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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αρχικά στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο επαφής και επικοινωνίας
ανάμεσα στις εταιρείες και τους διάφορους χρήστες τους. Πολύ συχνά όμως, οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, ως αποτέλεσμα
μη νόμιμων δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται και από τους αναλυτές που
ασχολήθηκαν με το θέμα, με συνέπεια να μετατρέπονται από ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
εργαλείο σε ένα μέσο παραπλάνησης του κοινού το οποίο είναι απόρροια της
παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη λειτουργία της αγοράς, καθώς οι πτυχές της
είναι πολλές και αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή απάτης στο επιχειρησιακό
περιβάλλον.
Η παραποίηση των λογιστικών δεδομένων είναι μία πρακτική που υιοθετείται
όχι μόνο απο τα διοικητικά στελέχη για να επιτυγχάνουν προσωπικούς τους στόχους,
οι οποίοι συνήθως πηγάζουν από αίτια όπως η ανταμοιβή, η τήρηση των όρων των
δανειακών συμβάσεων και των εκάστοτε φορολογικών θεσμών, αλλά και από τους
ορκωτoύς ελεγκτές όπως αναλύονται σε κάποια από τα μεγαλύτερα εταιρικά
σκάνδαλα που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκοσμιοποιημένη
οικονομία. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ελεγκτικού έργου και
τη συμβολή του κατά τη δημιουργία, την εξέλιξη, την πρόληψη και την απαραίτητη
αποκάλυψη των φαινομένων αυτών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινομένο της Παραποίησης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να
εντοπίσουμε και να σκιαγραφήσουμε τα βασικά συστατικά του φαινομένου, από τις
γενεσιουργές του αιτίες και τις μορφές που μπορεί να λάβει ως και τις συνέπειες και
τους τρόπους αντιμετώπισης, πρόληψης και καταστολής του. Για την επίτευξη της
προσπάθειά μας θα ανατρέξουμε στις λίγο έως πολύ συμπίπτουσες απόψεις που
συναντάμε στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία και θα καταγράψουμε το θεωρητικό
προφίλ της παραποίησης.
Αναλυτικότερα η εργασία είναι χωρισμένη σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο γίνετε αναφορά στο μείζον θέμα των τελευταίων ετών στην παγκόσμια
οικονομία και στην οικονομία της Ελλάδας, που είναι η κρίση, καθώς και στις
συνέπειες που αποφέρει στην σημερινή κοινωνία. Στην συνέχεια δίνετε μία συνολική
εικόνα για την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων με αναφορά στα είδη,
στην λογιστική πληροφόρηση, στους χρήστες και στην ποιότητα των οικονομικών
καταστάσεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της
παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και η εννοιολογική προσέγγιση της
δημιουργικής

λογιστικής

καθώς

παρατίθενται

απόψεις

επιστημόνων

που

ασχολήθηκαν με το θέμα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στο
φαινόμενο της λογιστικής απάτης και μία εκτενής αναφορά σχετικά με την πιο
σοβαρή μορφή απάτης στο επιχειρησιακό περιβάλλον, την παραποίηση των
οικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζονται τα κίνητρα που ωθούν τους μάνατζερ
των επιχειρήσεων στην παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς
και οι πρακτικές που χρησιμοποίησαν για να παρουσιάζουν μια ψευδή εικόνα των
επιχειρήσεων τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνεται ο ρόλος των ελεγκτών στην
αντιμετώπιση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Αναλύεται η
αναγκαιότητα του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ως μέσο εγγύησης της
αξιοπιστίας των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εξετάζεται
ο κίνδυνος που πηγάζει κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον μη εντοπισμό της
παραποίησης. Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι μορφές και οι τρόποι αντιμετώπισης
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του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα αίτια
που κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους ελεγκτές.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση μερικών απο τα σημαντικότερα
εταιρικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια και των
τεχνικών που χρησιμοποίησαν για να παραποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν απο την
εκπόνηση της εργασίας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Η Κρίση του Σήμερα
Όλοι, ανεξαρτήτως χώρας, έχουμε νιώσει στο πετσί μας την υπάρχουσα παγκόσμια
οικονομική κρίση. Εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του
2007, με επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία
εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων που σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η
χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα αρχικά, στις αναπτυγμένες χώρες και
στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό
σύστημα, τις επιχειρήσεις, αλλά και στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα στην πραγματική
οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης.
Αν και το μέγεθος της κρίσης που βιώνουμε καθημερινά, καθώς και οι συνολικές
επιπτώσεις της παραμένουν ακόμη άγνωστες, πρόκειται για την μεγαλύτερη
χρηματοπιστωτική κρίση μετά το κραχ στην Αμερική του 1929. Η κρίση αυτή
επηρέασε σε τεράστιο βαθμό την Αμερική και την Ευρώπη με αποτέλεσμα να
κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειμένου να αποφύγουν την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.
Τα κυριότερα αίτια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που διανύουμε
μπορούν να θεωρηθούν ως τα παρακάτω:1
 Η πτώση της αξίας των κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά το
σπάσιμο της “φούσκας” των ακινήτων
 Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά
 Οι ατέλειες του συστήματος εποπτείας
1

Farria, Dione M., et al. "Professional and economic factors affecting access to mammography: A
crisis today, or tomorrow." Cancer 104.3 (2005): 491-498.
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 Η μεταφορά του ρίσκου από ισολογισμούς των τραπεζών στο κοινό και τους
επενδυτές μέσω τιτλοποιήσεων
 Η

έλλειψη

αυστηρού

νομοθετικού

πλαισίου

για

έλεγχο

του

χρηματοοικονομικού συστήματος
 Η παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς οικονομίας
 Η διαβάθμιση επενδυτικών προϊόντων τραπεζών και επιχειρήσεων από τους
αρμόδιους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας
 Οι τεράστιες αμοιβές των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα
Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση της κρίσεως, ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2006 με την άνοδο των επιτοκίων από την FED, που οδήγησε σε ένα σχετικά υψηλό
επίπεδο επιτοκίων στις αρχές του 2007. Η εξέλιξη αυτή συνέλαβε στην αντιστροφή
της ανοδικής πορείας των τιμών των ακινήτων από τις αρχές του 2007. Την ίδια
περίοδο πολλά δάνεια άρχισαν να εισέρχονται στην περίοδο του υψηλότερου
επιτοκίου μετά την περίοδο του επιτοκίου χαμηλής εκκινήσεως, με συνέπεια τη
διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δόσεων και την συνακόλουθή απότομη αύξηση
των κατασχέσεων των κατοικιών.
Οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν λόγω της πτώσεως των τιμών των ακινήτων σε επίπεδα
χαμηλότερα από την αξία των δανείων. Η αύξηση των κατασχέσεων και η
προσπάθεια πωλήσεως των ακινήτων από τις τράπεζες συνέλαβε σε περαιτέρω
αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά, ενώ η ζήτηση είχε περιορισθεί λόγω
του αυξημένου κόστους του χρήματος και της αναβολής των αγορών από τους
αγοραστές για αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Έτσι, η πτωτική πορεία των τιμών των
ακινήτων έλαβε τη μορφή φαύλου κύκλου, ενισχυόμενη και από την επιβράδυνση της
αναπτύξεως της οικονομίας των ΗΠΑ.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα,
όμως πάντα προκαλούν δραματικές επιπτώσεις στη κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι η
μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην ευημερία και ωθεί
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην φτώχεια. Η κρίση επηρέασε αναμφίβολα σε
μεγάλο βαθμό όλους τους κλάδους της οικονομίας, με δυσάρεστα αποτελέσματά
όπως για παράδειγμα:2

2

Farria, Dione M., et al. "Professional and economic factors affecting access to mammography: A crisis
today, or tomorrow." Cancer 104.3 (2005): 491-498.

4

Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων σε Περιόδους Κρίσης



αύξηση της ανεργίας



συγχωνεύσεις και χρεοκοπίες επιχειρήσεων



νομικά μέτρα λιτότητας



εξαφάνιση της μεσαίας τάξης / κοινωνικός αποκλεισμός



επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας



ύφεση στο διεθνές εμπόριο



αύξηση εγκληματικότητας



σμίκρυνση του ΑΕΠ



δύσκολος δανεισμός



οικολογική υποβάθμιση



μέρος ιδιωτικών χρεών μετατρέπετε σε δημόσιο



ψυχικές διαταραχές



παθολογικά νοσήματα

Η κρίση έδειξε ότι οι τράπεζες δεν λάμβαναν υπόψη τους τις συνέπειες από μια
πολλαπλή υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης, ή και χρεωκοπίας της
αντισυμβαλλόμενης τράπεζας. Επίσης, η μεγάλη εμπιστοσύνη των τραπεζών σε
υποδείγματα VAR (Value At Risk) για τον υπολογισμό των αναλαμβανόμενων
κινδύνων και τον καθορισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας απεδείχθη εξαιρετικά
επικίνδυνη και ανεπαρκής προσέγγιση. Καθώς ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των
πιστωτικών ιδρυμάτων είναι υψηλός, τα υποδείγματα αυτά εκτιμούν το συστημικό
κίνδυνο, με αποτέλεσμα τα εποπτικά κεφάλαια να είναι χαμηλότερα από ότι θα
έπρεπε.

Γι αυτό, τα παραπάνω υποδείγματα και οι όποιες μεθοδολογίες μέτρησης του
πιστωτικού κινδύνου, αλλά και του κινδύνου αγοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
από τις τράπεζες σε συνδυασμό με πιο παραδοσιακές μεθόδους μέτρησης και
παρακολούθησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, παράλληλα με τη δημιουργία
ισχυρών και οργανωμένων εσωτερικών τμημάτων ελέγχου, μέτρησης και
παρακολούθησης των κινδύνων.
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1.1.1 Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα
Από τα μέσα του 2009, ζούμε τις συνέπειες των οικονομικών λαθών όλων αυτών των
χρόνων. Το κραχ του 29 στις ΗΠΑ, η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι λανθασμένοι
οικονομικοί χειρισμοί από υψηλόβαθμα στελέχη, τη φούσκα του ελληνικού
χρηματιστηρίου το '99, η απόκρυψη και συγκάλυψη του ελληνικού χρέους όπως και η
μίσθωση πολιτικών και δικαστικών προσώπων, είναι οι κυριότεροι λόγοι που
οδήγησαν την Ελλάδα στο τραγικό σήμερα. Μετά την αποκάλυψη ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από
αυτά που θα καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, ξεκίνησε η ελληνική κάθοδος.
Η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις
αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την
αναχρηματοδότηση του χρέους. Αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και
στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον τα μέτρα για μείωση των
δαπανών δεν απέφεραν καρπούς, στις 23 Απριλίου 2010, η Ελλάδα ανακοινώνει την
προσφυγή της στον μηχανισμό στήριξης. Με τη χρηματοδότηση από το μηχανισμό
αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας, που θα είχε πιθανές
ανεξέλεγκτες συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ.
Σήμερα, με το ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 26.7% (το 54.6% των ανέργων
είναι μακροχρόνια άνεργοι), το Φ.Π.Α. σκαρφαλωμένο στο 23% και ζώντας με τα
μέτρα λιτότητας από το τρίτο μνημόνιο, κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να
παραπονιέται εφόσον δεν φταίει ο ίδιος, ούτε η χώρα του αποκλειστικά για τις
συνθήκες που ζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όμως, όπως αναφέραμε και
παραπάνω στο κεφάλαιο αυτό, μια περίοδος του οικονομικού κύκλου μπορεί να είναι
μεγαλύτερη και δυνατότερη από παρελθοντικές, όμως δεν παύει πάντα μετά από την
κρίση και την κάθοδο μιας οικονομίας, να έρχεται η ύφεση και τελικά η άνοδος της.3

3

ATHANASATOU, IOANNA, and GEORGE LAMPOUSIS. "THE ECONOMIC CRISIS IN
GREECE." Conference program committee: Yannis Tsekouras, Nikolay Kuznetsov, Adam Albekov,
Oleg Bodyagin, Inga Mezinova. 2011.
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1.2 Οι Οικονομικές Καταστάσεις
Μία επιχείρηση από τη στιγμή της ίδρυσης της και μετά, αποτελεί μία οικονομική
μονάδα που είναι ανεξάρτητη από τον ιδρυτή της, δηλαδή τον επιχειρηματία. Οι
Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική εικόνα μιας επιχείρησης
στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους ή, κατά τη λογιστική ορολογία, μιας
οικονομικής χρήσης. Αυτές οι καταστάσεις, με άλλα λόγια, απεικονίζουν την αξία
των περιουσιακών στοιχείων καθώς και των οικονομικών κινήσεων που
πραγματοποίησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης, σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες αξίες της προηγούμενης, από την τρέχουσα, χρήσης. Ο τρόπος που
παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις, διαφέρει ανάλογα με τα πρότυπα στα
οποία βασίζεται η σύνταξή τους. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) υποχρεούνται να τις συντάσσουν με βάση το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), ενώ κατά περίπτωση δύναται να
χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Αντίθετα, οι εισηγμένες στο
Χ.Α. επιχειρήσεις υποχρεούνται να τις συντάσσουν αποκλειστικά με τα Δ.Λ.Π. Οι
οικονομικές καταστάσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διαφέρουν σε σχέση με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων οι οικονομικές καταστάσεις επιδιώκουν να παρέχουν στους χρήστες τη
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση.

1.2.1 Τα Είδη των Οικονομικών Καταστάσεων
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συγκεκριμένα
με το Δ.Λ.Π. 1 – «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», οι οικονομικές
καταστάσεις ταξινομούνται ως εξής:


Ισολογισμός: Είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία απεικονίζει την
οικονομική θέση μίας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
αποτιμημένη σε ενιαίο νόμισμα. Ο Ισολογισμός παρουσιάζει μία στατική
εικόνα της επιχείρησης επειδή μας δίνει πληροφορίες μόνο για το τι
συμβαίνει, τι υπάρχει και ποια είναι η κατάσταση σε μία συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Ουσιαστικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική
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κατάσταση

μίας

επιχείρησης

αντλούμε

από

την

Κατάσταση

των

Αποτελεσμάτων Χρήσης.


Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Είναι η λογιστική κατάσταση η οποία
παρέχει πληροφορίες για την εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης μίας
οικονομικής μονάδας μέσα σε μία χρονική περίοδο, όπως το μήνα, το τρίμηνο,
το εξάμηνο και το έτος (διαχειριστική περίοδο). Αποτελεί την κατάσταση που
εμφανίζει το λογιστικό αποτέλεσμα, δηλαδή το κέρδος ή τη ζημία σε μία
διαχειριστική περίοδο, που είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Η
διαφορά αυτή μεταφέρεται λογιστικά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.



Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων: Είναι η κατάσταση η οποία δείχνει τη
διανομή του επιτευχθέντος κέρδους μίας επιχείρησης σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο λειτουργίας της και τη συμμετοχή των ιδιοκτητών στο
κεφάλαιο της επιχείρησης. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων δε
συντάσσεται στην περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίσει ζημίες.



Η Κατάσταση Ταμειακής Ροής: Είναι η κατάσταση η οποία αποσκοπεί στο
να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις εισροές μετρητών και τις εκροές
μετρητών μίας οικονομικής μονάδας. Η μελέτη αυτής της κατάστασης μπορεί
να βοηθήσει τη διοίκηση της επιχείρησης, τους επενδυτές, τους πιστωτές και
διάφορους άλλους να εκτιμήσουν την παρελθούσα επίδοση της επιχείρησης
στη δημιουργία, σχεδιασμό και έλεγχο των πραγματικών εισροών και εκροών
μετρητών, καθώς και να εκτιμήσουν τις πιθανές μελλοντικές εισροές και
εκροές μετρητών της επιχείρησης.



Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων: Είναι η κατάσταση η οποία
εμφανίζει τα οικονομικά στοιχεία που εξηγούν τη μεταβολή ή μη του ύψους
των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης σε σχέση με το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων αρχής χρήσης. Τέτοια στοιχεία είναι τα κέρδη ή οι ζημίες χρήσης,
η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα διανεμηθέντα κέρδη, τα
καθαρά ποσά που καταχωρούνται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και διάφορα
άλλα στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.



Το προσάρτημα: Είναι η κατάσταση στην οποία περιέχονται περισσότερες
λεπτομέρειες για ορισμένα μεγέθη που εμφανίζονται στις παραπάνω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και επεξηγήσεις που βοηθούν στην
περαιτέρω ανάλυση και κατανόησή τους.
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1.2.2 Η Λογιστική Πληροφόρηση των Οικονομικών Καταστάσεων
Η λογιστική αποτελεί το βασικό κώδικα επικοινωνίας της επιχείρησης με κάθε
εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Βασικός στόχος της λογιστικής αποτελεί η
συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία κάθε ενέργειας της επιχείρησης στη γλώσσα
των αριθμών, καθώς και η παρουσίασή τους για λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, για να
επιτύχει την αποστολή της, η λογιστική θα πρέπει να εφαρμόζει με συνέπεια και
χωρίς αποκλίσεις τις βασικές λογιστικές αρχές και πρότυπα που προκύπτουν από την
εγχώρια και διεθνή λογιστική τάξη.
Κύριο αντικείμενο της λογιστικής είναι η προσφορά χρηματοοικονομικών
πληροφοριών μέσω συγκεκριμένων υποδειγμάτων οικονομικών καταστάσεων,
προσανατολισμένων σε λογιστικές αρχές και κανόνες. Οι οικονομικές καταστάσεις,
όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, είναι μία δομημένη απεικόνιση της
οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας επιχείρησης που παρουσιάζουν σε όλους τους
ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα της διαχείρισης, από τη διοίκηση, των πόρων που
της εμπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονομικές καταστάσεις
παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης:
 τα περιουσιακά στοιχεία
 τις υποχρεώσεις
 τα ίδια κεφάλαια
 τα έσοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών
 άλλες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων
 τις ταμειακές ροές
Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στις σημειώσεις,
βοηθούν τους χρήστες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) να προεκτιμήσουν τις
μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη
βεβαιότητα τους και να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Σε γενικές γραμμές η
ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης
και των ταμειακών ροών μιας επιχείρησης απαιτεί:4

4

Κοσμίδης, Κ., Μιχαηλίδου, Α., Νταλιάνη, Α. & Χατζής, Β. (2010), « Διαδικτυακές εφαρμογές
ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Μία προσέγγιση κανονιστικού χαρακτήρα», PRIME
International journal, Vol. 3, pages 114-127
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Διαβεβαίωση με καλή πίστη των επιδράσεων των συναλλαγών, άλλων
γεγονότων και συνθηκών σύμφωνα με τα κριτήρια των γενικά αποδεκτών
λογιστικών αρχών (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) και
τις συνιστάμενες από αυτά λογιστικές πολιτικές.



Εκτενή παρουσίαση παρεκκλίσεων (ή αναγκαστικής συμμόρφωσης) που
δημιουργούν παραπλανητική εικόνα στις οικονομικές καταστάσεις και πάντα
σε αναφορά με τις πρακτικές συμμόρφωσης επιχειρήσεων σε παρόμοιες
συνθήκες.



Κατάρτιση στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (εκτίμηση διοίκησης
για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης) με γνωστοποίηση αβεβαιοτήτων και
κινδύνων, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον έτους.



Λογιστικό χειρισμό στη βάση δεδουλευμένων εσόδων – εξόδων (εκτός
πληροφοριών ταμειακών ροών).



Ομοιομορφία παρουσίασης.



Σημαντικές, ουσιαστικές και ολοκληρωμένες πληροφορίες (συγκέντρωση –
επεξεργασία – κατάταξη – συμπύκνωση – τελική ταξινόμηση).



Αποφυγή συμψηφισμού εντός προβλεπόμενων από κάποιο πρότυπο (π.χ.
αφαίρεση υποτιμήσεων λόγω απαξίωσης και επισφάλειας).



Συγκριτική πληροφόρηση με προηγούμενη περίοδο.

1.2.3 Χρήστες των Oικονομικών Καταστάσεων
Μεγάλος είναι ο αριθμός των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων που
ετοιμάζουν οι επιχειρήσεις. Καταρχάς, οι χρήστες που παρουσιάζουν άμεσο
ενδιαφέρον για τις οικονομικές καταστάσεις προέρχονται από το εσωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Οι αμέσως επόμενοι ενδιαφερόμενοι χρήστες
προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι σημαντικότερες ομάδες χρηστών των
οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν για πρώτη φορά το
1999. Εκείνη την χρονιά έγινε δημοσίευση μιας κατάστασης αρχών που πρέπει να
διέπουν και να διαμορφώνουν την οικονομική επιβολή εκθέσεων, η δημοσίευση αυτή
πραγματοποιήθηκε έπειτα από τρία χρόνια δημόσιας συζήτησης αναφορικά με την
σημασία και την χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Στην διεθνή ορολογία
αναφέρονται ως Statement of Principles for Financial Reporting. Η κατάσταση αυτή
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των αρχών δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (International
Accounting Standards Committee – IASC).5
Οι εσωτερικοί χρήστες είναι άτομα του περιβάλλοντος της κάθε επιχείρησης και
είναι οι εξής:
1. Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές της επιχείρησης. Με την χρήση των
λογιστικών καταστάσεων παίρνουν αποφάσεις για το πώς επιθυμούν να
λειτουργεί η επιχείρηση
2. Οι μάνατζερ της επιχείρησης, είναι εκείνοι που είναι αρμόδιοι για την
ενημέρωση των εσωτερικών χρηστών. Μέσα από αυτές τις οικονομικές
εκθέσεις κάνουν γνωστό το πώς διαχειρίστηκαν τους πόρους της εταιρίας και
εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση της στο τέλος της κάθε χρήσης.
3. Οι υπάλληλοι, χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις για να μπορούν να
εντοπίζουν και να αξιολογούν μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Σε
αρκετές περιπτώσεις κάνουν χρήση των μελλοντικών ευκαιριών σε
διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της επιχείρησης.
Από την άλλη οι εξωτερικοί χρήστες είναι άτομα που βρίσκονται έξω από το
περιβάλλον μια επιχείρησης. Όπως είναι:6
1. Οι επενδυτές: οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν στους επενδυτές τις
απαραίτητες πληροφορίες για την πορεία της επένδυσης τους και την
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, την οποία παρουσιάζει για την
παρούσα στιγμή.
2. Πιθανοί επενδυτές: με την βοήθεια των οικονομικών καταστάσεων
αξιολογούν και αποφασίζουν για μία πιθανή επένδυση σε μία επιχείρηση.
3. Δανειστές – Πιστωτές: Είναι οι ομάδες ενδιαφερομένων στους οποίους η
εταιρία οφείλει χρηματικά ποσά. Οι δανειστές και πιστωτές χωρίζονται σε
τράπεζες – άμεσους πιστωτές που μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τους
διοικούντες της εταιρίας και σε κατόχους ομολόγων ή χρεογράφων της
κεφαλαιαγοράς που χρησιμοποιούν μόνο τις δημοσιευμένες πληροφορίες.
5

Τον Απρίλιο του 2001 το διαδέχθηκε η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (International Accounting
Standards Board – IASB) η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την προώθηση και την εφαρμογή
των ΔΛΠ.
6
Véron Nicolas, Matthieu Autret & Alfred Galichon, translated by George Holoch, “Smoke and
Mirrors, Inc.: Accounting for Capitalism”, Cornell University Press, Ithaca and London, USA, 2006, σ.
15-20.
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4. Πελάτες: Ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων παρουσιάζει η βραχυχρόνια και μακροχρόνια σταθερότητα της
επιχείρησης και βέβαια ή παροχή προιόντων και υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας.
5. Κράτος: Οι πληροφοριακές του ανάγκες σε γενικές γραμμές σχετίζονται με
την φορολογία. Επιπλέον αντλούν πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την
αξιολόγηση των διαφόρων απαιτήσεων σχετικά με την

προσφορά

επιδοτήσεων, την διαχείριση των εθνικών λογαριασμών, την προετοιμασία
στατιστικών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικών προβλέψεων.

1.2.4 Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
χρήσιμες στους χρήστες είναι οι εξής:7
 Κατανοητότητα: 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.
 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.
 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.
 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
7

Δρ. Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά (2008), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009, ΤΟΜΟΣ Α’,
Εκδόσεις Παπαζήση – Globaltraining, πέμπτη έκδοση
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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.
 Συγκρισιμότητα: Τέλος οι 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 Η Έννοια της Επινοητικής Λογιστικής
Καταρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος “Επινοητική ή Δημιουργική
Λογιστική” (Creative Accounting) είναι σχετικά νέος, το πρόβλημα όμως της
σκόπιμης παρέμβασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων είναι
αρκετά παλιό. Αν και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία των ειδικών ως προς την
ακριβή ονομασία του εν λόγω προβλήματος (αλλά και ούτε ως προς τον όρο
Επινοητική Λογιστική), ωστόσο ο όρος Creative Accounting φαίνεται να το αποδίδει
σαφέστερα και ευστοχότερα σε σύγκριση με τους κατά καιρούς άλλους
χρησιμοποιούμενους ορισμούς, όπως για παράδειγμα τους εξής: α) income smoothing
και earnings manipulation ή διαφορετικά τους σκόπιμους εκείνους χειρισμούς που
αποβλέπουν στον περιορισμό των έντονων διακυμάνσεων των κερδών, δηλαδή στη
σταθεροποίηση ή ομαλοποίηση τους, β) window dressing ή διαφορετικά στον
ευπρεπισμό και τη βελτίωση των λογιστικών καταστάσεων με σκόπιμες πράξεις ή
παραλείψεις, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της επιχείρησης, γ)
cosmetic accounting, δ) cook the books και άλλους παρόμοιους.
Στο σημείο αυτό, λοιπόν, μπορούμε να ορίσουμε την Επινοητική Λογιστική ως
“την εκμετάλλευση των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και
την παραβίαση αυτών, με απώτερο σκοπό την παρουσίαση των λογιστικών
καταστάσεων, όχι όπως αυτές θα έπρεπε κανονικά να είναι, αλλά όπως συμφέρει
κάθε φορά την επιχείρηση να εμφανίζονται”. Άλλες απόψεις σχετικά με τη
Δημιουργική Λογιστική που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και συγκεκριμένα
στα πλαίσια της Μεγάλης Βρετανίας είναι οι παρακάτω, όπως συναντώνται σε
σχετικό άρθρο των Amat, Blake και Dowds (1999):
 Η άποψη του Ian Griffiths (1986), ο οποίος γράφοντας από την πλευρά του
δημοσιογράφου που ασχολείται με θέματα που άπτονται του επιχειρηματικού
κόσμου

παρατηρεί

ότι

“κάθε
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παραμορφώνει τα κέρδη της. Όλες οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις
βασίζονται σε ένα διακριτικό και ευπρεπές “μαγείρεμα των βιβλίων”, το οποίο
προσπαθεί να κρύψει κάθε ενοχή του επιχειρηματία όταν διατίθεται στο κοινό
και που σε τελική ανάλυση είναι απόλυτα δικαιολογημένο”.
 Η άποψη του Michael Jameson (1988), ο οποίος εξετάζει το πρόβλημα από
την πλευρά των λογιστών, ισχυριζόμενος ότι “η λογιστική διαδικασία
αποτελείται από την ενασχόληση με πολλά και ποικίλα ζητήματα ελεύθερης
κρίσης της επίλυσης αντικρουόμενων προσεγγίσεων για τον τρόπο
παρουσίασης των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Αυτή ακριβώς η
ευέλικτη διαδικασία που παρέχει στον λογιστή τη δυνατότητα διαχείρισης,
εξαπάτησης, ψευδούς καταχώρησης και παρουσίασης των διαφόρων
στοιχείων ονομάζεται Επινοητική Λογιστική”.
 Επιπλέον, ο Terry Smith (1992), κρίνοντας ως έμπειρος επενδυτικός
αναλυτής, παρατηρεί ότι “το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των κερδών των
Βρετανικών επιχειρήσεων κατά το 1980 προήλθε περισσότερο από την
“επιδεξιότητα” των λογιστών (Creative Accounting Methods), παρά από
πραγματική οικονομική ανάπτυξη”.
 Τέλος, ο Kamal Naser (1993), προσέθεσε στη βιβλιογραφία τον εξής
ακαδημαϊκό ορισμό: “Δημιουργική Λογιστική είναι ο μετασχηματισμός των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει
να απεικονίσουν, εκμεταλλευόμενη ή και αγνοώντας ακόμη τους κανόνες
λογιστικής”.
Από τις παραπάνω αναφορές μπορούμε να εξαγάγουμε τα συμπεράσματα ότι η
Δημιουργική Λογιστική είναι ένα φαινόμενο κοινότυπο, που συναντάται πλέον σε
ευρεία κλίμακα καθώς και ότι είναι μια ανεπιθύμητη και δυσάρεστη κατάσταση.
Επανερχόμενοι στον πρώτο ορισμό, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο
είδη επινοητικής λογιστικής: η θεμιτή και η αθέμιτη. Η πρώτη εκμεταλλεύεται τα
κενά στους λογιστικούς κανόνες και νόμους για να μεγαλώσει συνήθως το
παρουσιαζόμενο από την οικονομική μονάδα αποτέλεσμα, ενώ η δεύτερη
καταστρατηγεί

και

παραβιάζει

τους

νόμους

αυτούς,

στρεβλώνει

τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παραπληροφορεί και παραπλανεί το επενδυτικό
κοινό και στοχεύει στη μείωση του αποτελέσματος.

15

Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων σε Περιόδους Κρίσης

Ωστόσο, και τα δύο είδη της επινοητικής λογιστικής έχουν βασικά τις ίδιες
γενεσιουργές αιτίες, ασκούνται από τα ίδια πρόσωπα και έχουν τις ίδιες κατά βάση
επιπτώσεις στους δημοσιευόμενους λογαριασμούς. Ως εκ τούτου, η επινοητική
λογιστική ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρόβλημα με δύο όψεις, κάθε
μία από τις οποίες θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης, λόγων των
σοβαρών επιπτώσεων που επιφέρει.

2.2 Ορισμοί Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων
Πριν δώσουμε τον ορισμό της Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει
να επισημάνουμε τα εξής: κάθε χρηματοοικονομική κατάσταση (Ισολογισμός,
Αποτελέσματα Χρήσης κτλ) που περιέχει λάθη ή παραλείψεις κατά τη σύνταξη και
διατύπωσή της με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η πραγματική της εικόνα, μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί παραποίησης ή απάτης (fraud) (Σπαθής,
2002). Ωστόσο, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέουμε τον όρο λογιστική
απάτη με τον όρο λογιστικό σφάλμα (error). Και αυτό γιατί όπως έχει ξεκάθαρα
οριστεί και στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί
τους δύο αυτούς όρους είναι η πρόθεση. Το γεγονός αυτό μπορούμε να
διαπιστώσουμε στη συνέχεια από τους ορισμούς που δίνονται στη βιβλιογραφία.
Έτσι, ο όρος “Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων” έχει οριστεί διεθνώς
με διαφορετικό τρόπο από τους επιστήμονες και ερευνητές που ασχολήθηκαν με το
θέμα. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι επειδή
μέχρι πρόσφατα ο όρος αυτός δεν είχε αναλυθεί διεξοδικά και σε βάθος. Μάλιστα,
πολλές φορές αντί του εν λόγω όρου συναντάμε και συγγενικούς, όπως η “διαχείριση
κερδών – Earnings Manipulation”, η διοικητική παραποίηση (Management Fraud),
καθώς και η εργασιακή (Occupational Fraud). Μερικοί, λοιπόν, από αυτούς τους
ορισμούς παρατίθενται στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον Σπαθή (2002) “η παραποίηση των οικονομικών
καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιμο χειρισμό (manipulation) στοιχείων τους,
όπως υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των
υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους. Οι
χειρισμοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των
οικονομικών καταστάσεων”.
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Επίσης,

ο

Rezaee

(2002)

ισχυρίστηκε

ότι

“η

παραποίηση

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η προμελετημένη προσπάθεια εκ μέρους
των επιχειρήσεων με σκοπό να εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν τους χρήστες
των δημοσιευμένων αυτών οικονομικών καταστάσεων, ειδικά τους επενδυτές και
τους πιστωτές, συντάσσοντας ουσιαστικά λανθασμένες οικονομικές καταστάσεις.
Γενικά, η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει πρόθεση και
σκοπιμότητα από μία ομάδα έξυπνων δραστών, (όπως είναι για παράδειγμα υψηλά
στελέχη της διοίκησης, λογιστές, ελεγκτές κτλ.) οι οποίοι ενεργούν βάσει μιας
καλοσχεδιασμένης τεχνικής εξαπάτησης”.
Συναφής με τον παραπάνω είναι και ο ορισμός που δίνουν οι Σπαθής,
Δούμπος και Ζοπουνίδης (2002) οι οποίοι, όμως, ορίζουν τη διοικητική απάτη παραποίηση (Management Fraud) “ως την εσκεμμένη εξαπάτηση που προκαλείται
από υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης (Management) και παραπλανεί πιστωτές και
επενδυτές μέσω εσφαλμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων”.
Ακόμα, ο Wallace (1995) διευκρινίζει ότι “παραποίηση είναι μία μορφή
ενεργειών σχεδιασμένη να οδηγεί σε παραπλάνηση και η οποία μπορεί να υλοποιηθεί
με πλαστά έγγραφα και απεικονίσεις που υποστηρίζουν την παραποίηση των
οικονομικών καταστάσεων”.
Επιπλέον, οι Stalebrink και Sacco (2005) σε σχετικό άρθρο τους ορίζουν την
παραποίηση (fraud) “ως μία σκόπιμη ενέργεια που οδηγεί σε ουσιαστικά λανθασμένη
διατύπωση των Χ/Ο Καταστάσεων” και συνοψίζουν επισημαίνοντας ότι “η ουσία
έγκειται στο ότι η παραποίηση είναι τελικά μια προσπάθεια εξαπάτησης ενός άλλου
προσώπου από κακή παρουσίαση ή παράλειψη ποσών και αποκαλύψεων των Χ/Ο
Καταστάσεων”.
Από την άλλη, ο Beneish (1999) χρησιμοποιεί τον “συνώνυμο όρο”
“διαχείριση των κερδών (Earnings Manipulation)” λέγοντας ότι είναι “η τακτική όπου
η διοίκηση (Management) μιας εταιρίας παραβιάζει τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές
Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) με σκοπό να
παρουσιάσει κατά συμφέροντα τρόπο τις οικονομικές της καταστάσεις”.
Στην έρευνα του Beneish βασίστηκε ο Thomson (2005) και όρισε το Earnings
Management ως “τη χρήση διαφόρων μορφών μίας σειράς έξυπνων επινοήσεων για
τη διαστρέβλωση της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας εταιρίας ώστε να επιτύχει
το επιθυμητό για αυτήν αποτέλεσμα”.
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Τέλος, σύμφωνα με μια διαφορετική άποψη, η ελεγκτική εταιρία ACL
Services Ltd. σε σχετική έκθεσή της το 2005 αναφέρει τον όρο “υπαλληλική
παραποίηση (Occupational Fraud)” τον οποίο και ορίζει ως “τη χρήση της
επαγγελματικής ιδιότητας κάποιου υπαλλήλου για προσωπική ωφέλεια και πλουτισμό
μέσω της σκόπιμης και εσκεμμένης, εσφαλμένης ή κακής εφαρμογής των πηγών και
χρήσεων μιας επιχείρησης”.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι από όλους τους παραπάνω ορισμούς,
εμείς θα θεωρήσουμε ως πιο ακριβείς για την έρευνά μας τους δύο πρώτους.
Επιπροσθέτως, αυτό που μπορούμε ακόμη να διαπιστώσουμε είναι η χρήση των εξής
λέξεων κλειδιών: “σκόπιμος, σκοπός, πρόθεση, εσκεμμένη, ωφέλεια”, γεγονός που
μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε τον ισχυρισμό που κάναμε στην αρχή αυτού του
κεφαλαίου ότι η παραποίηση (fraud) είναι όρος διαφορετικός από το απλό και
ακούσιο λογιστικό σφάλμα (error), το οποίο προέρχεται συνήθως από αριθμητικά
λάθη και εκ παραδρομής των πραγματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει η
επιχείρηση.

2.3 Παραποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην Ελλάδα
(Μελέτη Περίπτωσης - Χ. Σπαθής)
Οι περισσότερες παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Falsified Financial
Statements, FFS) στην Ελλάδα (Σπαθής, 2002), μπορούν να αναγνωριστούν με βάση
την ποσότητα και το περιεχόμενο των παρατηρήσεων στις αναφορές, που
συμπληρώνονται από τους ελεγκτές σε λογαριασμούς αποσβέσεων, προβλεπόμενων
παραβάσεων στις πληρωμές, προβλεπόμενων αποζημιώσεων των υπαλλήλων,
συμμετοχών σε άλλες εταιρείες και φορολογίας. Η ταξινόμηση μιας οικονομικής
κατάστασης ως παραποιημένη βασίζεται σε:


Συνυπολογισμό των απόψεων στις ελεγκτικές αναφορές, σε ότι αφορά
αμφιβολίες γύρω από την ορθότητα των λογαριασμών.



Παρατηρήσεις της εφορίας, σχετικές με αδιάλλακτους φορολογικούς
περιορισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον
ετήσιο ισολογισμό και την κατάσταση εσόδων της επιχείρησης.



Εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τα αρνητικά ίδια
κεφάλαια.
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Συνυπολογισμό της εταιρείας στις κατηγορίες ‘υπό παρατήρηση’ και ‘υπό
αναστολή διαπραγματεύσεων’ του Χρηματιστηρίου αξιών της Αθήνας, για
λόγους σχετικούς με παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων.



Ύπαρξη νομικών διεργασιών που εκκρεμούν σύμφωνα με τις FFS, ή με
σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Αναλυτικότερα, το δείγμα συνόλου 76 κατασκευαστικών εταιρειών, περιλάμβανε
38 επιχειρήσεις με FFS και 38 με μη FFS, ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν,
ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων κερδών των FFS
εταιρειών με κατά μέσο όρο ζημιά στα 368 εκατομμύρια δραχμές και στις μη FFS με
αντίστοιχα κέρδη στα 895 εκατομμύρια δραχμές (t = 2.547, p < 0.000). Ομοίως,
αξιοσημείωτη διαφορά παρατηρείται και στο μέσο Κεφάλαιο Κίνησης, μεταξύ των
FFS με 369 εκατομμύρια δραχμές και των μη FFS με 2,281 εκατομμύρια δραχμές (t =
2.457, p < 0.05). Επιπρόσθετα, ο αριθμητικός μέσος των ιδίων κεφαλαίων είναι 2,474
εκατομμύρια δραχμές στις FFS εταιρείες, σε αντίθεση με το αρκετά μεγαλύτερο ποσό
των 6,206 εκατομμυρίων δραχμών των μη FFS εταιρειών (t = 1.686, p < 0.010). Σε
ότι αφορά τα αποθέματα, παρόλο που η μέση αριθμητική τιμή για τις FFS είναι 1,036
εκατομμύρια δραχμές και 1,859 εκατομμύρια δραχμές για τις μη FFS, η διαφορά
μεταξύ τους δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (t = 1.420, p < 0.160).
Οι μεταβλητές της μελέτης, προέρχονται από πολλές πηγές και για να επιλεχτούν
λήφθηκε υπόψη προηγούμενη διερεύνηση στο θέμα των FFS, [Green και Choi
(1997), Hoffman (1997), Hollman και Patton (1997), Zimbelman (1997), Beasley
(1996), Bologna et al. (1996), Arens και Loebbecke (1994), Bell et al. (1993), Schilit
(1993), Davia et al. (1992), Green (1991), Stice (1991), Loebbecke et al. (1989),
Palmrose (1987), Albrecht και Romney (1986)]. Αρχικά λοιπόν, μία ομάδα 17
χρηματοοικονομικών δεικτών σχηματίστηκε, αλλά στη συνέχεια και με στόχο την
αποφυγή δεικτών που θα παρείχαν την ίδια πληροφορία λόγω υψηλών συσχετίσεων
μεταξύ τους, επιλέχτηκαν τελικά 10. Στο αποτέλεσμα αυτό βοήθησε και ο
υπολογισμός της στατιστικής σημαντικότητας των δεικτών, μέσω t-tests.
Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι μία επιχείρηση υψηλού δανεισμού, μπορεί να
αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης FFS, καθώς μετατοπίζει τον κίνδυνο από τους
ιδιοκτήτες, στους πιστωτές. Έρευνα περί του θέματος υποδεικνύει, ότι η δυνατότητα
σωστής μεταφοράς από εκείνους που έχουν το χρέος στους διευθύνοντες συμβούλους
αυξάνεται, καθώς η αποδοτικότητα κεφαλαίου αυξάνεται αντίστοιχα. Η διεύθυνση
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έτσι, ίσως να οδηγηθεί σε παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, με στόχο την
αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
υψηλότερα επίπεδα χρέους, μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης FFS,
πράγμα το οποίο μπορεί να μετρηθεί μέσω του δείκτη υποχρεώσεων προς τα ίδια
κεφάλαια (DEBT/EQ) και του συνολικού χρέους προς το συνολικό ενεργητικό
(TD/TA).
Υπάρχουν πάντως, συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις που το πιθανότερο
είναι ότι παραποιούνται από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Αυτές οι μεταβλητές
εμπεριέχουν τις πωλήσεις, τους εισπρακτέους λογαριασμούς και τα αποθέματα
(Shilit, 1993; Green, 1991; Loebbecke et al., 1989; Wright και Ashton, 1989).
Επιπρόσθετα, η υποκειμενική φύση των εκτιμήσεων που συνθέτουν τους
συγκεκριμένους λογαριασμούς, τους κάνει πιο δύσκολους κατά τη διαδικασία
ελέγχου. Οι ενέργειες λοιπόν παραποίησης των καταγεγραμμένων πωλήσεων πριν
αυτές εισπραχθούν, ίσως να παρουσιάζονται ως κάποιος επιπλέον εισπρακτέος
λογαριασμός.

Έλεγχος

για

την

ύπαρξη

του

προαναφερόμενου

γεγονότος,

πραγματοποιείται μέσω του δείκτη των εισπρακτέων λογαριασμών προς τις πωλήσεις
(REC/SAL) (Fanning και Cogger, 1998; Green, 1991; Daroca και Holder, 1985).
Ένας συμπληρωματικός τύπος παραποίησης, περιλαμβάνει την αποτίμηση των
αποθεμάτων, σε επίπεδα χαμηλότερα του κόστους ή της αγοραστικής αξίας. Η
επιχείρηση δηλαδή μπορεί να επιλέξει το να μην καταγράψει τη σωστή αξία των
αποθεμάτων. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται μέσω του δείκτη αποθεμάτων προς τις
πωλήσεις (INV/SAL). Ένα επίσης εξεταζόμενο ζήτημα, είναι αυτό του εάν τα
υψηλότερα ή χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους σχετίζονται με την λήψη
παρατήρησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ο δείκτης μικτού κέρδους προς το
συνολικό ενεργητικό (GP/TA).
Οι Loebbecke et al. (1989), διαπίστωσαν ότι το κέρδος το σχετιζόμενο με την
εργατικότητα, ήταν ανεπαρκές για το 35% των εταιρειών με παραποίηση στο δείγμα
τους. Στην ίδια έρευνα εξετάσθηκαν και κάποιες άλλες χρηματοοικονομικές
μεταβλητές, όπως ο δείκτης των πωλήσεων προς συνολικό ενεργητικό (SAL/TA), ο
δείκτης του καθαρού κέρδους προς το συνολικό ενεργητικό (NP/TA) και ο δείκτης
κεφαλαίου κίνησης προς το συνολικό ενεργητικό (WC/TA).
Αναμφίβολο γεγονός αποτελεί το ότι η οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει
κίνητρο για τη λήψη παρατήρησης (Bell et al., 1993; Stice, 1991; Loebbecke et al.,
1989; Kreutzfeldt και Wallace, 1986). Τα αποτελέσματα μάλιστα του Hamer (1983),
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υπέδειξαν ότι η πλειοψηφία των μοντέλων προβλέπει την πτώχευση με τον ίδιο
περίπου τρόπο. Η κακή οικονομική θέση της εταιρείας, προτρέπει τους πρόθυμους
εισβολείς στο να αναλάβουν δράση βελτίωσης της εικόνας της, πιθανώς για να
ελαχιστοποιήσουν την απειλή απώλειας της δουλειάς τους ή να συσσωρεύσουν όσο
γίνεται περισσότερους πόρους, πριν την απόλυσή τους. Για τους παραπάνω λόγους,
χρησιμοποιείται το Z-score του Altman, ως μεταβλητή για τη διερεύνηση της
συσχέτισης μεταξύ των FFS και της οικονομικής κρίσης. Η χρήση όμως του Z-score,
συνοδεύεται από κάποιους περιορισμούς, όπως συνέβη και πριν 30 χρόνια, όταν
αναπτύχθηκε ένα μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης για τον κατασκευαστικό τομέα
των Η.Π.Α. Ωστόσο, κάτι τέτοιο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1 Εννοιολογική Οριοθέτηση Απάτης
Στην λογιστική βιβλιογραφία η απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια
κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των
οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντας την απάτη. Από τον
ορισμό αυτό προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρησιακής απάτης. Πρώτον η
κατάχρηση, κλοπή ή ιδιοποίηση οικονομικων πόρων της επιχείρησης και δεύτερον η
παραπλανητική παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων ή αναφορών
της. Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 ο όρος απάτη αναφέρεται σε
εσκεμμένη πράξη ενός η περισσότερων ατόμων της Διοίκησης, υπαλλήλων ή τρίτων
που συνεπάγεται στην παρερμήνευση των οικονομικών καταστάσεων. Η απάτη
μπορεί να συνεπάγεται σύμφωνα με το ίδιο ελεγκτικό πρότυπο:8
1. Λαθροχειρία, νόθευση ή παραποίηση τηρούμενων στοιχείων η εγγράφων
2. Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
3. Αποσιώπηση ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από τηρούμενα
στοιχεία ή έγγραφα
4. Καταγραφή συναλλαγών άνευ ουσιαστικού περιεχομένου
5. Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Στο ίδιο πιο πάνω ελεγκτικό πρότυπο ο όρος σφάλμα αναφέρεται σε ακούσια
λάθη των οικονομικών καταστάσεων, όπως είναι: μαθηματικά ή γραφειοκρατικά
λάθη σε βασικές εγγραφές και λογιστικά στοιχεία, αβλεψίες η παρερμηνείες
γεγονότων και καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

8

Καζαντζής, Χρήστος Ι. (2006), Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μια συστηματική προσέγγιση
Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, Εκδόσεις Business Plus Α.Ε.
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Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η βασική διαφορά μεταξύ απάτης και σφάλματος
είναι η ύπαρξη πρόθεσης για την ειλικρινή παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων. Επίσης το πιο πάνω διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ενώ εννοιολογικά
καλύπτει την απάτη μόνο των παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων κάνει και
αναφορά στην κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων με απατηλές πράξεις ή
παραλείψεις που διαπράττονται εις βάρος της επιχείρησης. Η κατηγορία αυτή της
απάτης περιλαμβάνει παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται απο εξαπάτηση,
απόκρυψη και παραβίαση της εμπιστοσύνης. Η Ένωση Πιστοποιημέων Εξεταστών
Απάτης (ACFE) των ΗΠΑ χαρακτήρισε αυτήν την κατηγορία απάτης ως
επαγγελματική απάτη και κατάχρηση και την όρισε ως την χρησιμοποίηση του
επαγγέλματος κάποιου, προκειμένου να πλουτίζει προσωπικά, κάνοντας σκόπιμα
κακή χρήση ή κακή αξιοποίηση των πόρων η των περιουσιακών στοιχείων του
εργοδότη του. Η επαγγελματική αυτή απάτη και κατάχρηση ταξινομείται στην διεθνή
βιβλιογραφία σε 2 μεγάλες κατηγορίες:
1. Απάτες εις βάρος της εταιρίας και
2. Απατηλές πράξεις και απάτες οι οποίες ωφελούν την εταιρία

3.1.1 Απάτη προς όφελος της επιχείρησης
Στην κατηγορία αυτή η εταιρία είναι ο οφειλόμενος της δόλιας πράξης. Η ανώτατη
διοίκηση με πράξεις της αυξάνει την οικονομική θέση της εταιρίας με ενέργειες που
υπερεκτιμούν το αποτέλεσμα, τις πωλήσεις ή το ενεργητικό ή με την υποτιμημένη
εμφάνιση των δαπανών και των υποχρεώσεων.
Η απάτη που διαπράττεται προκειμένου να ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά κανόνα
προκύπτει ως αποτέσμα εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου πλεονεκτήματος που
μπορεί να εξαπατάει ένα τρίτο πρόσωπο. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιου είδους
απάτης είναι:9
1. Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων
στοιχείων του ενεργητικού.

9

Καζαντζής, Χρήστος Ι. (2006), Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μια συστηματική προσέγγιση
Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, Εκδόσεις Business Plus Α.Ε.
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2. Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων,
δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες,
δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών.
3. Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του
ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος.
4. Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων.
Δομώντας εκούσια εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης, η διοίκηση μπορεί να
βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα ενός οργανισμού που συμμετέχει
στην συναλλαγή, σε βάρος ενός άλλου οργανισμού του ίδιου ομίλου.
5. Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν η να αποκαλυφτούν σημαντικές
πληροφορίες που θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης
στους εκτός της επιχείρησης τρίτους.
6. Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που παραβιάζουν
κυβερνητικά νομοθετήματα, κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια.
7. Φορολογική απάτη

3.1.2 Απάτη εις βάρος της επιχείρησης
Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εσωτερικούς δράστες


Κλοπή περιουσιακών στοιχείων,εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων.



Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ώς άχρηστου
ή ελαττωματικού



Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών

Απάτη εις βάρος της επιχείρησης από εξωτερικούς δράστες


Απάτη απο προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση, διπλή
τιμολόγηση



Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές



Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες
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3.1.3 Το τρίγωνο της Λογιστικής Απάτης
Η απάτη μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζει τρία
σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστά ως «Τρίγωνο της Απάτης». Οι
τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την διάπραξη της απάτης είναι η πίεση που
αντιμετωπίζει το άτομο και τα κίνητρα που έχει, η ευκαιρία να διαπράξει την απάτη
καθώς και η συμπεριφορά του ατόμου και η εκλογίκευση της απάτης. Και οι τρεις
συνθήκες είναι συνήθως απαραίτητες για να διαπραχθεί απάτη. Κάποιες από αυτές
υπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και άλλες είναι έμφυτες στα ίδια τα άτομα
η τις προσωπικές τους καταστάσεις. Παρακάτω αναλύονται οι τρεις παράγοντες που
σχηματίζουν το τρίγωνο της απάτης.

Κίνητρα/ Πίεση:
Πρόκειται για τα κίνητρα ή την πίεση που δέχονται τα ανώτατα στελέχη της
διοίκησης

ή

άλλοι

εργαζόμενοι

ώστε

να

παραποιήσουν

ουσιωδώς

τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Όπως αναφέρει ο Καζαντζής, "οι
πιέσεις που δέχονται τα στελέχη της διοίκησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
είναι τόσο ισχυρές ώστε έχουν μεταβάλει την αλληλουχία της λογιστικής και των
πρακτικών διαχείρισης των κερδών". Η πίεση μπορεί να μην είναι πραγματική η
ακόμα και ορατή απο έναν τρίτο παρατηρητή. Μερικές από τις πιέσεις που ωθούν τα
στελέχη στην οικιοποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι η ψύχωση για επιτυχία, οι
προσωπικες οικονομικές ανάγκες, οι πιέσεις από το εργασιακό περιβάλλον, η άδικη
μεταχείρηση, η έλλειψη σεβασμού κ.α.
Ευκαιρίες:
Συνθήκες οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία να παραποιηθούν οι οικονομικές
καταστάσεις.

Παραδείγματα

ευκαιριών

για

παραποίηση

των

οικονομικών

καταστάσεων είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, τα αδύναμα συστήματα εσωτερικού
ελέγχου, η συγκέντρωση δύναμης σε ένα μόνο πρόσωπο ή μία μικρή ομάδα
προσώπων, η ταχεία ανανέωση του προσωπικού, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα
μέρη, οι περίπλοκες συναλλαγές κ.ά.10

10

Jurinski, J., and E. Lippman. "Preventing Financial Fraud." Strategic Finance (1999): 64-68.
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Συμπεριφορά/ Εκλογίκευση:
Πρόκειται για συγκεκριμένη συμπεριφορά, χαρακτήρα ή σύνολο ηθικών αξιών που
επιτρέπουν σε ένα ή περισσότερα άτομα να διαπράξουν εν γνώσει τους και σκόπιμα
μια ανειλικρινή πράξη, ή για μια κατάσταση όπου τα άτομα είναι ικανά να
αιτιολογήσουν/ εκλογικεύσουν τη διάπραξη μιας ανειλικρινούς πράξης. Για τα
διοικητικά στελέχη, η αιτιολόγηση της διάπραξης μιας απάτης μπορεί να
περιλαμβάνει σκέψεις όπως «πρέπει να κρατηθεί υψηλά η τιμή της μετοχής», «όλες οι
εταιρίες εφαρμόζουν πρακτικές επιθετικής λογιστικής», ή «πρόκειται για το καλό της
εταιρίας». Σύμφωνα με τον Καζαντζή, ορισμένες συμπεριφορές η εκλογικεύσεις
υπαλλήλων που συνδέονται με πράξεις απάτης είναι η αίσθηση ότι κάποιος
κακοπληρώνεται, η πεποίθηση ότι κάποιος δουλεύει υπερβολικά, η επιθυμία για
εκδίκηση κ.α.

Διάγραμμα 1
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
(OPPORTUNITY)

ΑΠΑΤΗ
(FRAUD)
ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ
(RATIONALIZATI
ON)

ΠΙΕΣΗ
(PRESSURE)

3.2 Προφίλ Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων
Στο σημείο αυτό θα αποδώσουμε μία συνοπτική εικόνα των βασικών συνιστωσών
του προβλήματος της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων βασιζόμενοι στο
μοντέλο “CRIME” που πρώτος ανέπτυξε ο Zabihollah Rezaee (2002) και πάνω στο
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οποίο έχουν στηριχτεί αρκετές μεταγενέστερες έρευνες. Συγκεκριμένα, ο Rezaee
ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πέντε αλληλεπιδραστικοί παράγοντες που ευθύνονται για
την εμφάνιση Παραποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και είναι γνωστοί με τον
όρο “CRIME” (στα ελληνικά έγκλημα), προδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τη μη
νόμιμη βάση του φαινομένου. Ο όρος αυτός, λοιπόν, προέρχεται από τα αρχικά των
λέξεων: Cooks (“μάγειρες”), Recipes (συνταγές), Incentives (κίνητρα), Monitoring
(έλεγχος) και Results (Συνέπειες).
Επικεντρώνοντας σε αυτούς τους παράγοντες θα είμαστε στη συνέχεια σε
θέση να προσδιορίσουμε τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν τη διαδικασία (λογιστές, ελεγκτές, στελέχη της διοίκησης
κτλ), καθώς και το ρόλο ευθύνης του καθενός από αυτούς και εντέλει να εντοπίσουμε
και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο.11
ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΣ (COOKS)
Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στις περισσότερες από το 80% των περιπτώσεων των
επιχειρήσεων που ακολούθησαν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής (Enron, Xerox
κτλ), τα υψηλόβαθμα στελέχη ήταν αυτά που ενεπλάκησαν. Πρόκειται για
διοικητικούς υπαλλήλους και managers, όπως CEOs (Chief Executive Officers),
CFOs (Chief Financial Officers), διευθυντές και προέδρους. Το ποσοστό αυτό έρχεται
σε αντιδιαστολή με την κοινή γνώμη και πεποίθηση που επικρατεί ότι για την
παραποίηση ευθύνονται καθαρά και μόνο οι λογιστές μιας εταιρίας.
ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ (RECIPES)
Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις διάφορες μορφές τις οποίες δύναται να λάβει η
παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, οι μορφές αυτές είναι
ποικίλες και η συχνότητα εμφάνισής τους διαφέρει. Για παράδειγμα, η πιο συχνή
μορφή που μπορούμε να συναντήσουμε είναι η διαχείριση των κερδών (Earnings
Manipulation) και η πιο σπάνια, η διαχείριση των πληρωτέων λογαριασμών
(Accounts Payable). Η πιο επιθετική μορφή, ωστόσο, επινοητικής λογιστικής είναι η
καταγραφή εικονικών συναλλαγών.

11

Rezaee, Z. (2002): “Financial statement fraud: prevention and detection”. New York: Wiley; 2002.
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ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (INCENTIVES)
Χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό ο Rezaee προσπάθησε να αποδώσει τα κίνητρα, τα
οποία ωθούν μια επιχείρηση στην άσκηση της δημιουργικής λογιστικής. Εν συντομία,
μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτά είναι κυρίως οικονομικά, όπως για παράδειγμα η
προσπάθεια μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στα πρότυπα και στους περιορισμούς
που επιβάλλει το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αντιμετώπιση
προβλημάτων ρευστότητας, η προσέλκυση νέων επενδυτών κτλ. Επιπλέον, ο Rezaee
αναφέρει ότι μπορεί να είναι ψυχωτικά, δηλαδή να προέρχονται από την συνήθη τάση
κάποιων στελεχών να εμπλέκονται σε δολοπλοκίες και είναι αυτά που ευθύνονται
σπανιότερα για την παραποίηση των Χ/Ο Καταστάσεων. Τέλος, ως άλλη μορφή
κινήτρων αναφέρεται το ιδεολογικό υπόβαθρο και ο εγωκεντρισμός της διοίκησης να
αυξήσει το prestige της επιχείρησης και να την καθιερώσει ως ηγέτιδα στο κλάδο που
δραστηριοποιείται έστω και με μη θεμιτό τρόπο.
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ (MONITORING)
Το συστατικό αυτό του προφίλ της παραποίησης αναφέρεται στην έκταση, τη
στρατηγική και την ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων που
ασκείται τόσο από τους εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς ελεγκτές μιας
επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό ο Rezaee προσπαθεί να εντοπίσει τις ευθύνες των
ελεγκτών και το ρόλο της διοίκησης στη συγκεκριμένη διαδικασία.
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (END RESULTS)
Τέλος, μελετώνται οι συνέπειες από όλη αυτήν την παράνομη διαδικασία, οι οποίες
είναι ιδιαίτερα σοβαρές και εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχήν, από την
πλευρά της επιχείρησης, η αποκάλυψη τέτοιων πρακτικών έχει ως αποτέλεσμα την
σπίλωση του ονόματος, της φήμης της εταιρίας, γεγονός που αναμφισβήτητα οδηγεί
σε έλλειψη αξιοπιστίας τόσο από τους επενδυτές της όσο και από τους πιστωτές της
και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες). Εύλογο επακόλουθο είναι η
πτώση της αγοραίας αξίας των μετοχών της ή ακόμα και η πτώχευσή της, ενώ πολλές
από αυτές οδηγούνται σε καθεστώς επιτήρησης στις διεθνείς συναλλαγές τους για
αρκετό χρονικό διάστημα. Από την πλευρά των εμπλεκομένων στελεχών, δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις που τους επιβλήθηκαν τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα, ενώ ο
νόμος προβλέπει πλέον και φυλάκιση. Τέλος, οι εργαζόμενοι χάνουν τους μισθούς
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τους λόγω της γενικότερης κρίσης που διέρχεται η εταιρία και ακόμα και τη δουλειά
τους.

3.3 Κλάδοι Άνθισης Φαινομένου Παραποίησης
Σύμφωνα με το Σπαθή (2002), «η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αφορά
όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων αλλά οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναφέρονται
στους κλάδους αξιοποίησης ακινήτων (real estate), στη βιομηχανία, στις τράπεζες,
στις εταιρίες πετρελαιοειδών, στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο υγείας.
Περιπτώσεις παραποίησης κάνουν την εμφάνισή τους τελευταία και στον κλάδο της
ψηφιακής οικονομίας. Το παραπάνω φαινόμενο εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες
χώρες μέσω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου». Η
δημιουργική λογιστική υιοθετείται από τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να βελτιώσουν την
εικόνα τους στο κλάδο που δραστηριοποιούνται με απώτερο στόχο να προσελκύσουν
κεφάλαια. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεγάλες εταιρίες διαθέτουν την απαραίτητη
εξειδίκευση όχι μόνο για μια ‘ανώδυνη’ παραποίηση αλλά και μια γενικότερη
απορρόφηση των ζημιών και των συνεπειών στην περίπτωση αποκάλυψης των
ατασθαλιών.12
Η διαστρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων δεν εντοπίζεται μόνο σε
εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο δημόσιο καθώς και σε εταιρίες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους Stalebrink και Sacco (2005). Οι
παράγοντες που συναινούν σε αυτό το γεγονός είναι το κοινωνικό πρόσωπο της
εταιρίας που απωθεί κάθε είδους καχυποψία περί της αξιοπιστίας του οργανισμού, το
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που υπάρχει τόσο μεταξύ των στελεχών της όσο και
μεταξύ εταιρίας και κράτους, οι πιο χαλαροί λογιστικοί έλεγχοι και η έλλειψη
επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής εμπειρίας.13
Παράλληλα, οι Stalebrink και Sacco ισχυρίστηκαν επίσης ότι αν για τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις το πρόβλημα λαμβάνει οικονομικές, κυρίως, διαστάσεις, για
τις δημόσιες το θέμα είναι κατά βάση πολιτικό. Σκοπός των τελευταίων είναι να
12

Spathis, Charalambos T. "Detecting false financial statements using published data: some evidence
from Greece." Managerial Auditing Journal 17.4 (2002): 179-191.
13

Stalebrink O.J., J. Sacco (2005), “Rationalization of financial Statement fraud in government: An
Austrian perspective”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 18, No. 4, pp.489–507
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παρουσιάσουν ένα μικρό πλεόνασμα, ανεξαρτήτως αν αυτό υπάρχει ή όχι στην
πραγματικότητα.

3.4 Κίνητρα Παραποίησης Οικονομικών καταστάσεων
Τα κίνητρα παραποίησης οικονομικών καταστάσεων μπορεί να αλλάζουν από άτομο
σε άτομο, όπως και από εταιρία σε εταιρία. Τα πιο βασικά κίνητρα για να ωθήσουν
κάποιον να αλλάξει την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας είναι:14

3.4.1 Κίνητρα που προέρχονται από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς
− Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές: Η διοίκηση μιας επιχείρησης έχει
κίνητρο να παραποιήσει τις οικονομικές της καταστάσεις ώστε να φαίνεται ότι
επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα από τους αναλυτές αποτελέσματα, αφού στην αντίθετη
περίπτωση η αντίδραση της αγοράς θα είναι αρνητική.
− Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών: Μια επιχείρηση για να
μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από το Χρηματιστήριο, με ευνοϊκούς γι' αυτήν
όρους, θα πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη και μια ανοδική τάση των
βασικών οικονομικών της μεγεθών (κύκλος εργασιών, κερδοφορία κ.α.).
− Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων: Πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια
τους να εμφανιστούν ισχυρές στη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται,
παρουσιάζουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα αποτελέσματά τους και κατά συνέπεια,
ισχυρότερη την οικονομική τους θέση. Άλλες επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά,
επειδή θέλουν να αποθαρρύνουν την προσέλκυση περισσότερων ανταγωνιστών στον
ίδιο κλάδο, προσπαθούν να υποβαθμίσουν την κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες
προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου.
− Ο δανεισμός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα: Οι επιχειρήσεις
προκειμένου να δανειστούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους
ξένα κεφάλαια από τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να εμφανίζουν, εκτός
των άλλων, και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα στις οικονομικές τους
καταστάσεις.
14

Καζαντζής, Χρήστος Ι. (2006), Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μια συστηματική προσέγγιση
Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, Εκδόσεις Business Plus Α.Ε
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− Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων: Οι επιχειρήσεις αποβλέπουν κυρίως
στην αύξηση των αποτελεσμάτων των εμπλεκομένων οικονομικών μονάδων, με
σκοπό την απόκτηση περισσότερων μετοχών από την συγχώνευση ή την εξαγορά
αντίστοιχα. Γενικότερα, στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλλουν
προσπάθειες να βελτιώσουν την προς τα έξω εικόνα τους, έτσι ώστε να αποκομίσουν
περισσότερα χρήματα από την εκάστοτε ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική.
− Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων: Επειδή τα ιδιαίτερα ασταθή και
ευμετάβλητα αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη κινδύνου, η τιμή των μετοχών
της επιχείρησης ενδέχεται να μειωθεί σε σύγκριση με την τιμή μετοχών άλλων
επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη διαχρονική πορεία
των αποτελεσμάτων τους. Συνεπώς, μία επιχείρηση έχει κίνητρο να εφαρμόσει
πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων ώστε να πετύχει μια
ομαλοποιημένη εικόνα των αποτελεσμάτων αυτών.

3.4.2 Κίνητρα που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις της
επιχείρησης
− Δανειακές Συμβάσεις: Πολλές από τις συμφωνίες που συνάπτει μια επιχείρηση για
τη λήψη δανείων περιέχουν όρους που τη δεσμεύουν να πραγματοποιεί συγκεκριμένα
επίπεδα αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών για όσο καιρό διαρκεί η
εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του δανείου. Εάν οι όροι αυτοί αθετηθούν από την
πλευρά της επιχείρησης, οι δανειστές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το επιτόκιο
δανεισμού ή να ζητήσουν την άμεση αποπληρωμή.
− Οι αμοιβές της διοίκησης: Οι επιχειρήσεις συχνά συνδέουν την αμοιβή της
διοίκησης με την οικονομική επίδοση της επιχείρησης, σε μια προσπάθεια να
ευθυγραμμιστούν οι στόχοι της διοίκησης με αυτούς των μετόχων. Η πρακτική αυτή
όμως δημιουργεί ισχυρά κίνητρα από την πλευρά της διοίκησης να επηρεάσει τα
οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης ώστε να πετύχει μεγαλύτερες αμοιβές. Σε
περιόδους χαμηλών κερδών αυτά επηρεάζονται προς τα πάνω, ενώ σε περιόδους όπου
τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν δίνεται
επιπλέον αμοιβή, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα κάτω. Τα «επιπλέον» κέρδη,
τα οποία δεν παρέχουν στη διοίκηση πρόσθετη αμοιβή στην τρέχουσα περίοδο, δεν
απεικονίζονται λογιστικά και χρησιμοποιούνται στην επόμενη περίοδο.
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3.4.3 Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της
διοίκησης
− Η διατήρηση της διοικητικής θέσης κάποιου μάνατζερ:. Η διατήρηση της θέσης
μπορεί να αποτελέσει για ένα στέλεχος σημαντικό κίνητρο παραποίησης των
οικονομικών αποτελεσμάτων και αυτό γιατί η μη ικανοποιητική πορεία των
αποτελεσμάτων της επιχείρησης, συνήθως, οδηγεί σε αντικαταστάσεις ή και σε
απολύσεις.
− Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα: Ο συνδυασμός των προσωπικών φιλοδοξιών
των στελεχών με την φιλοσοφία της επιχείρησης να επιβραβεύει όσους πετυχαίνουν
τους στόχους που έχουν τεθεί μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, στην οποία
είναι πιθανόν κάποιοι εργαζόμενοι να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να προαχθούν
σε μια καλύτερη θέση.

3.4.4 Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων
− Το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση: Σε πολλές χώρες,
και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., υπάρχουν ρυθμίσεις για σημαντικούς κλάδους της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν κίνητρα στις
διοικήσεις των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα στοιχεία του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των
ρυθμιστικών αρχών.
− Οι αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις: Μια επιχείρηση με αρκετά υψηλά κέρδη
έχει

συμφέρον

να

εφαρμόσει

πρακτικές

επηρεασμού

των

οικονομικών

αποτελεσμάτων της προκειμένου να αποφύγει την αναλυτική διερεύνησή τους από το
κράτος ώστε να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού καθεστώτος. Κίνητρο
επίσης για τον επηρεασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων τους έχουν και οι
διοικήσεις των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων
ή την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει στο παρελθόν.
− Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων: Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά
τους να μειώσουν όσο είναι δυνατόν τη φορολογική τους επιβάρυνση, μειώνουν τα
κέρδη τους. Εξασφαλίζουν, μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο και αρκετά κεφάλαια για
την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.
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3.4.5 Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα
− Ο βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός της επιχείρησης: Οι επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους στόχους της κερδοφορίας,
υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροχρόνια απόδοση
της επιχείρησης.
− Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης: Οι επιχειρήσεις καταρτίζουν
ενίοτε μη ρεαλιστικούς ετήσιους προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης με μοναδικό
κίνητρο να δώσουν ώθηση στους μάνατζερ να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. Στις
περιπτώσεις αυτές, υπάρχει ο κίνδυνος οι διοικούντες να καταφύγουν σε πρακτικές
επηρεασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων στην προσπάθειά τους να πετύχουν
αυτούς τους στόχους.

3.5 Πρακτικές Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών
της καταστάσεων με τρεις τρόπους:15
1. Ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. Ενώ, δηλαδή, έχει
θεσπιστεί ένα πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης ενός
λογιστικού θέματος, η διοίκηση το παραβλέπει και εφαρμόζει τους δικούς της
κανόνες έτσι ώστε να παρουσιάσει την εικόνα που αυτή επιθυμεί. Η
αντιμετώπιση αυτή, αγγίζει τα όρια της απάτης και δεν τιμωρείται μόνο από
τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και από τα όργανα της Πολιτείας.
2. Δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης όταν το ίδιο το πλαίσιο των
λογιστικών προτύπων αφήνει κενά, δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο που να
ρυθμίζει ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα.
3. Υποκειμενισμός και άσκηση κρίσης από την πλευρά της διοίκησης όταν τα
λογιστικά πρότυπα αφήνουν περιθώρια επιλογών στην αντιμετώπιση
διαφόρων θεμάτων.
Η λογιστική απάτη δεν ξεκινά πάντοτε με μια παράνομη πράξη. Πολλές μελέτες
έχουν δείξει ότι οι επιλογές των μάνατζερ αναφορικά με τις λογιστικές μεθόδους και
Καζαντζής, Χ.I. (2006), Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών,
Αρχών και Προτύπων, Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα
15
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διαδικασίες εξαρτώνται από τις αναμενόμενες οικονομικές συνέπειές τους. Είναι
ευρέως γνωστό, ότι οι λογιστικές μέθοδοι επιλέγονται ανάλογα με την επίδρασή τους
στο ανακοινωθέν εισόδημα, ανάλογα με τις μεθόδους καθορισμού της αποζημίωσης
των στελεχών και ανάλογα με το βαθμό ελέγχου των μάνατζερ από τους ιδιοκτήτες.
Όπως αναφέρει ο Dooley (2002), «όταν πρόκειται για απάτη μέσω
παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, η ανθρώπινη φαντασία είναι ικανή να
εφεύρει μυριάδες συνδυασμούς λογιστικών παρατυπιών για να εξαπατήσει τους
επενδυτές». Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών
καταστάσεων που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά, μέσω των οποίων κατηγοριοποιούνται.
Με βάση τη βιβλιογραφία, στα φαινόμενα παραποίησης οικονομικών
καταστάσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επιμέρους πέντε κατηγορίες τεχνικών.
Οι κυριότερες περιπτώσεις τεχνικών, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος στις
περισσότερες

από

τις

γνωστές

υποθέσεις

παραποίησης

των

οικονομικών

καταστάσεων. Οι τεχνικές αυτές είναι:16
Εικονικά έσοδα : Η κατηγορία των εικονικών εσόδων περιλαμβάνει τις
τεχνικές που έχουν στόχο κυρίως τη διόγκωση του πραγματικού μεγέθους των
εσόδων και κατά συνέπεια, του πραγματικού κέρδους και τη βελτίωση μιας σειράς
δεικτών όπως της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /
συνολικό Ενεργητικό), του καθαρού περιθωρίου κέρδους (καθαρά κέρδη / κύκλος
εργασιών), της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη / συνολικά Ίδια
Κεφάλαια). Τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας τεχνικών είναι:
• η παροχή προσφορών επιπλέον προϊόντων σε πελάτες και ετεροχρονισμένη
καταγραφή τους στις πωλήσεις,
• η διόγκωση των εσόδων (όπως η μετακίνηση εσόδων από συμβόλαια μισθώσεων)
• η χονδρική παράδοση μεγάλων ποσοτήτων αποθεμάτων και η άμεση καταγραφή
τους στις πωλήσεις,
• η καταγραφή εσόδων μελλοντικών συμβολαίων παροχής υπηρεσιών,
• η καταγραφή εσόδων από κλείσιμο συμφωνιών, όπως με διαφημιστές και
εφοδιαστές, με ανταλλάγματα και όχι με χρηματικά ποσά, τεχνική που
χρησιμοποιείται ευρέως κατά την εκτέλεση συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας,
16

Ντζανάτος Δημήτριος, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα
ελληνικά» βιβλίο πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008
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• η καταγραφή εσόδων με απόκρυψη παράπλευρων συμφωνιών και πιστώσεων,
• οι ασυνήθιστες ανταλλαγές με άλλες εταιρείες με σκοπό την αύξηση των εσόδων,
• η αντικανονική αναγνώριση εσόδων από μεταπωλήσεις τρίτων,
• η καταγραφή δανείων στα έσοδα, θεωρώντας τα ως ασφάλιστρα. Η τεχνική αυτή
αφορά κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες,
• η αύξηση εσόδων μέσω αλλαγής των συνδρομών των πελατών χωρίς τη
συγκατάθεσή τους,
• οι συναλλαγές με εταιρίες ‘κάλυψης’ και
• η παραπλανητική διόγκωση των εσόδων από παρατυπίες κατά τη συγχώνευση με
άλλες εταιρείες.
Χρονικές διαφορές : Στη λογιστική ο χρόνος καθορίζει πολύ βασικά
ζητήματα, όπως το χρονικό σημείο αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων, ζημίας ή κέρδους.
Επίσης ο χρόνος είναι σημαντική έννοια στη λογιστική, καθώς πολλές φορές, η
επιλογή της χρονικής στιγμής της αναγνώρισης είναι αυθαίρετη και κρύβει προθέσεις
παραποίησης. Σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των
χρήσεων, τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους και όχι κατά
το χρόνο είσπραξής τους, ούτε κατά την ημέρα έκδοσης του παραστατικού, εφόσον
αφορούν μεγαλύτερο διάστημα, πόσο μάλλον διαφορετική χρήση. Ωστόσο, πολλές
επιχειρήσεις καταστρατηγούν τις αρχές αυτές και αναγνωρίζουν έσοδα και έξοδα,
είτε νωρίτερα είτε αργότερα από το χρονικό σημείο ή διάστημα που προβλέπει η
αρχή. Αν η χρήση τελειώνει και η επιχείρηση έχει ήδη επιτύχει τους στόχους της
ενδέχεται να αναγνωρίσει έσοδα σύμβασης δεδουλευμένα εντός της τρέχουσας
χρήσης, την επόμενη χρήση ώστε να ευνοήσει πλέον την επίτευξη των νέων στόχων.
Αντίθετα, αν η τρέχουσα χρήση κλείνει με μικρότερες επιδόσεις από τις
αναμενόμενες, η επιχείρηση τείνει να αναγνωρίζει έσοδα από μελλοντικές συμβάσεις
που δεν έχουν καταστεί δεδουλευμένα ακόμη.
Ακατάλληλες αποτιμήσεις: Μία ακόμη βασική διαδικασία της λογιστικής
είναι η αποτίμηση, καθώς καθορίζει την αξία με την οποία θα εμφανιστούν διάφοροι
λογαριασμοί στις οικονομικές καταστάσεις. Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων
μπορούν να γίνουν διάφοροι χειρισμοί προς αύξηση ή μείωση της αξίας των ανωτέρω
λογαριασμών. Συχνά εφαρμόζονται τεχνικές που έχουν στόχο την αύξηση της αξίας
των στοιχείων του Ενεργητικού και μείωση της αξίας των στοιχείων του Παθητικού
ώστε να βελτιώσουν ορισμένους δείκτες ιδιαίτερης σημασίας, όπως τους δείκτες
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ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας των κατηγοριών του Ενεργητικού και του
Παθητικού. Τα οικονομικά στελέχη για την αύξηση της αξίας των στοιχείων του
Ενεργητικού χρησιμοποιούν τις εξής τεχνικές:
• η αύξηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών,
• η διόγκωση κεφαλαιοποιημένων δαπανών, πρακτική που περιορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από τα ΔΛΠ-ΔΠΧΑ και για αυτό κατά την εφαρμογή τους διαγράφηκαν
πολλά άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατά την ελληνική νομοθεσία
εμφανίζονταν στο ενεργητικό,
• η εμφάνιση ανύπαρκτων καταθέσεων σε τράπεζες, τεχνική που επιτυγχάνεται με
πλαστογραφημένα έγγραφα,
• η καταμέτρηση ελαττωματικών προϊόντων ως αποθέματα της εταιρείας,
• η καταγραφή εικονικών απαιτήσεων από πελάτες.
Απόκρυψη υποχρεώσεων / εξόδων: Η τέταρτη κατηγορία τεχνικών
παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι η απόκρυψη υποχρεώσεων και
εξόδων, όπως απόκρυψη χρεών, ζημιών και δανείων. Η διαφορά της κατηγορίας από
την προηγούμενη είναι ότι τα μεγέθη δεν εμφανίζονται καθόλου στις οικονομικές
καταστάσεις ενώ στην περίπτωση των αποτιμήσεων εμφανίζονται σε κατάλληλα
ωραιοποιημένη αξία. Η απόκρυψη αυτών των λογιστικών μεγεθών αποσκοπεί στην
ωραιοποίηση των καταστάσεων και των δεικτών, κυρίως, της κεφαλαιακής
διάρθρωσης και της δανειακής επιβάρυνσης και φερεγγυότητας. Οι χρήστες της
δημοσιευμένης οικονομικής πληροφόρησης είναι δύσκολο να ανακαλύψουν αυτή τη
μορφή απάτης καθώς δεν δίνεται κανένα στοιχείο για την ύπαρξη των λογαριασμών
αυτών, όπως μία ζημιά από καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων. Οι
περιπτώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας παραποίησης διαπιστώνονται κυρίως από
τον έλεγχο που διενεργούν ως εξωτερικοί ελεγκτές οι Ορκωτοί Λογιστές.
Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις: Οι γνωστοποιήσεις των πληροφοριών
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των ΔΛΠ. Το αντίστοιχο κομμάτι των
οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ, το Προσάρτημα, εκτείνεται σε μερικές
σελίδες, ενώ οι Σημειώσεις των ΔΛΠ μπορεί να είναι εκατοντάδων σελίδων. Οι
γνωστοποιήσεις έχουν τεράστια και ουσιώδη σημασία, την οποία γνωρίζουν οι
συντάκτες των καταστάσεων, οι οποίοι συχνά εκ προθέσεως παραλείπουν να
γνωστοποιήσουν γεγονότα ή δίνουν ελλιπείς ή ψευδείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια
οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα πρότυπα, ικανοποιούνται μόνο
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κατά ένα ποσοστό και πολλά πράγματα αφήνονται στην πρωτοβουλία των
επιχειρήσεων. Οι αιτίες είναι πολλές, ωστόσο το τελικό θύμα αυτής της κατάστασης
είναι ο χρήστης και πριν από αυτόν ο ελεγκτής ο οποίος δε γνωρίζει κάθε φορά τι
αναζητά, που και πως θα το εντοπίσει. Οι περιπτώσεις που οι γνωστοποιήσεις είναι
ελλιπείς και αυτό δεν εντοπίζεται, αποκαλύπτονται μόνο όταν προκύπτει τυχαία
κάποιο πρόβλημα και διεξάγεται διεξοδική και πιο στοχευμένη πλέον έρευνα. Οι
ατέλειες στην πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις που δεν έγιναν καθόλου ή για
γνωστοποιήσεις που η πληροφόρηση δεν ήταν πλήρης, βγαίνουν στο φως και
επιβάλλονται προσαρμογές, ρυθμίσεις έως και ποινές με τη διοίκηση, τους ελεγκτές
και τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν
αποφύγει. Γνωρίζοντας ότι όλη η λογική των προτύπων, βασίζεται στην εκτενή και
ειλικρινή πληροφόρηση των χρηστών, αν αυτή έχει γίνει, μειώνονται οι συνέπειες
μίας αρνητικής εξέλιξης για την εταιρία. Αντίθετα σε περίπτωση ακατάλληλων
γνωστοποιήσεων η αρνητική εξέλιξη μπορεί να συνδεθεί με προσπάθεια
παραπλάνησης του χρήστη, ανεξάρτητα αν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία της
πληροφόρησης είχαν τέτοια πρόθεση ή όχι.
Ολοκληρώνοντας την κατηγοριοποίηση των τεχνικών παραποίησης των
οικονομικών στοιχείων των εταιρειών οι αποκαλούμενοι ως «7 πυλώνες» της
δημιουργικής λογιστικής αποτελούν την τρίτη διάκριση. Οι πυλώνες αυτοί που
αναφέρονται και ως «ανοησίες» είναι οι εξής:17
1. Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή αμφιβόλου ποιότητας. Σε περιπτώσεις
που συμβάσεις ή συμφωνητικά καλύπτουν περίοδο εντός της επόμενης χρήσης, τα
αντίστοιχα έσοδα αναγνωρίζονται από την υπογραφή της συμφωνίας, όχι όταν
καθίστανται δεδουλευμένα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα πρόωρα.
2. Αναγνώριση εικονικών εσόδων. Οι επιδοτήσεις, ο δανεισμός, οι εκπτώσεις
προμηθευτών που δεσμεύονται για μελλοντικές αγορές και άλλες περιπτώσεις
χρηματικών εισροών αναγνωρίζονται ως έσοδα, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα.
3. Ενίσχυση του εισοδήματος εφ’ άπαξ με τα κέρδη. Είτε πουλώντας
υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία, όπως εισόδημα από επενδύσεις ή κέρδη ως μέρος

Véron Nicolas, Matthieu Autret & Alfred Galichon, translated by George Holoch, “Smoke and
Mirrors, Inc.: Accounting for Capitalism”, Cornell University Press, Ithaca and London, USA, 2006,
σελ. 41-45
17
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των εσόδων, είτε παρουσιάζοντας το εισόδημα από επενδύσεις ή τα κέρδη ως μείωση
των λειτουργικών εξόδων.
4. Μετατόπιση τρεχουσών δαπανών σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο.
Κεφαλαιοποιώντας

δαπάνες

οι

δημιουργοί

των

οικονομικών

καταστάσεων

προσπαθούν να μοιράσουν το κόστος σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, κάνοντας
απόσβεση για μια σειρά επόμενων περιόδων.
5. Μη καταχώρηση ή ακατάλληλος τρόπος μείωσης υποχρεώσεων. Αλλάζοντας
τις λογιστικές υποθέσεις και μεθόδους καταφέρνουν οι συντάκτες των οικονομικών
στοιχείων να μη καταχωρούν ή να υποβαθμίζουν τις υποχρεώσεις.
6. Μετατόπιση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη περίοδο. Αντίθετο του
πρώτου «πυλώνα», όπου, για διαφορετικούς λόγους, κρατείται η καταχώρηση των
εσόδων για μεταγενέστερη αναγνώριση.
7. Μετατόπιση μελλοντικών δαπανών στην τρέχουσα περίοδο, ως ειδική
επιβάρυνση. Αποτελεί αντίθετη ενέργεια του τέταρτου «πυλώνα» και συγκεκριμένα
ακατάλληλη διαγραφή ορισμένων επενδύσεων που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν
(όπως κόστη έρευνας και ανάπτυξης που εμπεριέχονται στον ισολογισμό σύμφωνα με
τα περισσότερα πρότυπα), ή επιτάχυνση της διάκρισης δαπανών στην τρέχουσα
περίοδο.
Συμπερασματικά η πονηρή και ασυνείδητη χρήση των τεχνικών και των
πυλώνων της δημιουργικής λογιστικής και παραποίησης των οικονομικών μεγεθών
επιτρέπει τη «χειραγώγηση» των λογαριασμών και των μεγεθών σε μία χρήση
κάνοντάς

τα

να

εμφανίζουν

το

επιθυμητό.

Ωστόσο

μακροπρόθεσμα

οι

επαναλαμβανόμενες στρεβλώσεις αποδεικνύεται ότι αποτελούν μία μη βιώσιμη
κατάσταση για τις εταιρείες που τις επιτρέπουν. Στον πίνακα που ακολουθεί
συγκεντρώνονται οι ομαδοποιήσεις των μεθόδων παραποίησης, γενικότερων και πιο
συγκεκριμένων, που αναλύθηκαν παραπάνω.
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Πίνακας 2
Μέθοδοι Παραποίησης
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

Ηθελημένη παραβίαση ενός
λογιστικού προτύπου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Εικονικά έσοδα

Χρονικές διαφορές

ΠΥΛΩΝΕΣ
Αναγνώριση εσόδων πολύ
σύντομα ή αμφιβόλου
ποιότητας
Αναγνώριση εικονικών
εσόδων

Εκμετάλλευση κενών
εφαρμοζόμενου πλαισίου

Ακατάλληλες αποτιμήσεις
Απόκρυψη υποχρεώσεων /
εξόδων

Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις
Εκμετάλλευση περιθωρίων
υποκειμενικής δράσης

Ενίσχυση του εισοδήματος εφ’
άπαξ με τα κέρδη
Μετατόπιση τρεχουσών
δαπανών σε μεταγενέστερη ή
προγενέστερη περίοδο
Μη καταχώρηση ή
ακατάλληλος τρόπος
μείωσης υποχρεώσεων
Μετατόπιση τρεχόντων
εσόδων σε μεταγενέστερη
περίοδο
Μετατόπιση μελλοντικών
δαπανών στην τρέχουσα
περίοδο, ως ειδική
επιβάρυνση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Αντικείμενο και Σκοπός της Ελεγκτικής
Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών και
οικονομικών επιστημών, ο οποίος πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και
προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονομική μονάδα
ή φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών
πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως
κλάδος της οικονομικής – διοικητικής των επιχειρήσεων, η ελεγκτική είναι
συγχρόνως τόσο επιστήμη όσο και τεχνική. Επιστήμη διότι μέσα από τη διερεύνηση
παρέχει συνεχώς καινούργια γνώση, και τεχνική γιατί σε συνδυασμό με την
παραγόμενη επιστημονική γνώση, ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει εις
πέρας την αποστολή της. Η ελεγκτική ασχολείται με τρία βασικά θέματα:18
1. Το αντικείμενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και
ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια
του ελέγχου είναι οι διοικούντες της επιχείρησης, οι μέτοχοι, οι πιστωτές και
γενικότερα οι συναλλασσόμενοι με αυτή.
2. Το υποκείμενο του ελέγχου: Αφορά τον ελεγκτή. Εξετάζει δηλαδή ποια πρόσωπα
διενεργούν τον έλεγχο, ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν και ποια πρέπει να
είναι τα προσόντα τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους
καθήκοντα.
3. Τις διαδικασίες ελέγχου: Οι επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να ολοκληρωθεί το
ελεγκτικό έργο.
18

Κάντζος Κ. (2006) “ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ”, σελ.20
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Προκειμένου να διαφυλαχτεί ο ρόλος της λογιστικής, αναπτύχθηκε ο κλάδος
της ελεγκτικής που έρχεται να εξασφαλίσει το ορθό αποτέλεσμα της λογιστικής
πρακτικής. Απαραίτητο υπόβαθρο της ελεγκτικής αποτελεί η βαθιά γνώση της
λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Σκοπός του Ελέγχου
Βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι ο εντοπισμός και η πρόληψη ηθελημένων ή
αθέλητων λογιστικών λαθών, η διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή
εκούσιων σφαλμάτων ως προς τις διαδικασίες, η έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός
της ακρίβειας και πιστότητας των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό
τους, η αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων
των οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και
κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην
επιχείρηση, η πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης
των κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων
συμπερασμάτων, η υπογράμμιση των ατελειών και ο καθορισμός των αδυναμιών στο
όλο κύκλωμα της επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης και τέλος η
στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της
επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι
δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων.19

4.2 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας I.F.AC.
Ο Kώδικας Eπαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών
(International Federation of Accountants) αναφέρεται στις γενικές αρχές και στα
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες λογιστές ή ελεγκτές που
είναι μέλη της IFAC, οι επαγγελματίες που ασκούν τον έλεγχο σαν ελεύθεροι
επαγγελματίες ή μέσω ελεγκτικών εταιριών και οι επαγγελματίες που είναι υπάλληλοι
επιχειρήσεων, δηλαδή λογιστές και εσωτερικοί ελεγκτές.

19

Ραπτελή (2012) ” Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή” σελ. 11
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Θεμελιώδεις αρχές του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας τις οποίες οι
ελεγκτές επιβάλλεται να τηρούν είναι οι εξής:20
 ακεραιότητα (integrity),
 αντικειμενικότητα (objectivity),
 εμπιστευτικότητα (confidentiality),
 επαγγελματική συμπεριφορά (professional behavior),
 επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια (professional competence and due
care),
 τεχνικά - επαγγελματικά κριτήρια (technical standards).
Πίνακας 3
Θεμελιώδης αρχές Κώδικα Δεοντολογίας IFAC
Ακεραιότητα
(Integrity)

Αντικειμενικότητα
(Objectivity)

Εμπιστευτικόητα
(Confidentiality)

Επαγγελματική επάρκεια
και επιμέλεια
(Professional competence and due
care)

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής απαιτείται να είναι
ευθύς, έντιμος και ειλικρινής στην παροχή
επαγγελματικών υπηρεσιών
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να είναι
δίκαιος και αμερόληπτος, να μην επιτρέπει σε
προκαταλήψεις, συγκρούσεις συμφερόντων ή
επιρροή τρίτων να επιδρούν την επαγγελματική
του κρίση
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να δρα με
συνέπεια, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους ,
κανονισμούς και ρυθμίσεις, αλλά και να απέχει
από οποιοδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να
προκαλέσει δυσφήμιση του επαγγέλματος
Ένας επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να
βελτιώνει διαρκώς τις γνώσεις και τις ικανότητές
του στα γνωστικά αντικείμενα της δουλειάς του,
τη νομοθεσία και τις σύγχρονες τεχνικές, ώστε να
παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αλλά και να
εξασφαλίζει ότι η ελεγχόμενη οντότητα ή ο
εργοδότης λαμβάνει τα πλεονεκτήματα του
σωστού επαγγελματισμού. Οφείλει επίσης να
εφαρμόζει με επιμέλεια τα ισχύοντα λογιστικά και

Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και
εσωτερικού ελέγχου, σελ. 52
20
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ελεγκτικά πρότυπα και να παρέχει τις ελεγκτικές
του υπηρεσίες με τη δέουσα προσοχή και
φροντίδα

Τεχνικά και
Επαγγελματικά κριτήρια
(Technical and professional
standards)

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής υποχρεούται να
εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα
ανάλογα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια. Οι
επαγγελματίες ελεγκτές έχουν υποχρέωση να
εκτελούν με φροντίδα και δεξιότητα τις οδηγίες
της ελεγχόμενης οντότητας μέχρι το σημείο
βέβαια που αυτές είναι συμβατές με τις
απαιτήσεις για ακεραιότητα και ανεξαρτησία.
Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με τα
τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια του Σώματος
που υπηρετούν.

Οι παραπάνω αρχές, ωστόσο, μπορεί να παραβιαστούν από διάφορες αιτίες:
οικειότητα, συνηγορία, εκφοβισμός και άλλα. Επειδή πάντα υπάρχει κίνδυνος
παραβίασης των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας, το επάγγελμα, σε εθνικό επίπεδο
ή οι ίδιες οι ελεγκτικές εταιρίες θα πρέπει να έχουν πάρει μέτρα, ούτως ώστε να
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους των παραβιάσεων. Η μη συμμόρφωση των ελεγκτών
με τις παραπάνω αρχές αποτελεί μη αποδεκτή επαγγελματική συμπεριφορά.

4.3 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Δ.Ε.Π.
Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα έχουν εφαρμογή στον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και στον έλεγχο άλλων πληροφοριών
και συναφών υπηρεσιών αφού πρώτα προσαρμοστούν κατάλληλα. Περιέχουν τις
βασικές

αρχές

και

τις

ουσιαστικές

διαδικασίες

του

ελεγκτικού

έργου.

Δημιουργήθηκαν από την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (I.F.AC.) με στόχο την
ανάπτυξη

και

την

βελτίωση

ενός

συντονισμένου

παγκόσμιου

λογιστικού

επαγγέλματος με εναρμονισμένα ελεγκτικά πρότυπα. Η έκδοση των ελεγκτικών
προτύπων και οδηγιών για τον έλεγχο πραγματοποιείται από μία υποεπιτροπή της
Διεθνής Ομοσπονδίας Λογιστών, την επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων
(I.A.P.C.) η οποία είναι μία μόνιμη επιτροπή του συμβουλίου της I.F.AC. Τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα δεν παρακάμπτουν τους κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων σε κάθε χώρα. Τα Δ.Ε.Π. προβλέπουν μεταξύ άλλων

43

Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων σε Περιόδους Κρίσης

την συνολική ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων που παραθέτει ο ορκωτός
ελεγκτής στην έκθεση του. Αναφέρονται επίσης, σε ένα πλήθος παραγόντων που
επηρεάζουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο, όπως για παράδειγμα
η αμοιβή του ελεγκτή. Τα Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται στην χώρα μας από το 2004 με το
άρθρο 137 του νόμου 3229/2004 «Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου».21
Ίσως το πιο σημαντικό από τα ΔΠΕ για την τήρηση και προώθηση της
χρηστής και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς είναι το ΔΠΕ 240 «Γενικοί
στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου», το οποίο καθιερώνει ως ευθύνη του ελεγκτή να προσπαθήσει να
αποκαλύψει τυχόν απάτη κατά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων μιας
οικονομικής οντότητας. Η έκταση και μόνο του ΔΠΕ 240, το οποίο εκτείνεται σε
δεκάδες παραγράφους και τρία συμπληρωματικά Παραρτήματα, δίνει μια πολύ σαφή
εικόνα της σημασίας του. Στο ουσιαστικό του μέρος το ΔΠΕ επεξηγεί τις δράσεις που
απαιτούνται από τον ελεγκτή για την ανακάλυψη τυχόν απάτης στις Οικονομικές
Καταστάσεις υπό έλεγχο και εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις ο ελεγκτής θα πρέπει να
υποθέσει την ύπαρξη απάτης και να θέσει σε λειτουργία τις αναγκαίες διαδικασίες για
την ανίχνευσή της.22
Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή
σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Τα σφάλματα στις
οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε από λάθος. Το
διακριτικό στοιχείο μεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν η υποκείμενη ενέργεια
που καταλήγει στο σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια.
Αν και η απάτη είναι μια ευρεία νομική έννοια, για τους σκοπούς των ΔΠΕ, ο
ελεγκτής ενδιαφέρεται για την απάτη που προκαλεί ένα ουσιώδες σφάλμα στις
οικονομικές καταστάσεις. Δύο τύποι εκούσιων σφαλμάτων αφορούν τον ελεγκτή,
σφάλματα που είναι αποτέλεσμα απατηλής χρηματοοικονομικής αναφοράς και
σφάλματα που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων. Μολονότι ο
ελεγκτής μπορεί να υποπτεύεται ή σε σπάνιες περιπτώσεις, να εντοπίζει την ύπαρξη
απάτης, ο ελεγκτής δεν προσδιορίζει νομικά εάν η απάτη έχει πράγματι συμβεί. Οι
στόχοι του ελεγκτή είναι:
21

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου I.F.AC.

22

Αυγουλέας, Α., 2006. Gatekeepers "Ante Portas": The International Standards of Auditing as the
Foundation of a System of Civil Liability for Auditors. Στο: Contemporary Developments in
Accounting and Audit Law. Athens, Law Library: s.n., pp. 233-267.
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1. Να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω
απάτης στις οικονομικές καταστάσεις
2. Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τους
εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, μέσω
σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων αντιδράσεων
3. Να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση απάτης ή σε υποψία απάτης που
εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

4.4 Η Έννοια του Εσωτερικού – Εξωτερικού Ελέγχου
Στο περιεχόμενο της ελεγκτικής περιλαμβάνεται τόσο η έννοια του εσωτερικού, όσο
και η έννοια του εξωτερικού ελέγχου. Με την έννοια του ελέγχου αναφερόμαστε
στην συστηματική και με καθορισμένες διαδικασίες έρευνα επί των οικονομικών
καταστάσεων μιας επιχείρησης με σκοπό τον προσδιορισμό της ειλικρινής ή όχι
εικόνας της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της
κατά την περίοδο την οποία αφορά ο έλεγχος μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και
των ιδιαίτερων συνθηκών της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.23

Εσωτερικός Έλεγχος
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ευρύτερη έννοια από αυτή του
Εξωτερικού Ελέγχου. Περιλαμβάνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τίθενται
από έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση με σκοπό να παρέχουν λογική επιβεβαίωση ότι
οι στόχοι τους θα πραγματοποιηθούν οικονομικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Οι
ανωτέρω πολιτικές και διαδικασίες έχουν σαν στόχο την διατήρηση της αξιοπιστίας
και ακεραιότητας των πληροφοριών που κατέχουν, την συμμόρφωση με τις πολιτικές,
τα σχέδια, τους νόμους και τους κανονισμούς που οφείλουν να συμμορφώνονται, την
διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, την οικονομική και αποτελεσματική
χρήση των πόρων και τέλος την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να ελέγχει όλους τους
συναλλακτικούς κύκλους, δραστηριότητες, θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες
Έννοια και Περιεχόμενο Ελεγκτικής – Διάκριση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου του Δρ.
Ανδρέα Γ. Κουτούπη
23
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συμμετοχικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και καταστήματα (όπου υφίστανται)
μέσω της επισκόπησης των διαφόρων εταιρειών, διευθύνσεων, τμημάτων,
υπηρεσιών, λειτουργιών, δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και πολιτικών, διαδικασιών,
κανονισμών, αλλά και ακολουθούμενων πρακτικών που συνθέτουν το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.24
Ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών ως «μία ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί μέσα στον οργανισμό για
να εξετάσει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες παρέχοντας σημαντική υπηρεσία σε
αυτόν». Επίσης είναι μια αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου management, είναι
επίσης ο σύμβουλος του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Έπειτα ο εσωτερικός έλεγχος
στοχεύει στην αξιολόγηση διαδικασιών λειτουργίας και παρέχει πληροφορίες στη
διοίκηση. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει τις
λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των
επιχειρηματικών κινδύνων.
Εξωτερικός Έλεγχος
Ο Εξωτερικός Έλεγχος αντίθετα, περιορίζεται στην εξέταση και πιστοποίηση
των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης. Ο Εξωτερικός Έλεγχος είναι αυτός
που εκτελείται από επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευόμενους λογιστές - ελεγκτές, οι
οποίοι αναφέρονται ως ορκωτοί ελεγκτές ή ορκωτοί λογιστές. Ο έλεγχος αρχικά
διενεργούνταν κυρίως επί του λογιστικού συστήματος μιας μονάδας. Σήμερα, ο
έλεγχος περιλαμβάνει και επιμέρους θέματα των οργανωτικών συστημάτων, τα οποία
μπορούν να επηρεάζουν εμμέσως την αποτελεσματικότητα του λογιστικού
συστήματος, και της οικονομικής μονάδας γενικότερα.
Συγκεκριμένα, αποτελεί βασική μέριμνα του εξωτερικού ελεγκτή η
διαπίστωση της ειλικρινούς και ακριβοδίκαιης εικόνας της χρηματοοικονομικής
θέσης της επιχείρησης και των επιμέρους δραστηριοτήτων της (π.χ.θυγατρικών
εταιρειών, συμμετοχών, κ.λ.π.). Τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος πολλών
οικονομικών σκανδάλων ο Εξωτερικός Έλεγχος ρίχνει ολοένα και περισσότερο
βάρος στην επισκόπηση των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ελεγχόμενων
εταιρειών, κυρίως όσον αφορά τις δικλείδες ασφαλείας (σημεία ελέγχου) που τίθενται
24

Karagiorgos, Theofanis, et al. "Internal Auditing as a Main Tool for Efficient Risk Assessment."
2007 Management of International Business & Economic Systems (MIBES) Conference. 2007.
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από τις ίδιες τις εταιρείες γύρω από τα συστήματα χρηματοοικονομικής τους
διαχείρισης.25
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος σε σχέση με τον
Εξωτερικό Έλεγχο διαφέρουν τόσο στο αντικείμενο του ελέγχου (δηλαδή τι
ελέγχεται), όσο και στο υποκείμενο του ελέγχου (ποια πρόσωπα διενεργούν τον
έλεγχο και ποια τα προσόντα τους), καθώς επίσης και στις διαδικασίες. Έτσι,
προφανώς διαφοροποιείται και η δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή με αυτή του
εξωτερικού. Το ελεγκτικό έργο συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των
τηρουμένων βιβλίων και νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών και αποβλέπει
στην διακρίβωση του κατά πόσο οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν
«ακριβοδίκαια» την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά
την ελεγχόμενη περίοδο.
Αντίθετα από τους εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι δεν βρίσκονται σε σχέση
άμεσης εξαρτημένης εργασίας με την ελεγχόμενη επιχείρηση, οι εσωτερικοί ελεγκτές
εξαρτώνται από την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα είναι δηλαδή υπάλληλοι της
εταιρίας, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει την απαραίτητη ανεξαρτησία και
αντικειμενικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν. Επίσης, ενώ ο σύγχρονος εσωτερικός
έλεγχος έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα, ο εξωτερικός έλεγχος είναι κυρίως
κατασταλτικός. Ακόμη και τα απαιτούμενα προσόντα διαφέρουν μεταξύ εσωτερικών
και εξωτερικών ελεγκτών.
Έτσι, για να πιστοποιηθεί κάποιος ως εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να
πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις ανάλογες της χώρας στην οποία
δραστηριοποιείται. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, για να γίνει κάποιος εξωτερικός
ελεγκτής απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια ελεγκτικής εμπειρίας σε συνδυασμό
με την επιτυχή εξέταση σε σειρά μαθημάτων που εξετάζονται από το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ή η κατοχή ξένου τίτλου πιστοποίησης εγκεκριμένου
ελεγκτή – λογιστή (π.χ. CPA, ACA, ACCA, κ.λ.π.) και την επιτυχή εξέταση σε
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων από την Σ.Ο.Ε.Λ. Αντίθετα, η νομοθεσία απαιτεί
από τους εσωτερικούς ελεγκτές ελάχιστες προϋποθέσεις σπουδών, εντούτοις
θεωρείται καλή πρακτική η κατοχή επαγγελματικών τίτλων εσωτερικού ελέγχου όπως
αυτές του Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor - CIA), ή
25

Γρηγοράκος, Θ. «Ανάλυση-Ερμηνεία του ΕΓΛΣ», εκδόσεις Σάκκουλα, 11η έκδοση, Νοέμβριος
(2005).
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του Ορκωτού Εσωτερικού Ελεγκτή (Chartered Internal Auditor - CΜΙΙΑ). Εκείνο
πάντως που προέχει είναι η τοποθέτηση κατάλληλων προσώπων από απόψεως
πείρας, ήθους, μορφώσεως και ικανοτήτων ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα του ελέγχου.
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τα
καθήκοντα τους, υποτασσόμενοι στους όρους και στην γραμμή της διοίκησης της
επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας εργάζονται, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των
πράξεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών συνήθως να είναι από ανύπαρκτος έως
τυπικός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσονται φιλικές σχέσεις με
συναδέλφους

τους

οπότε

δύναται

να

επηρεαστεί

η

ανεξαρτησία

και

αντικειμενικότητα τους. Σε αντίθεση με τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι εξωτερικοί
ελεγκτές αποτελούν ανεξάρτητα όργανα και μπορούν να ασκούν απερίσπαστα και
ανεπηρέαστα τα καθήκοντα τους. Εδώ κάποιοι υποστηρίζουν σαν αντίλογο ότι
υπάρχει εξάρτηση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών που διενεργεί τον εκάστοτε
έλεγχο από την οικονομική μονάδα στα πλαίσια πελατειακών σχέσεων όμως δεν είναι
αυτός ο γενικός κανόνας, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μεγάλες εταιρείες ορκωτών
ελεγκτών που ελέγχονται τόσο από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ), όσο και από τις ίδιες τις μητρικές εταιρείες τους, οι οποίες
προκειμένου να αποφύγουν να ρισκάρουν την φήμη τους έχουν υιοθετήσει πολύ
αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης ποιότητας, ειδικά μετά
από την πληθώρα των εταιρικών σκανδάλων της προηγούμενης δεκαετίας.
Αποτελεί καλή πρακτική η συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών
ώστε να μειώνεται η επικάλυψη των εργασιών είτε του ενός, είτε του άλλου μέρους.
Μέσω της εναρμόνισης και του συντονισμού των εργασιών των δύο φορέων σε μία
ολοκληρωμένη ελεγκτική διαδικασία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα η μείωση,
αν όχι η ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και η αποφυγή διπλής εργασίας, ενώ την
ίδια στιγμή θα παρέχεται η βεβαιότητα ότι καμία περιοχή δεν θα μένει εκτός ελέγχου,
γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους των δύο αυτών
υπηρεσιών.
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4.5 Εκτίμηση των Κινδύνων από τους Ελεγκτές
Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν ευθύνη απέναντι στους πελάτες και σε τρίτους για
πράξεις τους ή για παραλείψεις τους. Είναι δικαίωμα του πελάτη να αποδείξει, αν
επιθυμεί, ότι οι ελεγκτές του έπραξαν με αμέλεια τα καθήκοντά τους. Η αμέλεια
απορρέει όταν ο ελεγκτής αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα που ο νόμος
απαιτεί για την εκτέλεση της εργασίας του. Η αποτυχία να εκτελέσει επιμελώς τα
καθήκοντα του ονομάζεται συνηθισμένη αμέλεια και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει
να συνδέεται με την βαριά αμέλεια ή με την απάτη. Η συνηθισμένη αμέλεια είναι
ακούσια.26
Από την άλλη, η βαριά αμέλεια είναι μια απερίσκεπτη πράξη που οδηγεί σε
απομάκρυνση από τα πρότυπα που ορίζουν οι ελεγκτικοί κανόνες. Τέλος απάτη είναι
η σκόπιμη ανακρίβεια ή η αποσιώπηση ενός γεγονότος. Οι ελεγκτές είναι υπόλογοι
στον πελάτη και για συνηθισμένη αμέλεια. Για παράδειγμα λαμβάνουμε μια εταιρία
που ελέγχεται και λόγω του αδύναμου εσωτερικού της ελέγχου αντιμετωπίζει
πρόβλημα υπεξαίρεσης. Ο πελάτης - εταιρία μηνύει τον ελεγκτή της για την αδυναμία
του τελευταίου να ανακαλύψει την υπεξαίρεση. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η
αμέλεια έπρεπε να αποδοθεί στην εταιρία, λόγω των φτωχών πρακτικών μάνατζμεντ
της, η αποζημίωσή της θα είναι περιορισμένη. Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν επίσης
μια σχέση εμπιστευτικού χαρακτήρα με τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο
ελεγκτής αποκομίζει ένα πλήθος εμπιστευτικών πληροφοριών για την εταιρία. Αν
κάποια από αυτές τις πληροφορίες αποκαλυφθεί σε τρίτους από τον ελεγκτή
παραβιάζεται η εμπιστευτική αυτή σχέση. Σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος ο
ελεγκτής για όποιες βλάβες απορρέουν από την αποκάλυψη.
Πριν από την οποιαδήποτε έκφραση γνώμης για τις οικονομικές καταστάσεις, ο
ελεγκτής θέλει να μειώσει το επίπεδο του κινδύνου πραγματοποιώντας τις ελεγκτικές
εργασίες του μέχρι το βαθμό που θα νιώσει πως οι καταστάσεις δεν έχουν
παραποιηθεί ουσιωδώς. Οι ελεγκτικές εταιρίες χρησιμοποιούν μεθόδους για να
ελαχιστοποιήσουν το κόστος από λανθασμένες επιλογές πελατών ή από τα δικά τους
λάθη. Ο υπολογισμός του κινδύνου από την πλευρά των ελεγκτών είναι μια
διαδικασία μέσα από την οποία αναγνωρίζεται και αναλύεται ο κίνδυνος. Τα
συστατικά του ελεγκτικού κινδύνου αναλύονται ακολούθως:
26

Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, Carol A. Schaller,1996, Auditing Conscepts and
Methods, pp.73
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 Ενυπάρχον Κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν υπάρχουν
ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας διαθέσιμα σε τρίτους ή
πολύπλοκες διαδικασίες στην λειτουργία της επιχείρησης και δεν τις
προστατεύει επαρκώς ο εσωτερικός έλεγχος.
 Κίνδυνος Ελέγχου. Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν ουσιώδεις παρατυπίες
λαμβάνουν μέρος και ο εσωτερικός έλεγχος δεν τις διαπιστώνει εγκαίρως.
 Κίνδυνος Εντοπισμού. Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν στην διαδικασία
του ελέγχου από τον ανεξάρτητο ελεγκτή δεν διαπιστωθεί ουσιώδης
παραποίηση αλλά ωστόσο η παραποίηση έχει πραγματοποιηθεί.27
Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες μπορούν να μοντελοποιηθούν σε ένα υπόδειγμα
ελέγχου που θα έχει την παρακάτω μορφή:
Ελεγκτικός Κίνδυνος = Ενυπάρχων Κίνδυνος x Κίνδυνος Ελέγχου x Κίνδυνος
Εντοπισμού.

4.5.1 Παράγοντες Κινδύνου Παραποίησης
Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται με μεθόδους αξιολόγησης των χαρακτηριστικών
της επιχείρησης και της διαχείρισής της. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονομάζονται
παράγοντες κινδύνου ή κόκκινες σημαίες και αποτελούν δείκτες που φανερώνουν μια
προδιάθεση για παραποιημένο υλικό. Χωρίζονται σε:28
 Χαρακτηριστικά διοίκησης
1. Διοίκηση όπου οι λειτουργικές και οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται από ένα
μόνο κυρίαρχο πρόσωπο.
2. Η συμπεριφορά της διοίκησης φαίνεται να είναι επιθετική απέναντι στον έλεγχο.
3. Αμοιβές της διοίκησης που χαρακτηρίζονται υψηλές, ιδιαίτερα για τα ανώτερα
στελέχη του λογιστικού τμήματος.

27

Κάντζος et al. (2006) – “Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων: Μεθοδολογικό
πλαίσιο και εφαρμογές” – Γαγάνης et al. - p. 25
28

Lendez, Anthony M., and James J. Lorevec. "How to prevent and detect financial statement fraud."
Journal of Corporate Accounting & Finance 11.1 (1999): 47-54.
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4. Η Διοίκηση δίνει αδικαιολόγητη έμφαση στην κάλυψη των προβλεπομένων
κερδών
5. Η υπόληψη της διοίκησης μέσα στο περιβάλλον εργασίας είναι φτωχή.
 Χαρακτηριστικά λειτουργίας
1. Η κερδοφορία της οντότητας σε σχέση με τον κλάδο της είναι αδικαιολόγητα
ασυνεπής.
2. Η ευαισθησία των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε οικονομικούς παράγοντες
(πληθωρισμός, επιτόκια, ανεργία) είναι υψηλή.
3. Η οργάνωση είναι αποκεντρωμένη, χωρίς επαρκή παρακολούθηση.
4. Εσωτερικά ή εξωτερικά θέματα που εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την
ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τη δράση της.
 Χαρακτηριστικά εμπλοκής
1. Σημαντικά και πολύπλοκα θέματα λογιστικής φύσης είναι στο προσκήνιο.
2. Σημαντικά, ασυνήθιστα και σχετικώς συνδεόμενα μεταξύ τους γεγονότα
συναλλαγών λαμβάνουν μέρος.
3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που δεν είναι σύμφωνα με τη συνήθη πορεία της
επιχείρησης.
4. Προηγούμενη άσχημη έκβαση του ελέγχου λόγω ουσιωδών παραποιήσεων των
οικονομικών καταστάσεων.
5. Η απόκτηση νέου πελάτη χωρίς προηγούμενο ιστορικό ελέγχου ή επαρκείς
πληροφορίες από τον ελεγκτή-προκάτοχό του.
Σύμφωνα με τους Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, Carol A.
Schaller, (1996), υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οπού ελεγκτικές εταιρίες έχουν
καταδικαστεί για εγκλήματα. Αυτές οι καταδίκες αφορούν περιπτώσεις που έχουν
έρθει ως αποτέλεσμα πράξεων οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του
ανεξάρτητου ελέγχου. Παραδείγματα ελεγκτικών εταιριών, οι οποίες πιστοποιούσαν
ψεύτικες δηλώσεις για επιστροφές φόρου σε πελάτες τους, υπάρχουν και έχουν κριθεί
ένοχες. Ωστόσο οι ελεγκτικές εταιρίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους
καταλογιστεί εγκληματική πράξη, όταν δεν φαίνεται να έχουν επωφεληθεί, σύμφωνα
με ισχυρισμούς αυτών που παρανόμησαν. Ωστόσο, πολλοί ελεγκτές έχουν
καταδικαστεί για ηθελημένη ανεπιφύλακτη έκφραση γνώμης σε οικονομικές
καταστάσεις που γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν, οι οποίες ήταν ψευδής από
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ουσιώδη άποψη. Η αποτυχία της συμμόρφωσης με τα επαγγελματικά πρότυπα ήταν
ένα μέρος της ανεπάρκειας του συστήματος ελέγχου.

4.6 Τρόποι Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Παραποίησης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε τις τεχνικές εκείνες που μπορούν να εφαρμοστούν
στα πλαίσια μιας οικονομικής μονάδας τόσο από τους ίδιους τους ελεγκτές
προσωπικά όσο και από τη διοίκηση της εταιρίας με σκοπό είτε την καταστολή,
δηλαδή τον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων είτε την
πρόληψη τέτοιου είδους ανεπιθύμητων καταστάσεων.
Καταρχήν, όσον αφορά το ρόλο του ελεγκτή, αυτός οφείλει να είναι
αντικειμενικός και αμερόληπτος και να επιδεικνύει αυστηρό επαγγελματισμό,
ανεξάρτητα με τους δεσμούς που μπορεί να έχει με την επιχείρηση. Δε θα πρέπει να
τον επηρεάζει το γεγονός ότι πληρώνεται από την επιχείρηση και να μη διστάζει να
αποκαλύπτει τις ατασθαλίες της διοίκησης που θα εντοπίζει.
Επιπλέον,

οφείλει

να

είναι

συνεχώς

ενημερωμένος

και

άπταιστα

καταρτισμένος σχετικά με νέες διατάξεις και νόμους που θεσπίζονται από τα αρμόδια
όργανα και επιτροπές. Παράλληλα, είναι πολύ βασικό να διαθέτει ευθυκρισία και να
λειτουργεί συνεχώς με κριτική σκέψη, χωρίς να θεωρεί τίποτα δεδομένο και να
εντρυφά σε βάθος κάθε φορά που διενεργεί τον έλεγχο. Δηλαδή, να αντιμετωπίζει
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και να μη στηρίζεται σε παλαιότερες εμπειρίες για τυχόν
σφάλματα, τα οποία ωστόσο δεν αποδείχτηκαν σκόπιμα.
Ακόμη, ο ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να επιμένει στη λήψη εξηγήσεων και
διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση μιας εταιρίας για ασυνήθιστες συναλλαγές και
καταστάσεις που δε συμβαδίζουν με τη γενικότερη κανονική και ομαλή λειτουργία
της εταιρίας. Το γεγονός αυτό μάλιστα θα πρέπει να τον υποψιάζει ακόμα
περισσότερο και να επικεντρώνει την προσοχή του σε αυτές τις κινήσεις, γιατί
περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο της παραποίησης.
Ειδικότερα για τους εσωτερικούς ελεγκτές θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι
αυτοί είναι που πρώτοι βάζουν το θεμέλιο λίθο για ένα αξιόπιστο και ποιοτικό
έλεγχο, καθώς γνωρίζουν το περιβάλλον της επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητές της,
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τις συνθήκες λειτουργίας, ανταγωνισμού, πίεσης κτλ. Επομένως, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι οφείλουν να προετοιμάζουν το έδαφος για τους εξωτερικούς ελεγκτές
και να σταθούν αρωγοί δίπλα τους καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Από την άλλη, μεταξύ της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει άψογη
συνεργασία και κατανόηση, σύμπνοια απόψεων και μία κοινή λογική σκέψη ως προς
τη διαδικασία του ελέγχου. Με τη συνεχή συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας
επιτρέπεται η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών που μπορούν να φανούν
πολύ χρήσιμες για την αποκάλυψη παραποίησης. Ουσιαστικά θέματα που μπορούν να
συζητηθούν είναι σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, την πολυπλοκότητά της, το
είδος των συναλλαγών που πραγματοποιεί, το ήθος και την ιστορία της, τον κλάδο
στον οποίο δραστηριοποιείται, το καθεστώς πίεσης μέσα στο οποίο λειτουργεί, ο
ρόλος της διοίκησης στα διάφορα θέματα, ο διαχωρισμός καθηκόντων κτλ. Η
συλλογή πληροφοριών από την ομάδα ελέγχου για την πιθανότητα ουσιαστικών
λαθών λόγω παραποίησης περιλαμβάνει τα εξής τρία βήματα:29
1. Συστηματική έρευνα της διοίκησης, της επιτροπής ελέγχου, του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και άλλων τμημάτων της επιχείρησης. Η ομάδα ελέγχου
θα πρέπει να συζητάει τόσο με τους managers όσο και με τα κατώτερα στελέχη, να
παρακολουθεί και να καταγράφει τις αντιδράσεις τους σε ύποπτες δραστηριότητες
(στο χρηματοοικονομικό και λειτουργικό τμήμα) και ενδεχόμενες απάτες.
2.

Γενική

ανάλυση

χρηματοοικονομικών

και

μη

παραγόντων

που

περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα της εταιρίας.
3. Εντοπισμός και άμεση αναφορά παραγόντων (risk factors) που είναι
συνυφασμένοι

με

το

ενδεχόμενο

εμφάνισης

παραποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων.
Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 99 “ο
εξωτερικός ελεγκτής αν εντοπίσει την παραποίηση σε κάποιο κατώτερο κλιμάκιο θα
πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο ανάλογο τμήμα της διοίκησης που έχει την
εποπτεία του. Ενώ, αν η παραποίηση αφορά διοικητικό στέλεχος ο ελεγκτής θα
πρέπει αμέσως να το αναφέρει στην επιτροπή ελέγχου”.
Από την πλευρά της διοίκησης, τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να
κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτή για την εταιρία και κατ’ επέκταση το
κοινωνικό σύνολο και να είναι συνεργάσιμα και ειλικρινή. Φυσικά, εδώ τίθεται θέμα
29

Maltese, E. (2005): “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, Ernst & Young in New
York.
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ηθικής, με το οποίο ασχολήθηκαν εκτενώς οι Amat, Blake and Dowds (1999),
σύμφωνα με τους οποίους “θα πρέπει να τηρούνται κανόνες ηθικής και δεοντολογίας
τόσο κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων όσο και κατά των έλεγχό
τους”. Επιπρόσθετα, στο σχετικό άρθρο τους προβαίνουν σε διαχωρισμό της ευθύνης
σε θετική, που αφορά στην παρουσίαση των καταστάσεων με την πραγματική τους
εικόνα και χωρίς αποκλίσεις και της αρνητικής, όπου οι managers ευθύνονται για
καταστάσεις, τις οποίες και πρέπει να εμποδίσουν.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ο ελεγκτής δε θα πρέπει να λειτουργεί κάτω
από την πίεση των υψηλόβαθμων στελεχών, αλλά να είναι ελεύθερος να διαθέσει όσο
χρόνο του χρειάζεται ώστε να ολοκληρώσει με τον αποτελεσματικότερο δυνατό
τρόπο την ελεγκτική διαδικασία. Εξάλλου, ένας σωστός έλεγχος περιλαμβάνει υψηλό
κόστος τόσο χρηματικό όσο και χρονικό για την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να
είναι διατεθειμένη να το υποστεί.
Στην αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων θα μπορούσε να συνεισφέρει και η
πρόβλεψη μιας σειράς μέτρων από την πλευρά της εταιρίας για την παρεμπόδιση και
τον εντοπισμό τους, με μυστικές ή εμπιστευτικές μεθόδους όπως γραφεία ή
διορισμένοι υπάλληλοι για τη συλλογή παραπόνων και την επίβλεψη ή προστασία σε
εργαζόμενους που έχουν αντιληφθεί το ενδεχόμενο παραποίησης και απλά φοβούνται
να εκδηλωθούν επειδή μπορεί να χάσουν τη θέση τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε καθοριστικά και η εφαρμογή μιας
διαδικασίας αποτίμησης της ηθικής και του βίου των υψηλόβαθμων στελεχών που
έχουν πρόσβαση στην ελεγκτική διαδικασία, καθώς και ο συνεχής έλεγχος των ίδιων
των ελεγκτών.
Αλλά αυτό που κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην καταπολέμηση του
φαινομένου είναι η άσκηση μιας αποτελεσματικής και άγρυπνης διακυβέρνησης της
εταιρίας. Τα βασικά στελέχη της διακυβέρνησης αυτής είναι το διοικητικό
συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, τα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης, οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές και τα κυβερνητικά σώματα. Παραδοσιακά, το
βάρος κατά τον έλεγχο έπεφτε στους εξωτερικούς ελεγκτές, ενώ στις μέρες μας στην
όλη κυβερνητική πολιτική, η οποία μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία, διαφάνεια
και εγκυρότητα των Χ/Ο Καταστάσεων και να αποτελέσει τελικά το θεματοφύλακα
για επενδυτές, πιστωτές και εργαζομένους της επιχείρησης.
Όσον αφορά το ρόλο του κράτους, είναι απαραίτητη η λήψη μια σειράς
δραστικών μέτρων και διαδικασιών με σκοπό την τιμωρία στελεχών και επιχειρήσεων
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που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Στόχος θα είναι ο σωφρονισμός όσων
διέπραξαν την παραποίηση και ο παραδειγματισμός αυτών που επιθυμούν να
προβούν σε ανάλογες ενέργειες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Rezaee (2002) ότι η
SEC (Securities Exchange Commission) ειδικά μετά το σκάνδαλο της Enron έλαβε
μία σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων ήταν η φυλάκιση των παραβατών ακόμα και με
είκοσι χρόνια, διάφορα θεσπίσματα περιορισμών ασφαλείας για τις εταιρίες που
εξαπάτησαν το κοινό ακόμα και για πέντε χρόνια μετά την πράξη τους και νέες ποινές
για τις δημόσιες επιχειρήσεις που εξαπάτησαν τους επενδυτές τους για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο ακόμα και των εικοσιπέντε ετών.
Ωστόσο, με βάση την παραπάνω ανάλυση παραμένει ακόμα το ερώτημα “αν
όντως υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει λύση;” Σαφή απάντηση δε μπορούμε να
δώσουμε. Απλά να ελπίσουμε ότι στο μέλλον αυτό που θα επικρατήσει στη
γενικότερη φιλοσοφία μιας επιχείρησης, από τον πιο απλό εργαζόμενό της μέχρι και
το πιο υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι το γεγονός
ότι η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων συνιστά έγκλημα με πολυδιάστατες
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και ηθικές προεκτάσεις και επομένως
χρειάζεται υπευθυνότητα και ηθικός προβληματισμός.30

4.7 Αίτια της Κρίσης Εμπιστοσύνης του Επενδυτικού Κοινού προς
τους Ελεγκτές
Το επενδυτικό κοινό είναι, ευρύτατα γνωστό, ότι βασίζεται στις δημοσιευμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και επομένως
εξαρτάται από τους ελεγκτές, των οποίων υποχρέωση είναι ο έλεγχος και η
επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των στοιχείων που περιέχουν οι
καταστάσεις. Αποτέλεσμα των λογιστικών «μαγειρεμάτων» και απατών είναι οι
πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στα σύνορα χωρών αλλά
μεταδίδονται σαν ντόμινο από τη μία εθνική οικονομία στην άλλη. Απάτες και
παρατυπίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αφού οι καταστάσεις
«ελέγχονταν» από ελεγκτικές εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς.

30

Amat, O., J. Blake and J. Dowds (1999): “The ethics of creative accounting”, Journal of Economic
Literature, classification: M41.
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Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί ότι εν τέλει οι ελεγκτές έχουν
προδώσει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Δεν
ανέλαβαν τις υποχρεώσεις τους, έτσι όπως τις αντιλαμβάνεται το κοινό, το οποίο, ως
φυσική συνέπεια έπαψε να εμπιστεύεται την προθυμία και την ικανότητά τους να
προστατέψουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Η κρίση εμπιστοσύνης, που
προκάλεσαν τα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, χαρακτηρίστηκε από τον James S.
Turley στη συνέντευξή του στο Financial Executive, December 2002, pp. 54-56, ως
το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για το ελεγκτικoλογιστικό επάγγελμα αλλά και για
τους ασκούντες χρηματοοικονομική διοίκηση, τους μετέχοντες στα διοικητικά
συμβούλια και τις επιτροπές ελέγχου. Η σχεδόν ομόφωνα διαπιστωμένη κρίση
εμπιστοσύνης προς τα δημοσιευμένα λογιστικά στοιχεία (δημοσιευμένες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις), φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ρόλο του
ορκωτού ελεγκτή και των ελεγκτικών εταιρειών και το βαθμό ευθύνης τους στην
έγκαιρη αναγνώριση και αποτροπή των εκδηλωθέντων χρηματοοικονομικών
σκανδάλων.
Μάλιστα κάποιοι μελετητές σημειώνουν ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο για την
αποτυχία αναγνώρισης των προβλημάτων π.χ. της εταιρείας Enron, η περίπτωση της
οποίας χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο πολιτικό και χρηματοοικονομικό σκάνδαλο
στην αμερικανική επιχειρηματική ιστορία, πρέπει να αποδοθεί στην ελεγκτική
εταιρεία της επιχείρησης, την Arthur Andersen και των άλλων ενδιάμεσων
οργανισμών πληροφόρησης που παρείχαν επενδυτικές συμβουλές. Από την άλλη
υπάρχουν μελετητές που υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα των διασυνδέσεων μεταξύ
Διοίκησης και Επενδυτών είναι βαθύτερα από την ευθύνη της ελεγκτικής εταιρείας.
Ανεξάρτητα από την υιοθετούμενη άποψη, που έχει να κάνει με το βαθμό της
ευθύνης, ένα είναι γεγονός, ότι υπάρχει ευθύνη της ελεγκτικής εταιρείας στην
παρουσίαση μη αξιόπιστων λογιστικών στοιχείων.31

Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, «Ελεγκτικές Εταιρείες: Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις αποφυγής
τους», Επιστημονικό Marketing Management, www.epistimonikomarketing.gr , Σεπτέμβριος –
Οκτώβριος 2012.
31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε ένας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων λογιστικής
απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, κυρίως σε
επιχειρήσεις των Η.Π.Α., αλλά και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η
παραποίηση λογιστικών καταστάσεων, ιδιαίτερα από μεγάλες εταιρίες όπως Xerox,
Enron, WorldCom κ.ά. κόστισε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε επενδυτές,
πιστωτές, εργαζομένους κ.ά. πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια (Rezaee Z.,
2005). Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα εταιρικά σκάνδαλα τα
οποία αποτέλεσαν σημείο καμπής στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον,
ενώ

παράλληλα

συντέλεσαν

στην

καθιέρωση

εκ

μέρους

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (S.E.C.) νέων κανόνων διασφάλισης και ενίσχυσης της
ανεξαρτησίας των ελεγκτών, αλλά και στην αναμόρφωση των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.

5.2 ΕΤΑΙΡΙΑ: «ENRON»
Η εταιρία ENRON δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και για τα επόμενα δέκα χρόνια
παρουσίασε σταθερή άνοδο στην αποδοτικότητά της, επωφελούμενη από τις
ευκαιρίες που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στις Η.Π.Α.
Εκτός από το γεγονός ότι κατείχε πολλούς αγωγούς ενέργειας, η ENRON είχε και
επαγγελματικές συναλλαγές που αφορούσαν το φυσικό αέριο και τη μετάδοση
ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά την ανοδική πορεία της επιχείρησης, ειδικότερα μετά τα
μέσα της δεκαετίας του 1990, η διοίκηση της εταιρίας κατέγραφε έσοδα ως
αποτέλεσμα συμφωνιών με εταιρίες που ήταν υπό την πλήρη ιδιοκτησία της ENRON
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(Special Purpose Entities) με σκοπό τη φαινομενική αύξηση των εσόδων και των
κερδών, και παράλληλα την απόκρυψη χρεών και ζημιών. Η κατάσταση αυτή σε
συνδυασμό με τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μελών οδήγησαν την
επιχείρηση στην πτώχευση (Deakin, Konzelmann, 2004). Αναφορικά με τη
συγκεκριμένη υπόθεση εξαπάτησης, τα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα που
προέκυψαν ήταν τα εξής (Benston & Hartgraves, 2002):
1. Η λογιστική πρακτική της επιχείρησης να μην ενοποιεί τις Εταιρίες Ειδικού
Σκοπού, οι οποίες της επέτρεπαν την απόκρυψη ζημιών και χρεών από τους
επενδυτές.
2. Ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών της ENRON με τις Εταιρίες Ειδικού
Σκοπού, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν εταιρίες που βρίσκονταν υπό τον
έλεγχό της.
3. Η πρακτική αναγνώρισης εσόδων της εταιρίας, σύμφωνα με την οποία
καταγράφονταν ως τρέχοντα έσοδα αμοιβές υπηρεσιών επόμενων χρόνων, καθώς και
έσοδα μελλοντικών συμβολαίων.
4. Εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας (Fair-value accounting) που επέτρεπε
την αποτίμηση επενδύσεων σε μη αξιόπιστες αξίες.
5. Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στα αποθέματα που διατηρούνταν από τις
Εταιρίες Ειδικού Σκοπού.
6. Ανεπαρκής αποκάλυψη πληροφοριών για συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη,
συγκρούσεις συμφερόντων κι επερχόμενα κόστη για τους επενδυτές.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώχευση της ENRON είχε μεγάλο
ενδιαφέρον και από πλευράς ελεγκτικής, καθώς η ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen,
η οποία ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της
επιχείρησης και παράλληλα μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες των Η.Π.Α.,
κατηγορήθηκε για παράλειψη καθηκόντων, ακόμη και για απάτη, τόσο από τον τύπο
όσο και από τη S.E.C. και μηνύθηκε με σημαντικού ύψους χρηματικές αποζημιώσεις.
Είναι γεγονός ότι ύστερα από το περιστατικό της ENRON - Arthur Andersen, τα
διάφορα θεσμικά όργανα προχώρησαν σε έκδοση νέων κανόνων και ρυθμίσεων όσον
αφορά στις σχέσεις επιχειρήσεων και ελεγκτικών εταιριών.
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5.3 ΕΤΑΙΡΙΑ: «WORLDCOM»
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας
WorldCom. Η ιστορία της, σε συνδυασμό με την ιστορία των επιχειρήσεων που
εξαγόρασε και συγχωνεύτηκε, δείχνουν τον αντίκτυπο που είχε η πτώχευσή της στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς αυτή ήταν ουσιαστικά που ώθησε τα αρμόδια
όργανα σε ρυθμιστικές αλλαγές και στη θέσπιση νόμων ώστε να «σπάσουν» το
μονοπώλιο που ίσχυε στο συγκεκριμένο τομέα. Η WorldCom αποτέλεσε μία από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών στις Η.Π.Α. Το όνομα ‘WorldCom’ το
απέκτησε το 1995, μετά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Long Distance Discount
Service (LDDS) και Advanced Companies Inc. Το Νοέμβριο του 1997, η WorldCom
και η MCI Communications προχώρησαν σε μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις
στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση της MCI
WorldCom, η οποία ωστόσο (μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσης
με την εταιρία Sprint Corporation) μετονομάστηκε ξανά το 2000 σε WorldCom.
Τον Ιούνιο του 2002, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, αποκαλύφθηκε απάτη 3,8 δις
δολαρίων. Ένα μήνα αργότερα, ανακοινώθηκε η υποβολή της επιχείρησης σε
πτώχευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι από το 1999 μέχρι το Μάιο του 2002 τα
διοικητικά στελέχη της εταιρίας χρησιμοποιούσαν παραπλανητικές λογιστικές
μεθόδους για να καλύψουν την πτωτική οικονομική της κατάσταση και να
προβάλλουν μια ψευδή εικόνα οικονομικής ευρωστίας ώστε να αυξήσουν την τιμή
της μετοχής της. Μέχρι τα τέλη του 2003 εκτιμάται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρίας είχαν διογκωθεί κατά 11 δις δολάρια. Η συγκεκριμένη απάτη
πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους:
1. Αποκρύπτοντας από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως έξοδα που
σχετίζονταν με άλλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών (‘line costs’), με την κεφαλαιοποίηση
των εξόδων αυτών και την εμφάνισή τους στην κατάσταση Ισολογισμού.
2. Διογκώνοντας τα έσοδα με «απροσδιόριστα – μη κατανεμημένα εταιρικά
έσοδα».
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η εταιρία που είχε αναλάβει τον έλεγχο της
WorldCom κατά τη διάρκεια που πραγματοποιούνταν οι ατασθαλίες ήταν η Arthur
Andersen, η οποία είχε αντικατασταθεί κατά την αποκάλυψη της απάτης από την
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ελεγκτική εταιρία KPMG. Τελικά, η WorldCom άλλαξε μετά την πτώχευση το όνομά
της σε MCI και προχώρησε σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, ενώ εκκρεμούν μέχρι
σήμερα πληρωμές σε πιστωτές και εργαζομένους. Τον Ιανουάριο του 2006,
εξαγοράστηκε

από

μια

άλλη

εταιρία

τηλεπικοινωνιών,

τη

«Verizon

Communications».

5.4 ΕΤΑΙΡΙΑ: «XEROX»
Η εταιρία XEROX, η οποία αρχικά λεγόταν HALOID, χρονολογείται το 1959 και
ξεκίνησε ως κατασκευαστής φωτογραφικού υλικού και χαρτιού. Στα μέσα της
δεκαετίας του 1960 άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με την κατασκευή
φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων

βασιζόμενη

σε

σημαντικές

τεχνολογικές

καινοτομίες. Σήμερα, η XEROX απευθύνεται σε επιχειρήσεις εκτυπώσεων,
επιχειρήσεις γραφικών τεχνών κ.ά.
Η αναπτυξιακή πορεία της XEROX αποδείχτηκε τελικά ότι βασίστηκε στην
παραποίηση οικονομικών στοιχείων και στην εξαπάτηση των επενδυτών, αφού τον
Απρίλιο του 2002 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. κατέθεσε μήνυση κατά
της XEROX. Η εταιρία κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε το δημόσιο κατά την περίοδο
1997-2000 χρησιμοποιώντας τακτικές παραποίησης των οικονομικών της στοιχείων.
Η σημαντικότερη πρακτική παραποίησης αφορούσε στην καταγραφή εσόδων από τις
μισθώσεις φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, η εταιρία συνήθιζε να
αναγνωρίζει τις μισθώσεις ως πωλήσεις την περίοδο που υπογραφόταν το συμβόλαιο,
αντί να αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε την επιχείρηση ότι οι λογιστικές
αρχές που χρησιμοποιούσε όχι μόνο παραβίαζαν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές
αρχές των Η.Π.Α. (US GAAP), αλλά σχεδιάζονταν σκοπίμως προκειμένου να
αυξηθεί η τιμή της μετοχής, εξαπατώντας τόσο τη διοίκηση του χρηματιστηρίου όσο
και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η Επιτροπή υποστήριζε ότι μέσω αυτών των
παρατυπιών τα κέρδη προ φόρων της επιχείρησης αυξήθηκαν το έτος 1997 κατά 405
εκατομμύρια δολάρια, το 1998 κατά 655 εκατομμύρια δολάρια και το 1999 κατά 511
εκατομμύρια δολάρια.
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Σε αυτή την περίπτωση λογιστικής απάτης, σημαντικός ήταν και ο ρόλος των
ελεγκτών της XEROX, οι οποίοι ανήκαν στην ελεγκτική εταιρία KPMG η οποία
προκειμένου να διατηρήσει τη συνεργασία της με την επιχείρηση (συνεργασία
τουλάχιστον 40 χρόνων), καθώς και να προφυλάξει τις αμοιβές της για ελεγκτικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες, «κάλυψε» την απάτη. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν
άργησαν να εμφανιστούν για την επιχείρηση, αφού με την αύξηση των εσόδων κάθε
περιόδου κατέστη πολύ δύσκολο για τη διοίκηση της XEROX να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των επενδυτών σε επόμενες περιόδους.
Από την πλευρά της, η XEROX δεν παραδέχθηκε ούτε αρνήθηκε τις
κατηγορίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και συμφώνησε να
καταβάλει πρόστιμο αξίας 10.000.000 δολαρίων και να αναδιατυπώσει τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως για την περίοδο 1997 έως 2000. Όσον αφορά
στην ελεγκτική εταιρία KPMG, η επιτροπή SEC κατέθεσε μήνυση εις βάρος
τεσσάρων ελεγκτών που ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της XEROX και επέτρεπαν την παραποίηση των στοιχείων της.
Σήμερα, η XEROX συνεχίζει να δραστηριοποιείται διεθνώς και μάλιστα με μεγάλη
επιτυχία, κατέχοντας θυγατρικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, ενώ
ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίθηκε η συνεργασία της με την ιαπωνική επιχείρηση Fuji
Photo Film Co.

5.5 ΕΤΑΙΡΙΑ: «PARMALAT»
Η εταιρία Parmalat ιδρύθηκε το 1961 από τον Calisto Tanzi και αποτέλεσε μία από
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων, με ειδίκευση στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα
οποία βασίζονταν σε μια καινοτόμο τεχνολογία παστερίωσης. Μέχρι το 1970, η
ιταλική νομοθεσία εμπόδιζε την επέκταση της επιχείρησης. Οι αλλαγές, όμως, στη
νομοθεσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έφεραν την εδραίωση της
εταιρίας στην ιταλική αγορά. Η Parmalat διαμόρφωσε τότε την εξής επιχειρηματική
πολιτική: αγόραζε επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε δεινή οικονομική θέση
κυρίως, σε πολύ χαμηλή τιμή και τις ενσωμάτωνε γρήγορα στον όμιλο, θέτοντας όλα
τους τα προϊόντα υπό το όνομα της δικής της «φίρμας». Η στρατηγική αυτή
λειτούργησε θετικά για την Parmalat, η οποία αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις
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τεχνολογικές και διαφημιστικές της μεθόδους, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το
μερίδιό της στην αγορά.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Parmalat είχε καταφέρει να γίνει η
όγδοη μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων της Ιταλίας, ενώ κατείχε την πρώτη θέση
στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων με ποσοστό 25%. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, της δεκαετίας αυτής βρέθηκε σε κρίση, καθώς η οικονομική της πολιτική
βασίζονταν κατά κύριο λόγο σε χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών δανείων. Η
«εκστρατεία» αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας κατά τη δεκαετία του 1990
αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της Parmalat για 3 κυρίως λόγους (Buchanan &
Yang, 2005):
1. Βοήθησε να εδραιωθεί η ιδιοκτησιακή και οργανωτική δομή που η
Parmalat διατήρησε μέχρι την κατάρρευσή της, με τον Calisto Tanzi να διατηρεί την
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Επέτρεψε στην Parmalat να αποκτήσει εξωτερική χρηματοδότηση και να
εισέλθει στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
3. Παρείχε στην Parmalat κεφάλαια για να προχωρήσει σε στρατηγικές
εξαγορές παγκοσμίως.
Η επιθετική πολιτική που ακολουθούσε η επιχείρηση με την εξαγορά άλλων
εταιριών είχε διττό αποτέλεσμα. Από τη μία πλευρά, μεταμόρφωσε την Parmalat σε
παγκόσμια δύναμη, από την άλλη, όμως, ο μεγάλος αριθμός των εξαγορών κατέστησε
ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο για την εκτίμηση των πραγματικών κερδών του ομίλου.
Παρόλο που οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις ασαφείς οικονομικές καταστάσεις του
ομίλου Parmalat και τα αυξανόμενα χρέη, η ικανότητα της επιχείρησης να
αναπτύσσει ταχέως τα κέρδη της κατεύναζε τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, κατά το
έτος 1999 οι επενδυτές άρχισαν να αναζητούν τα αίτια για τα οποία η Parmalat, ενώ
παρουσίαζε πλεόνασμα ρευστών, ταυτόχρονα προέβαινε στην έκδοση ομολόγων.
Τελικά, οι φόβοι των επενδυτών επιβεβαιώθηκαν, όταν το Δεκέμβριο του
2003 η Parmalat αποκάλυψε ότι είχε αποτύχει να ρευστοποιήσει €500.000.000 που
είχε επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια στα νησιά Cayman, ενώ παράλληλα
παρουσίαζε δυσκολία πληρωμής €150.000.000 σε ομολογιούχους. Το Δεκέμβριο του
2003, ανακοινώθηκε, επίσης, από την Τράπεζα της Αμερικής (Bank of America) ότι
έγγραφο του 2002 που βεβαίωνε ότι η ‘Bonlat’ (θυγατρική της Parmalat με έδρα στις
νήσους

Cayman)

είχε

καταθέσεις

μετρητών
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δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν πλαστό. Μετά από όλα αυτά, η Parmalat αναγκάστηκε
να κηρύξει πτώχευση, ανακοινώνοντας αργότερα χρέη ύψους 14 δισ. ευρώ, οκτώ
φορές υψηλότερα δηλαδή από τα χρέη που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη
διοίκηση, ενώ ο Calisto Tanzi κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη και για «ξέπλυμα
χρήματος».

5.6 Τράπεζα Κρήτης (Bank of Crete)
Το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης είναι συνώνυμο με το σκάνδαλο Κοσκωτά. Το
σκάνδαλο Κοσκωτά αφορούσε ένα μεγάλο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο το
οποίο κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά τα τέλη της δεκαετίας του
1980 και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, σηματοδότησε κυρίως τον
αγώνα για τον έλεγχο των Μ.Μ.Ε. και των τραπεζών. Κεντρικό πρόσωπο του
σκανδάλου υπήρξε ο τραπεζίτης Γιώργος Κοσκωτάς. Στο σκάνδαλο όμως
ενεπλάκησαν και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Ο Γιώργος Κοσκωτάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Το 1970 μετανάστευσε
στην Αμερική και στα τέλη της ίδιας δεκαετίας επέστρεψε πάλι στην Ελλάδα. Κατά
την παραμονή του στην Αμερική κατηγορήθηκε για πάνω από 60 αδικήματα, η
πλειονότητα των οποίων αφορούσε πλαστογραφήσεις και πράξεις απάτης. Το 1979
άρχισε να εργάζεται στο οικονομικό τμήμα της Τράπεζας Κρήτης. Το 1980 παρά το
νεαρό της ηλικίας του έγινε διευθυντής συναλλάγματος. Ένα χρόνο μετά προήχθη σε
αναπληρωτή προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος της τράπεζας και 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 στο εξωτερικό ως νόμιμος αντιπρόσωπος της τράπεζας. Η θέση
του αλλά και οι αρμοδιότητες του τον βοήθησαν να καταχραστεί μεγάλα χρηματικά
ποσά από τα αποθεματικά της τράπεζας.
Στα τέλη του 1984, η Τράπεζα Κρήτης διατίθεται προς πώληση έναντι του
ποσού των 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κοσκωτάς κατάφερε τότε προς έκπληξη
όλων να αγοράσει το 95% της Τράπεζας, κανένας όμως δεν διερεύνησε την
πραγματική πηγή των χρημάτων. Όπως αποδείχθηκε αργότερα ο Κοσκωτάς αγόρασε
την Τράπεζα στην οποία εργαζόταν, με χρήματα της ίδιας της Τράπεζας. Σταδιακά
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αύξησε τη δύναμη του και στα 34 του χρόνια έφτασε να έχει στη κατοχή του εκτός
της Τράπεζας Κρήτης, την εκδοτική εταιρία Γραμμή Α.Ε. η οποία περιελάμβανε 5
περιοδικά 3 εφημερίδες και 1 ραδιοφωνικό σταθμό και ήταν και μεγαλομέτοχος της
ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού. Ο εκδοτικός κολοσσός που είχε
δημιουργήσει ο Κοσκωτάς υπήρξε κομβικό σημείο της ανεξέλεγκτης πορείας του και
μετέπειτα της αποκάλυψης του σκανδάλου. Η δύναμη της ενημέρωσης είχε περάσει
στα χέρια του και η τότε κυβέρνηση έβλεπε στο πρόσωπό του ένα πανίσχυρο εκδότη
που της παρείχε στήριξη, με αντάλλαγμα τη πολιτική κάλυψη των δραστηριοτήτων
του.
Η αρχή της αποκάλυψης του σκανδάλου έγινε όταν το 1987 η τράπεζα της
Ελλάδος αποφάσισε να πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα υποκαταστήματα της
Τράπεζας Κρήτης. Οι συναλλαγές που αφορούσαν λογαριασμούς εταιριών που
κατείχε ο Κοσκωτάς με το κεντρικό υποκατάστημα της τράπεζας κίνησαν υποψίες.
Υπό τον φόβο της ανακάλυψης της απάτης, ο Κοσκωτάς αντικατέστησε ορισμένα
έγγραφα, που είχαν κομβική σημασία για τους ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος,
με άλλα πλαστά έγγραφα, με τη βοήθεια ατόμων του λογιστηρίου. Την επόμενη
χρονιά, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο Κοσκωτάς παρέδωσε στους ελεγκτές, μέσω ανώτατου στελέχους της
τράπεζας, δύο φωτοαντίγραφα πλαστογραφημένων από τον ίδιο επιστολών στα
αγγλικά με ημερομηνία 26 Μαΐου. Οι επιστολές απευθύνονταν στον ίδιο και
αφορούσαν πίστωση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η μία από τις επιστολές είχε
αποστολέα μία γνωστή επενδυτική εταιρία από τη Νέα Υόρκη και η άλλη την
τράπεζα Irving Trust Company στις ΗΠΑ. Οι ίδιες ακριβώς επιστολές είχαν δοθεί και
στην ελεγκτική ομάδα κατά τον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
Οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος δεν πείστηκαν για την αξιοπιστία των
επιστολών αυτών αν και ενημέρωσαν τον Κοσκωτά ότι ο έλεγχος κατά ένα μεγάλο
μέρος είχε ολοκληρωθεί. Ο Κοσκωτάς πίστεψε ότι είχε καλύψει τα ίχνη του και
μπορούσε να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητες του. Σημαντικό ρόλο στη
δυσπιστία των ελεγκτών διαδραμάτισαν οι λοιποί εκδοτικοί οίκοι τους οποίους δεν
είχε υπό την επιρροή του ο Κοσκωτάς. Αυτοί βλέποντας τη ραγδαία άνοδο του
μεγαλοεκδότη και φοβούμενοι τον ανταγωνισμό άρχισαν να αμφιβάλλουν και να
αναζητούν την πηγή πλουτισμού του Κοσκωτά. Τα ευρήματα από τον έλεγχο του
Επιτρόπου Σπύρου Παπαδάτου ήταν κόλαφος για τον Κοσκωτά. Αποκαλύφθηκε ότι
είχε υπεξαιρέσει από την Τράπεζα Κρήτης το ποσό των 33,5 δις δραχμών.
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Μετά την αποκάλυψη της απάτης, με τη βοήθεια του Αργύρη Σαλιαρέλη, ο
Κοσκωτάς διέφυγε στη Βραζιλία. Στις 23 Νοεμβρίου του 1988 συνελήφθη στη
Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, φυλακίστηκε και τον ίδιο χρόνο εκδόθηκε στις ελληνικές
αρχές για να δικαστεί. Η δίκη που ακολούθησε διενεργήθηκε από το Ειδικό
Δικαστήριο, που αποτελείτο από 13 δικαστές του Αρείου Πάγου, διήρκεσε 10 μήνες
και αποκαλέστηκε ως η πιο σημαντική δίκη όλων των εποχών. Ο Κοσκωτάς
καταδικάστηκε σε 25ετή ποινή κάθειρξης.
Ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών για τον έλεγχο
και την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας Κρήτης,
καταδικάστηκε σε δωδεκάμισι χρόνια κάθειρξης και εκδιώχθηκε από το Σώμα
Ορκωτών Λογιστών για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι κατηγορίες που του
απαγγέλθηκαν ήταν για συμμετοχή και κάλυψη απάτης καθώς επίσης και για
χρηματισμό από τον Κοσκωτά για τη μη αποκάλυψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει
απολύτως ξεκάθαρο αν όντως ο ορκωτός ελεγκτής γνώριζε την απάτη και αν όντως
χρηματίστηκε για να την αποκρύψει. Συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι ήταν άριστος
επαγγελματίες με ήθος και ότι παραπλανήθηκε από τον Κοσκωτά όπως και πάρα
πολλοί άλλοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΡΕΥΝΑ
Σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας ήταν η παρουσίαση του φαινομένου της
Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς
την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθογραφία. Το φαινόμενο της λογιστικής
απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα υπαρκτό
πρόβλημα και κοινώς αποδεκτό ότι τα εταιρικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν
προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των ανώτατων διοικητικών
στελεχών, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, την
ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου και την ευελιξία των χρηματιστηριακών αγορών σε
μια οικονομική αναταραχή.
Τα κίνητρα παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως για
παράδειγμα ο τραπεζικός δανεισμός, τα συμβόλαια αποζημίωσης στελεχών και η
μερισματική πολιτική καθώς και οι πρακτικές τους, όπως η αναγνώριση πλασματικών
εσόδων και η μετάθεση εσόδων - εξόδων σε προγενέστερες / μεταγενέστερες χρήσεις,
αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης πολλών ερευνητών, σε μια προσπάθεια να
κατανοηθεί ο μηχανισμός του συστήματος της απάτης και να διαπιστωθούν οι
αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις των συστατικών στοιχείων της διαδικασίας ροής
της πληροφόρησης προς τους συμμετέχοντες των κεφαλαιαγορών. Είναι σαφές,
άλλωστε,

ότι

προκειμένου

να

εξασφαλιστεί

η

εύρυθμη

λειτουργία

των

κεφαλαιαγορών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να παρέχουν στους επενδυτές και στους
πιστωτές έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες.
Ως συμπέρασμα μπορούμε να εξάγουμε το ότι η τάση των διοικήσεων να
εμφανίζουν παραπλανητική εικόνα της επιχείρησής τους εκμεταλλευόμενες τις
αδυναμίες και τα κενά των διαφόρων λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και
παραβιάζοντας αυτούς έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις καθώς οι πτυχές της είναι
πολλές και επεκτείνονται σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό αλλά και νομικό
επίπεδο. Αυτό που έχει δεσπόζουσα σημασία για τον περιορισμό της οικονομικής
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απάτης είναι να εξασφαλιστεί η κοινοποίηση, η διαφάνεια και ο επαγγελματισμός
στις επιχειρηματικές συναλλαγές και διαδικασίες.
Η πιστή εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων
κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση των οικονομικών πληροφοριών σε κοινή βάση.
Τα ΔΛΠ – ΔΠΧΑ παρέχουν μεγάλης έκτασης πληροφορίες με πολλές λεπτομέρειες
που διαφωτίζουν τον χρήστη των πληροφοριών. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να
συντάσσονται σε ευρεία κλίμακα από τους λογιστές και τους διοικούντες των
εταιρειών. Από την πλευρά τους οι ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν τα ΔΠΕ και να
τηρούν αυστηρά τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό την αποκατάσταση
χαμένου κύρους τους. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό είναι ο σεβασμός των αρχών
αυτών και από τους ελεγχόμενους.
Επιπλέον ο έλεγχος θα πρέπει να επικεντρωθεί στους κινδύνους και τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να
ανακεφαλαιώσουν τους κινδύνους που έχουν σχέση με τη φήμη της εταιρείας, τη
ρευστότητα, την ενδεχόμενη μείωση προσωπικού, τους προμηθευτές, τα εκτός
ισολογισμού στοιχεία και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που πρέπει να
υπάρχουν για να μειώσουν τους συγκεκριμένους κινδύνους. Ακόμα θα πρέπει να
αυξήσουν τη σχέση και την επικοινωνία τους με τους υπόλοιπους φορείς ελέγχου της
επιχείρησης ώστε να πληροφορούνται αδιάλειπτα τους νέους κινδύνους και τις
αλλαγές στη στρατηγική της επιχείρησης.
Κλείνοντας, καθώς η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε σε θεωρητικό επίπεδο,
πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση του θέματός της αποτελεί η διεξαγωγή εμπειρικής
έρευνας με εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην οποία θα
εξεταστεί και σε πρακτικό επίπεδο πλέον η συσχέτιση της παραποίησης (ή της
ένδειξης παραποίησης) των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών αυτών με την
πορεία της τιμής της μετοχής τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται να ληφθεί τυχαίο
δείγμα εταιριών από κάθε κλάδο του Χρηματιστηρίου για τις οποίες οι εξωτερικοί
ελεγκτές έχουν κάνει παρατηρήσεις ή οι οποίες βρίσκονται υπό επιτήρηση και μέσω
διεξαγωγής της κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης να εξεταστεί η επίδραση που
είχαν οι παρατηρήσεις αυτές των ελεγκτών ή η επιτήρηση στην τιμή της μετοχής των
συγκεκριμένων εταιριών, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
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