 0,220 0,235 

  
  

Z - Score 
      

  2009 2008 2007 2006 2005 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-1,114 -0,790 -0,811 -0,909 -1,330 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
0,148 0,254 0,184 0,268 0,293 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-0,224 -0,048 -0,109 0,039 0,155 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
0,169 0,203 0,182 0,231 0,247 
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Z - Score 
-1,020 -0,382 -0,555 -0,371 -0,635 

  
Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2009 2008 2007 2006 2005 

Αποθέματα 117.153.145,59 128.534.600,21 117.433.570,55 102.692.102,86 88.091.412,23 

Κύκλος Εργασιών 562.211.196,25 604.930.003,23 586.195.816,35 564.276.607,94 560.871.017,80 

Δείκτης Α 0,208 0,212 0,200 0,182 0,157 

    Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό     
  2009 2008 2007 2006 2005 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
312.129.595,15 338.018.432,41 312.228.260,62 277.052.359,33 260.559.271,02 

Συνολικό Ενεργητικό 
362.431.829,74 403.218.461,91 366.225.038,08 338.034.246,02 321.775.297,53 

Δείκτης Β 0,861 0,838 0,853 0,820 0,810 

  Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων     

  2009 2008 2007 2006 2005 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 0,554 0,565 0,533 0,484 0,418 

Δείκτης Β * 6,685 5,757 5,604 5,699 5,479 5,413 

Z - Score * (3,327) -3,392 -1,271 -1,847 -1,236 -2,113 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 99,995% 99,953% 99,975% 99,941% 99,972% 

 

Η Α. όπως φαίνεται και από την ανωτέρω ανάλυση, βρισκόταν στη ζώνη χρεοκοπίας ενώ 

παράλληλα η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών της καταστάσεων άγγιζε κατά 

προσέγγιση το 100%.  

 

 

O.C. Α.Ε. 

Από ιδρύσεως της (1976) μέχρι το 2002 η Ο.C. δρούσε ως θυγατρική της Ο.Α. Το 

αντικείμενο εργασίας της είναι η παραγωγή εδεσμάτων για τις πτήσεις της Ο.Α. και για τις 

πτήσεις των περισσοτέρων Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών και ο εφοδιασμός αναλωσίμων 

ειδών. Ταυτόχρονα ασχολείτο, με δικά της μέσα, με την φορτοεκφόρτωση αυτών των 

πτήσεων. Έχει άρτια εξοπλισμένη κρύα και ζεστή κουζίνα, η παραγωγή των οποίων δύναται 

να εξυπηρετήσει και πελάτες εκτός αεροδρομίου (Supermarket, ιδιώτες). Το 80% όμως του 

αντικειμένου της ήταν το αεροπορικό, αρκετά προσοδοφόρο, που επέτρεπε στην O.C πολλές 

φορές να εξυπηρετεί ταμειακώς και την μαμά εταιρεία. Το 2002 η E. Α.Ε εξαγόρασε το 

μεγαλύτερο ποσοστό της O.C., με αποτέλεσμα να βρει ένα μεγάλο και άρτια εξοπλισμένο 

κτίριο με υποδομές αλλά και έμπειρο προσωπικό. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η  E. να γίνει 

περισσότερο κερδοφόρα, επειδή με τα μέσα που βρήκε μπόρεσε να εξυπηρετήσει και το δικό 

της έργο (αλυσίδα καταστημάτων σε όλη την Αττική). Ταυτόχρονα μετέφερε τα γραφεία της 
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στο κτίριο της O.C. Το 2007 ο όμιλος MIG εξαγόρασε την  E. Α.Ε με αποτέλεσμα να 

αποκτήσει αυτόματα και την O.C. Τον Αύγουστο του 2009 η  MIG πατώντας στο σκαλοπάτι 

της  O.C εξαγόρασε την Ο.Α. από το δημόσιο μετονομάζοντας την σε O.A(2)., μιλώντας για 

επέκταση δρομολογίων και για άνοιγμα νέων προορισμών. Η  MIG αγόρασε την ΟΑ εντελώς 

καθαρή από χρέη και διάφορες υποχρεώσεις. Μέσα σε λίγους μήνες όμως αντί για την 

“περίφημη ανάπτυξη” ερχόταν η σκόπιμη μείωση εργασιών και απαξίωση της O.A.(2) και 

κατ' επέκταση της O.C. Από τον Οκτώβριο του 2009 η  O.Α. εγκατέλειψε αρχικά τις γραμμές 

της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Μόσχας, παραδίδοντας αυτές στην “υποτιθέμενη 

ανταγωνίστρια” εταιρεία της AG. Συνέπεια αυτού ήταν να μειώνεται συνεχώς και το 

αεροπορικό κομμάτι της O.C. Η παράδοση της  O.A. στην  AG συνεχιζόταν κανονικά και στο 

τέλος οι πρόεδροι των δύο εταιρειών μίλησαν για συνεργασία μεταξύ τους, εννοώντας 

προφανώς την απορρόφηση της  O.A.(2) από την  AG. Η διοίκηση της O.C τότε δεν έκανε 

κάτι για προσέλκυση νέων πελατών (ΞΑΕ) και όταν ορισμένες ΞΑΕ ενδιαφέρθηκαν να 

συνεργαστούν με την  O.C., τότε η διοίκηση αδιαφόρησε χαρακτηριστικά. Το Μάϊο του 2011 

η διοίκηση της  O.C. απέλυσε περίπου 100 εργαζομένους η πλειονότητα των οποίων 

προήρχετο από το αεροπορικό κομμάτι. Η απαξίωση της  O.A.(2) και της  O.C. συνεχίστηκε 

κανονικά οδηγώντας στον κατήφορο και τις δύο εταιρείες. Η Ο.Α. όδευε προς πτώχευση το 

έτος 2011.  

 

Πίνακας 11 : Ανάλυση Εταιρίας O.C. 
O. C. Α.Ε. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13.025.000,00 24.246.000,00 27.229.000,00 53.392.000,00 43.056.000,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 42.267.000,00 58.133.000,00 53.825.000,00 56.489.000,00 48.847.000,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -29242000 -33887000 -26596000 -3097000 -5791000 

Συνολικό Ενεργητικό 32.202.000,00 44.557.000,00 49.352.000,00 75.989.000,00 65.053.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-0,908 -0,761 -0,539 -0,041 -0,089 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
1.524.000,00 1.611.000,00 1.611.000,00 1.611.000,00 1.492.000,00 

Σωρευμένα Κέρδη 
-33.938.000,00 -20.779.000,00 -16.607.000,00 4.902.000,00 2.651.000,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-32.414.000,00 -19.168.000,00 -14.996.000,00 6.513.000,00 4.143.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 32.202.000,00 44.557.000,00 49.352.000,00 75.989.000,00 65.053.000,00 
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Αριθμοδείκτης Χ2 
-1,007 -0,430 -0,304 0,086 0,064 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -9.851.000,00 -4.023.000,00 -20.927.000,00 4.781.000,00 5.700.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 32.202.000,00 44.557.000,00 49.352.000,00 75.989.000,00 65.053.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,306 -0,090 -0,424 0,063 0,088 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 31/12/ΧΧΧ 0,192 2,25 34 77 95 

Αριθμός Κοινών Μετοχών 14.610.750,00 695.750,00 6.957.000,00 6.957.000,00 6.957.000,00 

Χρηματιστηριακή Αξία 2.805.264,00 1.565.437,50 236.538.000,00 535.689.000,00 660.915.000,00 

Συνολικές Υποχρεώσεις 46.976.000,00 63.478.000,00 59.440.000,00 64.568.000,00 56.002.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ4 
0,060 0,025 3,979 8,297 11,802 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ5 

Κύκλος Εργασιών / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κύκλος Εργασιών 
31.627.000,00 41.298.000,00 51.489.000,00 59.703.000,00 62.459.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 32.202.000,00 44.557.000,00 49.352.000,00 75.989.000,00 65.053.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ5 
0,982 0,927 1,043 0,786 0,960 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 1,2 
-1,090 -0,913 -0,647 -0,049 -0,107 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 1,4 
-1,409 -0,602 -0,425 0,120 0,089 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 3,3 
-1,010 -0,298 -1,399 0,208 0,289 

Αριθμοδείκτης Χ4 * 0,6 
0,036 0,015 2,388 4,978 7,081 

Αριθμοδείκτης Χ5 *1,00 
0,982 0,927 1,043 0,786 0,960 

Z - Score 
-2,490 -0,871 0,960 6,042 8,313 

  
Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 892.000,00 1.096.000,00 1.314.000,00 1.734.000,00 1.648.000,00 

Κύκλος Εργασιών 31.627.000,00 41.298.000,00 51.489.000,00 59.703.000,00 62.459.000,00 

Δείκτης Α 0,028 0,027 0,026 0,029 0,026 

    Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό     
  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
46.976.000,00 63.478.000,00 59.440.000,00 64.568.000,00 56.002.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 
32.202.000,00 44.557.000,00 49.352.000,00 75.989.000,00 65.053.000,00 

Δείκτης Β 1,459 1,425 1,204 0,850 0,861 

  Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών     
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Καταστάσεων 

  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 0,075 0,071 0,068 0,077 0,070 

Δείκτης Β * 6,685 9,752 9,524 8,051 5,680 5,755 

Z - Score * (3,327) -8,286 -2,898 3,192 20,103 27,656 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 100,000% 100,000% 99,421% 0,000% 0,000% 

Από την ανάλυση της O.C. προκύπτει πως μέχρι και το 2009 επρόκειτο για μια υγιή εταιρία 

βάσει του Z – Score, με μηδενική πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών της 

καταστάσεων ενώ από το 2010 και μετά παρατηρείται ταυτόχρονη μείωση του δείκτη Z και 

εκθετική αύξηση της πιθανότητας παραποίησης των οικονομικών της καταστάσεων κάτι που 

χρονολογικά συνάδει με την απορρόφηση της εταιρίας από την AG. Από τις 12/2/2013 η 

μετοχή της O.C. έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

 

Β. Μ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1974 ενώ το Νοέμβριο του ιδίου έτους τροποποιήθηκε η επωνυμία της 

Εταιρείας σε Διεθνής Τεχνική και Τουριστική Α.Ε. Το 1983, η Εταιρεία για λόγους 

φορολογικούς συνέστησε ομόρρυθμη εταιρεία, με τη σημερινή της επωνυμία, η οποία 

αγόραζε, κατασκεύαζε, πωλούσε ή/και εκμίσθωνε αστικά ακίνητα, με συμμετέχουσα την 

εταιρεία κατά 90% και κατά 10% ο κύριος μέτοχος αυτής Χ.Β. Το 1999, η επωνυμία της 

Εταιρείας αντικαταστάθηκε από την ισχύουσα σήμερα «Μ. Β. - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.». Το 

2001, οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του 

Χ.Α.Α. Η Μ.Β. συμμετέχει σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ακινήτων και της επένδυσης σε 

αυτά, από την αγορά της έκτασης και την κατασκευή του κτιρίου έως τη μίσθωση και την 

πώληση ή τη διακράτηση του κατασκευασμένου κτιρίου. Η Μ.Β. δρα και ως διαχειριστής 

των εγκαταστάσεων για όλα τα ακίνητα. Ασχολείται με τρεις κυρίως αγορές:  

 την αγορά γραφείων 

 την αγορά καταστημάτων.  

 την αγορά εξοχικής κατοικίας. 
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Η εταιρία υπήρξε από συστάσεώς της και επί σειρά δεκαετιών κερδοφόρα, μέχρι και την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το έτος 2008 και την έκδοση της ακυρωτικής 

απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις αρχές του έτους 2009, η 

οποία οδήγησε στη ματαίωση της οικοδόμησης εμπορικού κέντρου συμφερόντων της –  

υλοποιουμένου ήδη κατά την περίοδο εκείνη σε ποσοστό 75% του φέροντος οργανισμού του 

– στο υπ’ αριθμόν 45α Οικοδομικό Τετράγωνο στην περιοχή του Βοτανικού, το οποίο 

αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου μεταπολεμικού αναπτυξιακού έργου που επιχειρήθηκε ποτέ 

στο Νομό Αττικής, της «Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού - Λ. Αλεξάνδρας». Αυτές οι 

αρνητικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έκθεση της εταιρίας σε δανεισμό, 

σημαντικό μέρος του οποίου προοριζόταν για την υλοποίηση του έργου στο Βοτανικό, 

υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την εμφάνιση αρνητικών ταμειακών ροών. Το 2013 η 

εταιρεία κατέθεσε νέο αίτημα για προσωρινά μέτρα προστασίας από τους πιστωτές, το οποίο 

έγινε δεκτό στις 17 Οκτωβρίου από το δικαστήριο. Η προηγούμενη αίτηση που είχε 

υποβληθεί παράλληλα με την αίτηση της εταιρείας για ένταξη στο άρθρο 99, είχε απορριφθεί 

από το δικαστήριο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν οι πλειστηριασμοί ακινήτων 

από τους εργαζομένους. Σήμερα η εταιρία χρωστάει περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ σε 

τράπεζες και λοιπούς πιστωτές. 

Πίνακας 12 : Ανάλυση Εταιρίας Β.Μ. 
Β. Μ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 71.262.000,00 135.540.000,00 122.097.000,00 144.910.000,00 151.276.000,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 607.899.000,00 400.507.000,00 349.689.000,00 254.992.000,00 334.231.000,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -536.637.000,00 -264.967.000,00 -227.592.000,00 -110.082.000,00 -182.955.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 341.281.000,00 778.550.000,00 762.106.000,00 992.108.000,00 1.043.706.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-1,572 -0,340 -0,299 -0,111 -0,175 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
25.243.000,00 25.244.000,00 25.244.000,00 25.244.000,00 25.244.000,00 

Σωρευμένα Κέρδη 
-394.581.000,00 -86.015.000,00 -54.065.000,00 140.274.000,00 175.868.000,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-369.338.000,00 -60.771.000,00 -28.821.000,00 165.518.000,00 201.112.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 341.281.000,00 778.550.000,00 762.106.000,00 992.108.000,00 1.043.706.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-1,082 -0,078 -0,038 0,167 0,193 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 
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Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -294.459.000,00 22.803.000,00 -203.386.000,00 -36.356.000,00 -79.036.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 341.281.000,00 778.550.000,00 762.106.000,00 992.108.000,00 1.043.706.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,863 0,029 -0,267 -0,037 -0,076 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ίδια Κεφάλαια -322.506.000,00 -13.939.000,00 18.011.000,00 212.350.000,00 247.944.000,00 

Συνολικές Υποχρεώσεις 663.787.000,00 792.489.000,00 744.095.000,00 779.758.000,00 795.762.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,486 -0,018 0,024 0,272 0,312 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-10,315 -2,233 -1,959 -0,728 -1,150 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-3,528 -0,254 -0,123 0,544 0,628 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-5,798 0,197 -1,793 -0,246 -0,509 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,510 -0,018 0,025 0,286 0,327 

Z - Score 
-20,151 -2,309 -3,850 -0,144 -0,703 

  
Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 10.870.000,00 47.405.000,00 44.318.000,00 39.515.000,00 33.592.000,00 

Κύκλος Εργασιών 6.964.000,00 24.163.000,00 23.126.000,00 23.154.000,00 38.064.000,00 

Δείκτης Α 1,561 1,962 1,916 1,707 0,883 

    Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό     
  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
663.787.000,00 792.489.000,00 744.095.000,00 779.758.000,00 795.762.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 
341.281.000,00 778.550.000,00 762.106.000,00 992.108.000,00 1.043.706.000,00 

Δείκτης Β 1,945 1,018 0,976 0,786 0,762 

  

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     
  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 4,150 5,217 5,096 4,538 2,347 

Δείκτης Β * 6,685 13,002 6,805 6,527 5,254 5,097 

Z - Score * (3,327) -67,043 -7,681 -12,810 -0,480 -2,340 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών 
Καταστάσεων 100,000% 100,000% 100,000% 99,997% 99,996% 

 

Οι πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη Z- Score και οι πολύ υψηλά κυμαινόμενες πιθανότητες 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων συνθέτουν την εικόνα της εταιρίας Β.Μ. Όπως 

φαίνεται, το 2012 ο δείκτης πτώχευσης έφτασε στις -20 περίπου μονάδες αντιπροσωπεύοντας 

την κακή οικονομική κατάσταση που χαρακτήριζε την επιχείρηση. Ωστόσο και τα 

προηγούμενα έτη, η Β.Μ. δεν μπορούσε να “ξεφύγει” από τη ζώνη χρεοκοπίας. Η πιθανότητα 

η εταιρία να παραποιεί της οικονομικές της καταστάσεις διατηρείται στο 100%. 
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Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

 Η Μ. Ηλεκτρονική Α.Β.Ε.Ε. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο των 

Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Περιβάλλοντος, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας και 

των Ειδικών Εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ανά περίπτωση κορυφαίους και 

καταξιωμένους στρατηγικούς συνεργάτες από την παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα 

σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα που η ίδια έχει αναπτύξει στα εργαστήρια της. 

Η εταιρεία παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, η οποία συνίσταται στη 

σύνταξη μελετών σκοπιμότητας καθώς και εξειδικευμένων μελετών, στην εγκατάσταση και 

τη συντήρηση συστημάτων, την εκπαίδευση των χειριστών κτλ, ενώ αποτελεί μια από τις 

ελάχιστες καθετοποιημένες εταιρίες στο χώρο της στην Ελλάδα και τη Νότιο-Ανατολική 

Ευρώπη. Επίσης, διεξάγει σημαντικό ερευνητικό έργο σε διάφορα εθνικά και κοινοτικά 

ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενη με σημαντικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά 

Ιδρύματα. Το 1976 ξεκίνησε η Μ. να δραστηριοποιείται σε Ναυτιλιακά Συστήματα 

(Ναυσιπλοΐας, Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας) και το 1982 ακολούθησε η επέκταση της 

εταιρείας στις Χερσαίες Τηλεπικοινωνίες. Το 2000 ίδρυσε τη θυγατρική της Μ.R. στη 

Ρουμανία. Το 2003 η εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ το 2004 

ίδρυσε τη δεύτερη θυγατρική της Μ.Β. στη Βουλγαρία και ακολούθησε η αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου. Εν έτει 2005 η θυγατρική της Μ.R. απορροφήθηκε από την U SRL 

και απέκτησε συμμετοχή 35% στην U (Ουκρανική εταιρία έρευνας, παραγωγής και παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων). Το 2008 η εταιρία απορρόφησε την Τ. και επέκτεινε τις 

δραστηριότητες της σε ενεργειακές εφαρμογές ενώ παράλληλα ίδρυσε τη τρίτη κατά σειρά 

θυγατρική της Μ.Α., στην Αλβανία. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε συνδυαζόμενη με 

τη μείωση των διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα “χτύπησε” την εταιρία με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών της 09.04.2010, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 

3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι 

μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης για τους εξής λόγους: α) οι 

ζημίες της χρήσης που έληξε στις 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής 

http://www.marac.gr/index.php?pid=21&tid=2
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Θέσης και β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικές. Η ένταξη των μετοχών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 12/04/2010, κατά τη χρήση 2010. Το 

2012, η εταιρία λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει, 

κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. 

του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που 

προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις. Η αίτηση υπαγωγής έγινε δεκτή και διατάχθηκε το 

άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 

Πίνακας 13 : Ανάλυση Εταιρίας Μ 
Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.640.885,00 11.838.283,00 12.830.861,08 14.838.361,38 16.898.331,66 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13.960.284,00 16.285.884,00 15.386.449,00 15.026.501,67 16.974.357,37 

Κεφάλαιο Κίνησης -5.319.399,00 -4.447.601,00 -2.555.587,92 -188.140,29 -76.025,71 

Συνολικό Ενεργητικό 11.708.094,00 15.940.629,00 17.009.406,64 19.345.369,76 22.191.671,14 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-0,454 -0,279 -0,150 -0,010 -0,003 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
214.562,00 214.562,00 214.562,21 214.562,21 214.562,21 

Σωρευμένα Κέρδη 
-7.996.507,00 -6.371.886,00 -5.112.505,29 -2.576.102,97 -1.033.273,73 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-7.781.945,00 -6.157.324,00 -4.897.943,08 -2.361.540,76 -818.711,52 

Συνολικό Ενεργητικό 11.708.094,00 15.940.629,00 17.009.406,64 19.345.369,76 22.191.671,14 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,665 -0,386 -0,288 -0,122 -0,037 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -465.045,00 -136.898,00 -1.880.529,61 -357.113,04 1.258.943,75 

Συνολικό Ενεργητικό 11.708.094,00 15.940.629,00 17.009.406,64 19.345.369,76 22.191.671,14 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,040 -0,009 -0,111 -0,018 0,057 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ίδια Κεφάλαια -4.501.731,00 -2.877.110,00 -1.617.729,88 918.672,44 2.461.501,68 

Συνολικές Υποχρεώσεις 16.209.825,00 18.817.739,00 18.627.136,52 18.426.697,32 19.730.169,46 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,278 -0,153 -0,087 0,050 0,125 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-2,980 -1,830 -0,986 -0,064 -0,022 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-2,167 -1,259 -0,939 -0,398 -0,120 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-0,267 -0,058 -0,743 -0,124 0,381 
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Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,292 -0,161 -0,091 0,052 0,131 

Z - Score 
-5,706 -3,308 -2,758 -0,533 0,369 

  

Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     
  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 1.585.648,00 1.312.885,00 1.997.394,69 1.417.273,61 1.983.805,16 

Κύκλος Εργασιών 2.486.169,00 6.090.499,00 7.618.654,92 11.183.288,85 16.699.343,03 

Δείκτης Α 0,638 0,216 0,262 0,127 0,119 

    
Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 
Ενεργητικό     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
16.209.825,00 18.817.739,00 18.627.136,52 18.426.697,32 19.730.169,46 

Συνολικό Ενεργητικό 
11.708.094,00 15.940.629,00 17.009.406,64 19.345.369,76 22.191.671,14 

Δείκτης Β 1,384 1,180 1,095 0,953 0,889 

  
Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 1,696 0,573 0,697 0,337 0,316 

Δείκτης Β * 6,685 9,255 7,892 7,321 6,368 5,943 

Z - Score * (3,327) -18,983 -11,005 -9,177 -1,775 1,229 

      
Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών 

Καταστάσεων 100,000% 100,000% 100,000% 99,983% 99,483% 

 

Στα εξεταζόμενα έτη ήδη είχε ξεκινήσει η καθοδική πορεία της εταιρίας, αφού τα 

σοβαρότερα οικονομικά της προβλήματα χρονολογούνται περί το 2008. Η τιμή του Z –Score 

επιβεβαιώνει τη δυσχερή της κατάσταση ενώ το έτος που ανακοινώθηκε η υπαγωγή της στο 

άρθρο 99, ο δείκτης έφτασε στις -5,7 μονάδες. Η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών 

της καταστάσεων διατηρείται στο 100% σε όλη σχεδόν την πενταετία επιβεβαιώνοντας την 

ανάγκη παρουσίασης μιας καλύτερης οικονομικής εικόνας σε μια επιχείρηση που βρίσκεται 

στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

 

AL. Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

H εταιρεία AL. ΑΕ ιδρύθηκε το 1992 με μορφή ΟΕ και τον Ιούνιο του 1995 μετατράπηκε σε 

ΑΕ, ενώ τον Μάρτιο του 2002 εισήχθη στο ΧΑ. Η AL. ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο του 

χονδρικού εμπορίου ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας υποδημάτων ξένων 

οίκων στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και ειδών ενδύσεως & δερμάτινων ειδών, ενώ 

στον χώρο της λιανικής διαθέτει στην ελληνική αγορά την αλυσίδα καταστημάτων Sh. Η AL. 
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ΑΕ επηρεασμένη από την οικονομική κρίση υπέβαλλε αίτηση ανοίγματος διαδικασίας 

εξυγίανσης κατά το άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 την 28/3/2012, λαμβάνοντας παράλληλα 

προσωρινή προστασία για τη μη λήψη εις βάρος της μέτρων ατομικής και συλλογικής 

αναγκαστικής εκτέλεσης με συνέπεια την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των 

μετοχών της. Επιπροσθέτως, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 

1205/12.09.2012 αποφάσισε το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας και τον 

διορισμό διαμεσολαβητή. Τέλος, από την 2 Δεκεμβρίου 2013 το ΧΑ αποφάσισε εκ νέου την 

προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας η οποία συνεχίζει έως και 

σήμερα. 

 

Πίνακας 14 : Ανάλυση Εταιρίας AL 
AL. Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.133.622,09 11.468.510,72 17.437.714,67 20.220.385,62 18.514.076,69 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.680.468,15 10.806.728,72 15.127.788,50 16.949.039,81 15.117.709,33 

Κεφάλαιο Κίνησης -2.546.846,06 661.782,00 2.309.926,17 3.271.345,81 3.396.367,36 

Συνολικό Ενεργητικό 7.831.733,22 12.586.596,14 18.880.952,23 21.932.546,08 20.354.425,55 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-0,325 0,053 0,122 0,149 0,167 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
700.816,07 700.816,07 700.816,07 700.816,07 700.816,07 

Σωρευμένα Κέρδη 
-6.399.318,68 -3.209.774,39 -1.178.298,42 17.719,59 -108.646,38 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-5.698.502,61 -2.508.958,32 -477.482,35 718.535,66 592.169,69 

Συνολικό Ενεργητικό 7.831.733,22 12.586.596,14 18.880.952,23 21.932.546,08 20.354.425,55 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,728 -0,199 -0,025 0,033 0,029 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -2.622.537,83 -1.378.733,71 -380.851,43 1.007.894,88 1.031.179,36 

Συνολικό Ενεργητικό 7.831.733,22 12.586.596,14 18.880.952,23 21.932.546,08 20.354.425,55 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,335 -0,110 -0,020 0,046 0,051 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

Ίδια Κεφάλαια -1.931.371,46 1.258.172,83 3.289.648,80 4.485.666,81 4.359.300,84 

Συνολικές Υποχρεώσεις 9.763.104,68 11.328.423,31 15.591.303,43 17.446.879,27 15.995.124,71 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,198 0,111 0,211 0,257 0,273 

  
  

Z - Score 
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  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-2,133 0,345 0,803 0,978 1,095 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-2,372 -0,650 -0,082 0,107 0,095 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-2,250 -0,736 -0,136 0,309 0,340 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,208 0,117 0,222 0,270 0,286 

Z - Score 
-6,963 -0,924 0,806 1,664 1,816 

  
Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 3.715.542,62 4.775.942,40 5.547.079,81 5.548.459,83 5.032.364,38 

Κύκλος Εργασιών 1.551.365,41 4.579.014,78 13.666.378,13 16.053.009,22 15.983.824,62 

Δείκτης Α 2,395 1,043 0,406 0,346 0,315 

    

Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 

Ενεργητικό     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
9.763.104,68 11.328.423,31 15.591.303,43 17.446.879,27 15.995.124,71 

Συνολικό Ενεργητικό 
7.831.733,22 12.586.596,14 18.880.952,23 21.932.546,08 20.354.425,55 

Δείκτης Β 1,247 0,900 0,826 0,795 0,786 

  

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     
  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 6,368 2,773 1,079 0,919 0,837 

Δείκτης Β * 6,685 8,334 6,017 5,520 5,318 5,253 

Z - Score * (3,327) -23,167 -3,076 2,682 5,536 6,042 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 100,000% 99,999% 98,444% 71,720% 56,915% 

Η πορεία που ακολούθησε η εταιρία βάσει της οικονομικής της ανάλυσης ήταν φθίνουσα  

αφού στα έτη 2008-2009 βρισκόταν στη “γκρίζα” ζώνη χρεοκοπίας και η πιθανότητα 

παραποίησης των οικονομικών της καταστάσεων κυμαίνονταν μεταξύ 57% και 72%. 

Ωστόσο, τα επόμενα έτη λόγω αδυναμίας της να κρατηθεί έστω στη “γκρίζα” ζώνη οι τιμές 

του Z- Score απέκτησαν αρνητικό πρόσημο ενώ η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών 

της καταστάσεων έφτασε το 100% με χαμηλότερη τιμή το 98%. 

 

SP. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1971. Το 1999 εξαγοράστηκε από τον όμιλο Χ. Ακολούθησε μια 

δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης αφού από 20 καταστήματα το 1999 έφτασε τα 110 σε Ελλάδα, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία και Πολωνία. Η εταιρεία στις καλές εποχές 
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πραγματοποιούσε πωλήσεις 160 εκατ. ευρώ, είχε περίπου 15 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη και 

απασχολούσε 2.000 εργαζόμενους.. Το 2004 πραγματοποιήθηκε δημόσια εγγραφή για την 

είσοδο των μετοχών της στο Χρηματιστήριο. Η Sp λάνσαρε ένα πετυχημένο μοντέλο 

«οικονομικής μόδας», δηλαδή ποιοτικά ρούχα σε πολύ χαμηλές τιμές για όλη την οικογένεια, 

μέσα από τεράστια σε μέγεθος καταστήματα. Η κρίση όμως σάρωσε το οικογενειακό 

εισόδημα και τις πωλήσεις του δικτύου και σε συνδυασμό με το ακριβό κόστος χρήματος 

επήλθε το οριστικό λουκέτο. Αναλυτικότερα, το 2009 και έπειτα από μια κερδοφόρο περίοδο 

(2004-2008), όταν κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της από τα 65 εκατ. 

ευρώ στα 163 εκατ. ευρώ και να παραγάγει προς όφελος των μετόχων της συνολικά κέρδη 55 

εκατ. ευρώ, η κατάσταση άρχισε να αντιστρέφεται πλέον το 2009. Από τότε και με 

αποκορύφωμα την επόμενη διετία, οι ζημίες ξέφυγαν από κάθε έλεγχο ξεπερνώντας 

σωρευτικά τα 107 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις κατέρρευσαν σε προ δεκαετίας επίπεδα, 

υποχωρώντας πάνω από 53% συγκριτικά με το ρεκόρ του 2009. διαχείριση των δανείων έγινε 

υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα. Η χρηματοδότηση της αλματώδους επέκτασης των 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδος, τα ανοίγματα σε προμηθευτές και το υψηλό 

κόστος λειτουργίας είχαν ως αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις του ομίλου να εκτιναχθούν από τα 

48 εκατ. ευρώ το 2007, σε περίπου 97 εκατ. ευρώ το 2013. Μέσα στους 8 πρώτους μήνες του 

2013 έκλεισε συνολικά 34 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, ενώ αποσύρθηκε εντελώς από τη 

Ρουμανία και την Κύπρο όπου οι θυγατρικές –όπως και στην Πολωνία– τέθηκαν σε 

εκκαθάριση, διατηρώντας μόνο 1 κατάστημα στη Βουλγαρία. Μέχρι και τον Αύγουστο ο 

αριθμός των καταστημάτων της είχε μειωθεί σε μόλις 44 σε όλη την Ελλάδα, όταν στις αρχές 

του 2011 λειτουργούσε συνολικά 114 καταστήματα εκ των οποίων 88 στην Ελλάδα και άλλα 

26 στα Βαλκάνια με βλέψεις περαιτέρω επέκτασης, που σκόνταψαν όμως στην άρνηση των 

τραπεζών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τα επενδυτικά της σχέδια. Οι βασικοί μέτοχοι  

που είχαν αποσυρθεί από τη διοίκηση της εταιρείας τους τελευταίους μήνες πρωτοστατούσαν 

μέσω της εισηγμένης την περίοδο της «φούσκας» του Χρηματιστηρίου με εξαγορές αλλά και 

την επέκταση της δραστηριότητας στην Αγγλία, η οποία όμως απέτυχε επιχειρηματικά. H 

συνέχεια της εταιρείας μέχρι και το 2009 – αρχή της κρίσης– ήταν σταθερά ανοδική: 

Διείσδυση της αλυσίδας στην αγορά των Βαλκανίων με την έναρξη λειτουργίας 

καταστημάτων στη Σόφια και τα Σκόπια το 2006, επέκταση της παρουσίας της εταιρείας στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη με την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας και την Κύπρο το 

2007, αλλά και ολοκλήρωση το ίδιο έτος της σημαντικής επένδυσης στον τομέα logistics με 

την έναρξη λειτουργίας της υπερσύγχρονης αποθήκης του ομίλου, συνολικής επιφάνειας 

21.000 τ.μ., στην Ανθούσα Αττικής. Σε μία προσπάθεια σωτηρίας, ο όμιλος Χ. τον Ιανουάριο 
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του 2013 οδήγησε τη Sp. στο άρθρο 99. Το αίτημα απερρίφθη από το Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αναγκάζοντας την εταιρεία να κάνει έφεση, η οποία 

εκδικάστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου όπου η βασική πιστώτρια τράπεζα με χρωστούμενα περί τα 

12 εκατ. ευρώ από τη Sp., άσκησε κύρια παρέμβαση κατά του ανοίγματος της διαδικασίας, 

όπως επίσης και το Δημόσιο με οφειλές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ αλλά και το ΙΚΑ με 

χρωστούμενα περί τα 3,5 εκατ. ευρώ. 

Πίνακας 15 : Ανάλυση Εταιρίας SP 
SP. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 33.785.000,00 51.908.000,00 61.714.000,00 73.048.000,00 85.366.000,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 87.522.000,00 77.295.000,00 57.752.000,00 59.357.000,00 50.158.000,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -53.737.000,00 -25.387.000,00 3.962.000,00 13.691.000,00 35.208.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 72.627.000,00 107.349.000,00 124.502.000,00 158.098.000,00 162.349.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-0,740 -0,236 0,032 0,087 0,217 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
3.804.000,00 3.907.000,00 3.940.000,00 3.793.000,00 5.394.000,00 

Σωρευμένα Κέρδη 
-48.535.000,00 -1.845.000,00 13.589.000,00 39.343.000,00 42.059.000,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-44.731.000,00 2.062.000,00 17.529.000,00 43.136.000,00 47.453.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 72.627.000,00 107.349.000,00 124.502.000,00 158.098.000,00 162.349.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,616 0,019 0,141 0,273 0,292 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -35.048.000,00 -5.356.000,00 -2.466.000,00 4.238.000,00 22.600.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 72.627.000,00 107.349.000,00 124.502.000,00 158.098.000,00 162.349.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,483 -0,050 -0,020 0,027 0,139 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ίδια Κεφάλαια -20.854.000,00 25.939.000,00 41.406.000,00 67.013.000,00 71.330.000,00 

Συνολικές Υποχρεώσεις 93.481.000,00 81.410.000,00 83.096.000,00 91.085.000,00 91.019.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,223 0,319 0,498 0,736 0,784 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-4,854 -0,284 0,038 0,104 0,260 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-2,008 0,027 0,197 0,382 0,409 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-3,243 -0,165 -0,065 0,088 0,459 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,234 0,335 0,523 0,773 0,823 
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Z - Score 
-10,339 -0,087 0,693 1,347 1,952 

  
Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 
Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 16.853.000,00 31.412.000,00 32.183.000,00 38.868.000,00 41.397.000,00 

Κύκλος Εργασιών 77.703.000,00 112.156.000,00 138.003.000,00 155.010.000,00 149.430.000,00 

Δείκτης Α 0,217 0,280 0,233 0,251 0,277 

    

Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 

Ενεργητικό     

  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
93.481.000,00 81.410.000,00 83.096.000,00 91.085.000,00 91.019.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 
72.627.000,00 107.349.000,00 124.502.000,00 158.098.000,00 162.349.000,00 

Δείκτης Β 1,287 0,758 0,667 0,576 0,561 

  

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     

  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 0,577 0,745 0,620 0,667 0,737 

Δείκτης Β * 6,685 8,605 5,070 4,462 3,851 3,748 

Z - Score * (3,327) -34,397 -0,289 2,306 4,481 6,493 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών 

Καταστάσεων 100,000% 99,823% 95,283% 56,639% 14,445% 

 

Η ανάλυση της εταιρία όπως προμηνύεται κα από το ιστορικό της, παρουσιάζει μια εταιρία 

που ακολούθησε πτωτική πορεία με σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης το 

2009. Όπως φαίνεται και από τις τιμές του Z – Score, η εταιρία βρισκόταν στην γκρίζα ζώνη 

από το έτος 2008, ενώ από το 2010 και έπειτα βρέθηκε στη ζώνη χρεοκοπίας η οποία και 

τελικά συνέβη το 2013. Η πιθανότητα παραποίησης των χρηματοοικονομικών της 

καταστάσεων το 2008 κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα ενώ ένα χρόνο αργότερα 

υπερδιπλασιάζεται μέχρι που το 2011 αγγίζει σχεδόν το 100%. Η Sp. “ανοίχτηκε” πολύ χωρίς 

να υπολογίζει ότι η οικονομία μπορεί να επέλθει χειρότερη κατάσταση αφήνοντας έτσι την 

οικονομική κρίση να την “πιάσει” απροετοίμαστη. 

 

SA. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 

H SA. προέκυψε έπειτα από την μετατροπή της ΜΕ. ΕΛΛΑΣ ΟΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 

1964, σε SA. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ το 1973 με έδρα το Μαρούσι 

Αττικής. Το 1990 εισήχθη στο ΧΑ και τα επόμενα έτη ξεκίνησε να συνάπτει σημαντικές 
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συνεργασίες με ξένους ομίλους. Ο όμιλος SA. δραστηριοποιείται στην αγορά επίπλου 

γραφείου και σπιτιού με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα κατέχοντας ηγετική θέση. 

Εξαιτίας όμως της καθίζησης του κλάδου του επίπλου (πτώση περίπου 70% για την περίοδο 

2008-2013), απόρροια αφενός του ισχυρού ανταγωνισμού ξένων πολυεθνικών και αφετέρου 

της κατάρρευσης της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, η SA. παρουσίασε ήδη από το 2008, 

την χρονιά που εξαπλώθηκε η παγκόσμια οικονομική κρίση, υψηλές ζημιές (σε επίπεδο 

ομίλου οι ζημιές μετά φόρων από 2,1 εκατ. ευρώ το 2008 διαμορφώθηκαν στα 17,9 εκατ. 

ευρώ το 2011) οι οποίες διαδέχτηκαν τη συνεχόμενη συρρίκνωση της κερδοφορίας των 

προηγούμενων ετών. Έτσι, η SA. Την 1/10/2012 προχώρησε σε αίτηση υπαγωγής της  στη 

διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, ως ισχύει τροποποιηθείς, η οποία 

επρόκειτο να εκδικαστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η εταιρεία κατέθεσε 

επίσης αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε να λάβει 

χώρα την 31.01.2013. Παράλληλα, με προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών ανεστάλησαν οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της SΑ. και 

των συνυπεύθυνων με αυτήν προσώπων έως και την εκδίκαση της αιτήσεως. Τον Ιούνιο του 

2013 επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της 

εισηγμένης εταιρίας SA. Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 106β). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί 

την επιτυχή ολοκλήρωση της 18μηνης προσπάθειας διαπραγματεύσεων της εταιρίας, η οποία 

επετεύχθη με τη συνεχή συνδρομή των εξειδικευμένων σε υποθέσεις του άρθρου 99 

χρηματοοικονομικών συμβούλων Deloitte. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους απόφαση 

στην Ελλάδα λόγω των μοναδικών όρων της κεφαλαιοποίησης και μετατόπισης 

υποχρεώσεων, απόκτησης ακινήτων από τις τράπεζες και μείωσης λοιπών υποχρεώσεων κατά 

80%, καθώς εφαρμόζεται πλήρως και με επιτυχία το άρθρο 106β για τη διάσωση της 

ιστορικής εισηγμένης, μετά από συμφωνία άνω του 76% των πιστωτών. Σημαντική εξέλιξη 

θεωρείται η στήριξη ολόκληρου σχεδόν του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (9 τράπεζες) 

στο πλάνο εξυγίανσης της εταιρίας, με τις τράπεζες που το συγκροτούν να έχουν συνολικές 

απαιτήσεις από δάνεια περίπου 50εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προέβλεπε: την κεφαλαιοποίηση 

υποχρεώσεων ύψους 18 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και μετατόπιση της περιόδου 

αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού στο μέλλον, τη μείωση των λοιπών υποχρεώσεων ύψους 

12,4 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. ευρώ. την αγορά ακινήτων της SΑ. από τις πιστώτριες τράπεζες 

σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υποχρεώσεις της εταιρείας 

μειώνονται δραματικά από τα 68 εκατομμύρια σε 20 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία μόλις 

τα 10 εκατομμύρια  αφορούν τραπεζικό δανεισμό. Πρόκειται για μια όχι συνηθισμένη στην 

Ελλάδα διαδικασία εξυγίανσης καθώς η εταιρεία ξεκίνησε τις διαδικασίες με το άρθρο 99 
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αλλά με ταχείς ρυθμούς υπήρξε συμφωνία με τους πιστωτές και έγινε χρήση του άρθρου 

106Β το οποίο αναφέρεται σε προϋπογεγραμμένη συμφωνία. Επιπλέον η συμφωνία 

προέβλεπε ότι απομειώνονται υποχρεώσεις σε ανέγγυους πιστωτές κατά το ποσό των 12 

εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος στη συμφωνία περιλαμβανόταν χρηματοδότηση εκ μέρους των 

τραπεζών ύψους 3,5 εκατομμυρίων, ενώ το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1 

εκατομμύριο με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε επιτρέπει 

στην SA, με εξασφαλισμένη πλέον ρευστότητα και έχοντας υλοποιήσει πρόγραμμα 

εξορθολογισμού δαπανών, να προχωρήσει στο επενδυτικό της σχέδιο που έχει και την 

σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της. 

 

Πίνακας 16 : Ανάλυση Εταιρίας SA 
"SA. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ" 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.065.000,00 19.132.000,00 36.360.000,00 38.838.000,00 44.903.000,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 67.241.000,00 60.457.000,00 47.341.000,00 44.857.000,00 53.170.000,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -52.176.000,00 -41.325.000,00 -10.981.000,00 -6.019.000,00 -8.267.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 48.605.000,00 68.233.000,00 91.312.000,00 108.393.000,00 113.125.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-1,073 -0,606 -0,120 -0,056 -0,073 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθεματικά Κεφάλαια 10.973.000,00 10.880.000,00 10.890.000,00 15.956.000,00 12.620.000,00 

Σωρευμένα Κέρδη -51.637.000,00 -33.565.000,00 -30.746.000,00 -11.527.000,00 -3.899.000,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη -40.664.000,00 -22.685.000,00 -19.856.000,00 4.429.000,00 8.721.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 48.605.000,00 68.233.000,00 91.312.000,00 108.393.000,00 113.125.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-0,837 -0,332 -0,217 0,041 0,077 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -14.892.000,00 -11.487.000,00 -10.278.000,00 -5.760.000,00 -3.936.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 48.605.000,00 68.233.000,00 91.312.000,00 108.393.000,00 113.125.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ3 
-0,306 -0,168 -0,113 -0,053 -0,035 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 
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Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχών / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 31/12/ΧΧΧ 0,03 0,08 0,15 0,43 0,43 

Αριθμός Κοινών Μετοχών 28.056.518,00 28.056.518,00 28.056.518,00 28.056.518,00 28.056.518,00 

Χρηματιστηριακή Αξία 841.695,54 2.104.238,85 4.208.477,70 12.064.302,74 12.064.302,74 

Συνολικές Υποχρεώσεις 74.399.000,00 76.048.000,00 81.148.000,00 78.713.000,00 76.945.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ4 
0,011 0,028 0,052 0,153 0,157 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ5 

Κύκλος Εργασιών / Συνολικό Ενεργητικό 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Κύκλος Εργασιών 9.513.000,00 23.992.000,00 40.519.000,00 62.434.000,00 79.183.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 48.605.000,00 68.233.000,00 91.312.000,00 108.393.000,00 113.125.000,00 

Αριθμοδείκτης Χ5 
0,196 0,352 0,444 0,576 0,700 

  
  

Z - Score 
      

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 1,2 
-1,288 -0,727 -0,144 -0,067 -0,088 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 1,4 
-1,171 -0,465 -0,304 0,057 0,108 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 3,3 
-1,011 -0,556 -0,371 -0,175 -0,115 

Αριθμοδείκτης Χ4 * 0,6 
0,007 0,017 0,031 0,092 0,094 

Αριθμοδείκτης Χ5 *1,00 
0,196 0,352 0,444 0,576 0,700 

Z - Score 
-3,268 -1,380 -0,345 0,483 0,699 

 

Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
 

  Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών   

  2012 2011 2010 2009 2008 

Αποθέματα 
8.678.000,00 11.717.000,00 11.831.000,00 15.372.000,00 17.756.000,00 

Κύκλος Εργασιών 
9.513.000,00 23.992.000,00 40.519.000,00 62.434.000,00 79.183.000,00 

Δείκτης Α 0,912 0,488 0,292 0,246 0,224 

  
Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 
Ενεργητικό   

  2012 2011 2010 2009 2008 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
74.399.000,00 76.048.000,00 81.148.000,00 78.713.000,00 76.945.000,00 

Συνολικό Ενεργητικό 
48.605.000,00 68.233.000,00 91.312.000,00 108.393.000,00 113.125.000,00 

Δείκτης Β 1,531 1,115 0,889 0,726 0,680 
 

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
 

  2012 2011 2010 2009 2008 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 
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Δείκτης Α * 2,659 2,426 1,299 0,776 0,655 0,596 

Δείκτης Β * 6,685 10,233 7,451 5,941 4,855 4,547 

Z - Score * (3,327) -10,873 -4,590 -1,149 1,607 2,327 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 100,000% 100,000% 99,969% 98,407% 95,435% 

Από την ανάλυση της SA. προκύπτει πως από το 2008 η προαναφερόμενη δεν βρέθηκε στην 

ασφαλή ζώνη βάσει του Z – Score, κάτι που επαληθεύεται και από την ιστορική της 

αναδρομή. Σε ότι αφορά την πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών της καταστάσεων 

παραμένει υψηλή με χαμηλότερο ποσοστό το 95,4 % στο έτος 2008. Ωστόσο, αναμένεται η 

εταιρία να ξαναπάρει τα “πάνω” της με τα μέτρα εξυγίανσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

από το 2013. 

  

MI. COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είχε σαν σκοπό το εμπόριο Η/Υ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-

SERVICE και έφερε τον διακριτικό τίτλο MI. COMPUTERS τον οποίον διατηρεί μέχρι 

σήμερα όπως επίσης και την επωνυμία της καθώς και την μορφή της. Το 1999 η εταιρία 

εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δραστηριοποιείται στην εμπορία Η/Υ, 

περιφερειακών συστημάτων, ασύρματων και ενσύρματων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, 

αναλωσίμων υλικών δικτύου, προγραμμάτων μηχανογράφησης επιχειρήσεων, after sales 

υποστήριξη των πελατών καθώς και διαχείριση συστημάτων στο πεδίο της εφαρμοσμένης 

πληροφορικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η επιχείρηση απευθύνεται: σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις ατομικές έως μεγάλες, τράπεζες, Δήμους, σχολεία, Δημόσιες υπηρεσίες, 

Νομαρχίες κλπ. στο αγοραστικό κοινό της Λαμίας και γενικότερα των νομών Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας. Το 2009, η εταιρία  υπέβαλε στο Τριμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση 

ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007. Στόχος, 

όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της προς το Χ. Α., είναι «η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της 

εταιρείας και των πιστωτών της με σκοπό την αντιμετώπιση της πρόσκαιρης οικονομικής 

αδυναμίας της εταιρείας, την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της και τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας και τη λήψη προληπτικών μέτρων έναντι των πιστωτών της εταιρείας, ώστε 

να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της όσο διαρκεί η διαδικασία συνδιαλλαγής». 

Η κίνηση αυτή της διοίκησης της MΙ., παρ' όλο που ήταν αναμενόμενη, ξάφνιασε την αγορά, 
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τουλάχιστον ως προς τον χρόνο εκδήλωσής της. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 επισπεύσθηκε, καθώς η δημοσιότητα που 

έλαβε το θέμα δημιούργησε μιαν ασφυκτική πίεση των συνεργατών της, κυρίως των 

δικαιοπαρόχων καταστημάτων MΙ., για επιστροφή των εγγυητικών τους επιστολών. Όπως 

επισημαίνουν οι δικαιοπάροχοι, η εταιρεία ήδη αντιμετώπιζε δομικά προβλήματα, καθώς δεν 

διέθετε ούτε εμπορεύματα ούτε υπηρεσίες. Το προσωπικό είχε περιοριστεί σε 6 

εργαζόμενους, ενώ η επικοινωνία της με το δίκτυο καταστημάτων σχεδόν είχε διακοπεί. 

Επίσης, η ασφυκτική πίεση των προμηθευτών της επιχείρησης -κυρίως τηλεπικοινωνιακές 

επιχειρήσεις- στους οποίους η MI. οφείλει περί τα 8 εκατ. ευρώ, συνετέλεσε στην επιτάχυνση 

της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής της στο άρθρο 99.  Τέλος, ιδιαίτερα 

δυσαρεστημένες φέρονται οι τράπεζες, από το γεγονός ότι η εταιρεία, ενώ πωλούσε τοις 

μετρητοίς στο δίκτυο καταστημάτων της, τελικά δεν βρέθηκε ευρώ στα ταμεία της. Επίσης, η 

εταιρεία δεν διατηρούσε εμπορεύματα σε στοκ, καθώς η φιλοσοφία ανάπτυξης των 

καταστημάτων MΙ. ήταν βασισμένη σε ένα περιβάλλον οπτικοακουστικό. Η μετοχή της 

εταιρίας είναι σε αναστολή. 

 

Πίνακας 17 : Ανάλυση Εταιρίας MI 
MI. COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ1 

Κεφάλαιο Κίνησης / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.737.299,00 4.657.142,00 24.233.825,00 25.360.765,00 18.938.183,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 27.142.145,00 26.293.851,00 22.686.316,00 27.650.579,00 25.172.018,00 

Κεφάλαιο Κίνησης -23.404.846,00 -21.636.709,00 1.547.509,00 -2.289.814,00 -6.233.835,00 

Συνολικό Ενεργητικό 3.868.572,00 13.558.564,00 35.426.964,00 38.387.921,00 32.961.677,00 

Αριθμοδείκτης Χ1 
-6,050 -1,596 0,044 -0,060 -0,189 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ2 

Παρακρατηθέντα Κέρδη / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Αποθεματικά Κεφάλαια 
745.361,00 745.361,00 745.361,00 745.361,00 1.708.998,00 

Σωρευμένα Κέρδη 
-37.616.512,00 -28.273.397,00 -3.023.096,00 -4.355.112,00 -17.003.426,00 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 
-36.871.151,00 -27.528.036,00 -2.277.735,00 -3.609.751,00 -15.294.428,00 

Συνολικό Ενεργητικό 3.868.572,00 13.558.564,00 35.426.964,00 38.387.921,00 32.961.677,00 

Αριθμοδείκτης Χ2 
-9,531 -2,030 -0,064 -0,094 -0,464 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ3 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων / Συνολικό Ενεργητικό 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων -9.958.642,00 -24.803.544,00 2.414.634,00 3.194.531,00 1.285.394,00 

Συνολικό Ενεργητικό 3.868.572,00 13.558.564,00 35.426.964,00 38.387.921,00 32.961.677,00 
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Αριθμοδείκτης Χ3 
-2,574 -1,829 0,068 0,083 0,039 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ Χ4 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές Υποχρεώσεις 

  2009 2008 2007 2006 2005 

Ίδια Κεφάλαια -23.316.051,00 -13.972.936,00 11.277.365,00 9.945.349,00 7.734.462,00 

Συνολικές Υποχρεώσεις 27.184.623,00 27.531.500,00 24.149.599,00 28.442.572,00 25.227.215,00 

Αριθμοδείκτης Χ4  
-0,858 -0,508 0,467 0,350 0,307 

  
  

Z - Score 
      

  2009 2008 2007 2006 2005 

Αριθμοδείκτης Χ1 * 6,56 
-39,688 -10,468 0,287 -0,391 -1,241 

Αριθμοδείκτης Χ2 * 3,26 
-31,071 -6,619 -0,210 -0,307 -1,513 

Αριθμοδείκτης Χ3 * 6,72 
-17,299 -12,293 0,458 0,559 0,262 

Αριθμοδείκτης Χ4 *1,05  
-0,901 -0,533 0,490 0,367 0,322 

Z - Score 
-88,958 -29,913 1,025 0,229 -2,169 

  

Υπολογισμός Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     

    Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών     
  2009 2008 2007 2006 2005 

Αποθέματα 239.057,00 986.274,00 1.279.880,00 1.966.559,00 1.775.003,00 

Κύκλος Εργασιών 82.927,00 47.365.339,00 85.306.447,00 78.414.620,00 64.080.221,00 

Δείκτης Α 2,883 0,021 0,015 0,025 0,028 

    
Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 
Ενεργητικό     

  2009 2008 2007 2006 2005 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
27.184.623,00 27.531.500,00 24.149.599,00 28.442.572,00 25.227.215,00 

Συνολικό Ενεργητικό 
3.868.572,00 13.558.564,00 35.426.964,00 38.387.921,00 32.961.677,00 

Δείκτης Β 7,027 2,031 0,682 0,741 0,765 

  

Συνάρτηση Πιθανότητας Παραποίησης των Οικονομικών 

Καταστάσεων     

  2009 2008 2007 2006 2005 

0,23 
0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 

Δείκτης Α * 2,659 7,665 0,055 0,040 0,067 0,074 

Δείκτης Β * 6,685 46,976 13,574 4,557 4,953 5,116 

Z - Score * (3,327) -295,964 -99,522 3,411 0,760 -7,217 

      

Πιθανότητα Παραποίησης Οικονομικών 

Καταστάσεων 100,000% 100,000% 80,466% 98,890% 100,000% 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα της εταιρίας, μόνο το 2007 κατάφερε να ανήκει στην υγιή 

ζώνη βάσει του δείκτη Z-Score, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές του 

δείκτη προμήνυαν την κατάληξη της. Η πιθανότητα παραποίησης των οικονομικών της 

καταστάσεων διατηρείται κατά προσέγγιση στο 100% με εξαίρεση το 2007, που είναι 

χαμηλότερη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.   
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως πτώχευση μιας εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται 

από την παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων, απλά είναι πιο πιθανό. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Η δημιουργική λογιστική, όπως καταδεικνύει και το όνομα της “δημιουργεί” εκ του μη όντος. 

Οι τεχνικές – στρατηγικές της, εφαρμόζονται στο εύρος του νόμιμου πλαισίου, ωστόσο δεν 

είναι πάντα ηθικές. Όπως στην καθημερινότητα μας, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα 

θετικά στοιχεία της περίστασης που υποστηρίζουμε, και πολλές φορές “κατευθύνουμε” τους 

δέκτες των πληροφοριών μας να επικεντρωθούν στην επιθυμητή για εμάς κατεύθυνση 

προκειμένου να αποκομίσουμε οφέλη, έτσι γίνεται και με τους λογιστικούς αριθμούς. Οι 

επιχειρήσεις παρεμβαίνουν αυθαίρετα στα οικονομικά τους μεγέθη προκειμένου να πετύχουν 

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πολλές φορές, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς ή από το ενδιαφερόμενο κοινό. Άλλες φορές, αποκαλύπτονται 

μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που πλήττουν την διεθνή και εγχώρια οικονομική κοινότητα 

και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό σκάνδαλο τόσο 

πιθανότερο είναι η εμπλεκόμενη σε αυτό να μην είναι μόνο οι επιχείρηση αλλά και η 

εκάστοτε κυβέρνηση, ελεγκτική εταιρία κοκ. Η κοσμητική λογιστική ήταν, είναι και θα 

συνεχίσει να υφίσταται ως ένα φαινόμενο λογιστικής “παραφωνίας” στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων εφόσον αυτές έχουν κίνητρο να το υιοθετήσουν. 

Η δομή της εργασίας σχεδιάστηκε με στόχο την παρουσίαση από την αρχή ως το τέλος της 

εφαρμογής της δημιουργικής λογιστικής συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των τεχνικών, 

των μεθόδων πρόληψης, εντοπισμού και καταπολέμησης του φαινομένου τόσο δημιουργικής 

λογιστικής όσο και απάτης και έκλεισε με την εφαρμογή μοντέλων εντοπισμού πιθανής 

παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ένα δείγμα 10 εισηγμένων 

επιχειρήσεων που πτώχευσαν ή αιτήθηκαν υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συνδέουν άρρητα τα κίνητρα, τις τεχνικές και τις 

συνθήκες (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές) που επικρατούν στο περιβάλλον 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 
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Η εμπειρική μελέτη που προηγήθηκε περιορίζεται σε αριθμητικά μεγέθη με την μορφή 

οικονομικών δεικτών. Όταν η ανάλυση αποτελείται αποκλειστικά από αριθμούς, η 

χειραγώγηση των είναι πιθανότερη. Η διεύρυνση του οικονομικού μοντέλου με την εισαγωγή 

του ανθρώπινου παράγοντα όπως η οικονομική κατάσταση των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων, ο εντοπισμός παρεπόμενων δραστηριοτήτων των εταίρων, η οικειότητα τους με 

τους ελεγκτικούς φορείς ή με κυβερνητικά στελέχη και ένα εύρος άλλων συντελεστών 

δύναται να οδηγήσουν σε μια πιο σφαιρική εικόνα ως προς την εγκυρότητα και ειλικρίνεια 

των οικονομικών μεγεθών που παρουσιάζονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιχειρήσεις 

και κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι “πέφτουν θύματα” της κακής ή δόλιας διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων που εσφαλμένα ιδιοποιούνται οι κύριοι μέτοχοι – εταίροι στα οποία 

όφειλαν να είναι διαχειριστές κάτι που στη συνέχεια οδηγεί στη αλλοίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές, οι επιχειρήσεις πτωχεύουν και όχι οι 

επιχειρηματίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

Άρθρο 99 (Νόμος 4013/2011) – Επεξήγηση 

Διαδικασία εξυγίανσης 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και 

βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία 

εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. 

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί 

στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία 

που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση 

των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι 

μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από 

αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο 

οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος 

Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη τα ποσά 

και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών. 

3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας 

εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 

εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. Στην 

τελευταία περίπτωση η συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την 

αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας. 

5. Η απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας 

εξυγίανσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει απόφασης 

της συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση 
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τέτοιας συνέλευσης, με την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές που 

σχηματίζουν την κατά το άρθρο 106α απαιτούμενη πλειοψηφία. 

6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για υπαγωγή στη 

διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο αίτηση 

για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Παράλειψη συνυποβολής αίτησης 

πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος 

κεφαλαίου, είναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές ή τον 

εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

5 του παρόντος Κώδικα. Το άρθρο 98 εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το 

πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει με 

την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευσης μέχρι τη λήξη της 

διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της 

διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της 

συμφωνίας εξυγίανσης, η πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς 

και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 

παράγραφος 5. Σε περίπτωση που το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, 

τεκμαίρεται ότι απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την απόφαση, με την οποία 

επικυρώνει τη συμφωνία. 

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις του 

οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες 

εκκρεμούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος 

κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή της αίτησης αυτής. 

Στην περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή, η αίτηση κήρυξης της 

πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση για το 

άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. 

8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης 

κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 6. 
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9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

του άρθρου 48 παρ. 1 στοιχείο γ΄ κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία 

που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 45 παρ. 2 

του Ν. 3190/1955, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση 

απόφασης για τη λύση της εταιρείας. 

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 

4 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή 

έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

11. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται στις διαδικασίες 

του παρόντος κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές. 
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