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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όλο και πιο συχνά βγαίνουν στην επιφάνεια σκάνδαλα που αφορούν περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης κυρίως στις Η.Π.Α( Enron, worldcom, κ.α.), στην Ευρώπη ( Parmalat), 

καθώς και στον Eλλαδικό χώρο ( ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ)  . Η παραποίηση των λογιστικών 

καταστάσεων αποτελεί μια νέα μορφή κινδύνου που έχει εισβάλει στο χρηματοοικονομικό 

σύστημα .  Επομένως κρίνεται επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων για την προστασία των 

εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν σε αυτές τις εταιρίες και στο χρηματοοικονομικό 

σύστημα μιας και οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν εργαλείο επαφής και επικοινωνίας 

των εταιριών με τους τρίτους χρήστες .

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διερεύνηση 

χρησιμοποιεί παράγοντες – ενδείξεις που προκύπτουν από κατάλληλους δείκτες σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία . Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή υποδείγματος 

αποκάλυψης παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων .

Καθώς και ο εντοπισμός της λογιστικής απάτης σε δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις εταιριών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω του προγράμματος ….. 

καθώς και η δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραπέρα 

έρευνα. Αλλά και στο έργο του ελεγκτή με στόχο την μείωση του ελεγκτικού κινδύνου και 

τον εντοπισμό πιθανής απάτης. Η ομαδοποίηση των εταιριών έχει γίνει βάση του τύπου των 

ετήσιων ελεγκτικών εκθέσεων από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι νόμιμοι ελεγκτές. 

Αρχικά, γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση  της λογιστικής απάτης, στα 

χαρακτηριστικά της καθώς και στα κίνητρα μια επιχείρησης για να προβεί στην παραποίηση 

των οικονομικών της καταστάσεων . 

Εν συνεχεία γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο πρακτικό κομμάτι της 

παρούσας εργασίας δηλαδή την μελέτη περίπτωσης .

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ανίχνευση της λογιστικής απάτης καθώς και τους 

τρόπους αντιμετώπισης της .

Οι στατιστικοί μέθοδοι ( data mining techniques ) ομαδοποίησης εσφαλμένων 

οικονομικών καταστάσεων και ο εντοπισμός πιθανών παραποιημένων οικονομικών 
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καταστάσεων  μέσω της ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί το θέμα του 

τέταρτου κεφαλαίου 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης και 

παραθέτουμε τα συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα μας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες οι οποίοι συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία 

του ισολογισμού και άλλους λογαριασμούς των οικονομικών μονάδων το αποτέλεσμα των 

οποίων είναι κεφαλαιώδους σημασίας και σκοπός του είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση 

τρίτων χρηστών δηλαδή των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης όπως είναι οι μέτοχοι , 

πιστωτές τράπεζες κ.τ.λ.

Οι λογιστικές καταστάσεις αρχικά συντάσσονται για τους χρηματοδότες της 

οικονομικής μονάδας και την ενημέρωση αυτών για την πορεία της. Για το λόγω αυτό 

καλούνται και χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( financial statements). Κατά το πρότυπο 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επιδίωξη των λογιστικών καταστάσεων είναι η παροχή 

πληροφοριών στους χρήστες για την οικονομική θέση , τις ταμιακές ροές και την απόδοση 

της επιχείρησης με σκοπό την λήψη οικονομικών αποφάσεων . Επιπρόσθετα μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων μπορούμε να διαπιστώσουμε αν γίνεται σωστή διαχείριση των 

οικονομικών πόρων που διατίθενται στη Διοίκηση, για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία 

μιας επιχείρησης .

1. Περιουσιακά στοιχεία 

2. Υποχρεώσεις

3. Ίδια κεφάλαια 

4. Τα έσοδα και τα έξοδα , συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών και ,

5. Τις ταμιακές ροές 

Οι λογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται στο τέλος της χρήσης είναι 

Α) Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης . Ο ισολογισμός απεικονίζει συνοπτικά 

κατά είδος και αξία τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης στο τέλος κάθε χρήσης .
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Β) Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, που απεικονίζει την 

αποδοτικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

Γ) Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης , όπου παρουσιάζει το οργανικό 

αποτέλεσμα της χρήσης και τα αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους της επιχείρησης .

Δ) Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων , όπου η επιχείρηση αναγράφει πληροφορίες σχετικά 

με τα κέρδη που διανέμει και σε ποίους τα διανέμει τόσο για την παρούσα λογιστική χρήση 

όσο και για την αμέσως προηγούμενη .

Ε) Τέλος το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης το οποίο 

συμπληρώνει τις οικονομικές καταστάσεις μέσω των πρόσθετων ή επεξηγηματικών 

πληροφοριών που παρέχει με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων  από τους ενδιαφερόμενους προς τους οποίους απευθύνονται σχετικά με το 

περιεχόμενο τους και την πραγματική οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα . 

1.2 Σκοπός δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων 

Κύριο σκοπό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή αξιόπιστων και 

χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες τους προκειμένου να έχουν μια πραγματική εικόνα 

της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας ή ακόμα και να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις .

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων ( IASB )  αναφέρει ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις αποσκοπούν στο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική 

θέση , την αποδοτικότητα , τις μεταβολές της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και τα 

αποτελέσματα της Διοίκησης για την διαχείριση των πόρων της . Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 

οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις λαμβάνουν 

αποφάσεις προκειμένου: 

¸ Να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να κρατήσουν επενδύσεις σε μετοχές ή άλλες 

συμμετοχές. 

¸ Να εκτιμήσουν την επιμέλεια και την υπευθυνότητα της Διοίκησης. 

¸ Να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές της επιχείρησης και την 

παροχές της στους εργαζόμενους. 

¸ Να εκτιμήσουν κατά πόσο τα δάνεια που τους δόθηκαν είναι εξασφαλισμένα. 

¸ Να προσδιορίσουν τη φορολογική πολιτική. 
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¸ Να προσδιορίσουν τα κέρδη και τα μερίσματα. 

¸ Να ρυθμίσουν τη δράση της επιχείρησης 

Κατά το Αμερικάνικο Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

(FASB) , στοχεύουν στην παροχή χρήσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών σε υπάρχοντες , 

μελλοντικούς και άλλους χρήστες προκειμένου να σχηματίσουν μια πραγματική εικόνα της 

επιχείρησης και να λάβουν ορθολογικές , επενδυτικές και άλλες αποφάσεις . Οι πληροφορίες 

να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν έως έναν βαθμό να εκτιμούν τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές των επιχειρήσεων σχετικά με το μέγεθος , την αβεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών 

ροών, τα μερίσματα και τις πληρωμές των τόκων . Τέλος πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης , τις υποχρεώσεις της προς τρίτους 

καθώς και πληροφορίες για υπάρχοντα ή πιθανά  γεγονότα  ή περιστάσεις που θα μπορούσαν 

να μεταβάλουν την οικονομική θέση της. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 ‘

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ’ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

χρήσιμες όταν είναι κατανοητές , σαφείς , αξιόπιστες και συγκρίσιμες .

1.1 Η Ποιότητα των Λογιστικών Καταστάσεων 

τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

χρήσιμες στους χρήστες είναι: 

Κατανοητότατα 

Οι πληροφορίες που πηγάζουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

είναι κατανοητές. Οι χρήστες τους πρέπει να μπορούν να τις μελετούν και να τις κατανοούν 

χωρίς να απαιτούνται υψηλές γνώσεις οικονομικών και λογιστικής. 

Συνάφεια 

Οι συναφείς πληροφορίες των λογιστικών καταστάσεων δύναται να επηρεάσουν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών (επενδυτών, πιστωτών κ.τ.λ) βοηθώντας τους να 
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αξιολογούν προηγούμενα, τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα καθώς και να επιβεβαιώνουν ή 

να διορθώνουν προηγούμενες αξιολογήσεις τους. 

Αξιοπιστία 

Ο λογιστικές καταστάσεις πρέπει να είναι αξιόπιστες χωρίς σημαντικά λάθη και 

παραλείψεις ώστε να αντικατοπτρίζουν πιστά αυτό που θεωρείται ή αναμένεται ότι 

αντιπροσωπεύουν. 

Σημαντικότητα 

Το πόσο σημαντικές μπορεί να αποδειχτούν οι πληροφορίες των λογιστικών 

καταστάσεων εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Σε γενικές γραμμές ένα στοιχείο είναι σημαντικό όταν η παράλειψη ή η κακή διατύπωσή του 

δύναται να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Συγκρισιμότητα 

Σκοπός των λογιστικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες 

ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τόσο τη 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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1.2 Παραποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων 

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις συντάσσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα  που παρουσιάζουν δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματική οικονομική θέση τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονα προβλήματα 

στο οικονομικό περιβάλλον με σοβαρές συνέπειες . Οι  Συντελεστές που εμπλέκονται  στην 

αλλοίωση των λογιστικών καταστάσεων είναι στελέχη των επιχειρήσεων , συνεργαζόμενοι 

χρηματοπιστωτικοί οίκοι , ακόμα και οι ελεγκτικές εταιρείες όπου με τα λάθη και τις 

παραλήψεις τους δεν αξιολογούν αποτελεσματικά την ακρίβεια και την καθαρότητα των 

λογιστικών καταστάσεων . Ως  παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον 

Σπάθη (2002) αναφέρεται στον σκόπιμο χειρισμό στοιχείων τους, όπως η υπερτίμηση 

στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των υποχρεώσεων , εξόδων ή 

ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό υψος τους . Με αποτέλεσμα αυτών των 

ενεργειών την αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων .

1.3 Εννοιολογική Οριοθέτηση Απάτης 

Ως απάτη έχει οριστεί  η εκ προθέσεως δόλια κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης και η παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων προς όφελος εκείνου που 

την διαπράττει. Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν δύο είδη επιχειρησιακής απάτης . Πρώτον 

η κατάχρηση , κλοπή ή ιδιοποίηση οικονομικών πόρων της επιχείρησης και δεύτερον η 

παραπλανητική παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων , καταστάσεων ή αναφορών της . 

Στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ο όρος απάτη (fraud) ορίζεται ως μια εκ 

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

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

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

παράνομου πλεονεκτήματος. Η απάτη, είτε πρόκειται για παραπλανητικές οικονομικές 

καταστάσεις είτε για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων , μπορεί να οφείλεται σε κίνητρο ή 

πίεση για τη διάπραξη της , μια ευκαιρία για να διαπραχθεί ,καθώς και κάποια εκλογίκευση 

της πράξης . Αποδίδεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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¸ Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

¸ Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

¸ Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω καταχωρήσεων ή 

των αποδεικτικών στοιχείων. 

¸ Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

¸ Λάθος εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

¸ Στο ίδιο ελεγκτικό πρότυπο ορίζεται και ο όρος “σφάλμα” ο οποίος αναφέρεται σε 

εκούσια, μη εσκεμμένα λάθη των οικονομικών καταστάσεων όπως: 

¸ Αριθμητικά λάθη των υπαλλήλων του λογιστηρίου στις καταχωρήσεις. 

¸ Παρερμηνεία της πραγματικής κατάστασης που αφορούν συναλλαγές. 

¸ Λάθος εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής. 

Ο διαχωρισμός ωστόσο των παραπάνω εννοιών, στην πράξη, δεν είναι ξεκάθαρος.

Στο ίδιο 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 ή παρερμηνείες γεγονότων και καταχρηστική 

εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Από τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε μια βασική διαφορά μεταξύ της 

απάτης και του σφάλματος είναι η ύπαρξη πρόθεσης για αληθή παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων . Επίσης εκτός από την  απάτη των παραπλανητικών 

οικονομικών καταστάσεων το πρότυπο κάνει αναφορά και στην κατάχρηση περιουσιακών 

στοιχείων με απατηλές πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται εις βάρος της 

επιχείρησης . Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται 

από εξαπάτηση , απόκρυψη και παραβίαση εμπιστοσύνης . Η Ένωση  Πιστοποιημένων 

Εξεταστών Απάτης 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 
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χρήση ή κακή αξιοποίηση των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

.Η επαγγελματική αυτή απάτη και κατάχρηση ταξινομείται στη διεθνή βιβλιογραφία σε 2 

μεγάλες κατηγορίες απάτες εις βάρος της εταιρίας και απατηλές πράξεις και απάτες οι 

οποίες ωφελούν την εταιρία .

Ως αναφορά την πρώτη κατηγορία την απάτη προς όφελος της επιχείρησης , ο 

οφειλόμενος της δόλιας πράξης είναι η εταιρία. Η διακυβέρνηση της εταιρίας αυξάνει την 

οικονομική θέση της οντότητας με ενέργειες όπως υπερεκτίμηση του αποτελέσματος , 

των πωλήσεων ή του ενεργητικού ή με την εμφάνιση των δαπανών και των υποχρεώσεων 

υποτιμημένων.

Η απάτη που διαπράττεται προκειμένου να ωφεληθεί η επιχείρηση προκύπτει ως 

αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ενός άδικου ή ανήθικου πλεονεκτήματος που μπορεί να 

εξαπατήσει ένα τρίτο πρόσωπο. Παραδείγματα τέτοιου είδους απάτης είναι 

1. Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων στοιχείων 

του ενεργητικού.

2. Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, 

δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών.

3. Εκούσια, εσφαλμένη 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.

4. Εκούσια εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή τους εισοδήματος.

5. Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν  ή να αποκαλυφτούν σημαντικές πληροφορίες 

που θα βελτίωναν την χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης στους εκτός της 

επιχείρησης τρίτους .

6. Απαγορευμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές που παραβιάζουν τα 

κυβερνητικά νομοθετήματα , κανόνες, κανονισμούς ή συμβόλαια .
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7. Φορολογικές απάτες 

Ως αναφορά την δεύτερη κατηγορίας , την απάτη εις βάρος της επιχείρησης 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από εσωτερικούς δράστες δηλαδή που προέρχονται 

από άτομα εντός της επιχείρησης  αποτελούν η κλοπή περιουσιακών στοιχείων, η 

ιδιοποίηση διαθεσίμων , παραποιήσεις αποθεμάτων και χαρακτηρισμός ενός υγιούς 

αποθέματος ως άχρηστου ή ελαττωματικού και παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών .

Από εξωτερικούς δράστες χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η απάτη από 

προμηθευτές και εργολάβους , τιμολόγηση χωρίς παράδοση , διπλή τιμολόγηση  , 

δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές , δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες .

1.4 Επινοητική ή Δημιουργική Λογιστική

Ο όρος επινοητική ή δημιουργική λογιστική είναι σχετικά νέος , όμως το πρόβλημα 

της σκόπιμης παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων είναι 

αρκετά παλιό. 

Η Δημιουργική λογιστική ορίζεται ως η εκμετάλλευση των αδυναμιών των διαφόρων 

λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και η παραβίαση αυτών , ώστε να παρουσιάσει μια 

επιχείρηση τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις προς όφελος της . Η Λογιστική απάτη 

τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από πλαστά δικαιολογητικά (τιμολόγια, φορτωτικές, 

δελτία αποστολής, τραπεζικές συναλλαγές κ.ά.), νόθευση των λογιστικών βιβλίων με 

διάφορα λογιστικά τεχνάσματα (αριθμητικά λάθη, παράληψη μεταφοράς ποσών κ.ά.), 

αυξομείωση της απογραφής, συχνή αλλαγή λογιστικής μεθόδου αποτίμησης των 

αποθεμάτων, παρουσίαση ψευδών ή ξένων περιουσιακών στοιχείων ως δικά τους, εικονικές 

πράξεις και εγγραφές.
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1.5 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 στην διάπραξη απάτης είναι η πίεση που μπορεί να 

αντιμετωπίζει ένα άτομο και τα κίνητρα που έχει , η ευκαιρία να διαπράξει την απάτη καθώς 

και η συμπεριφορά του ατόμου και η εκλογίκευση της απάτης . Κάποιες από αυτές υπάρχουν 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον και άλλες είναι έμφυτες στα ίδια τα άτομα ή τις προσωπικές 

καταστάσεις .

Όπως αναφέραμε λίγο πιο πάνω η απάτη μπορεί να οφείλεται σε κίνητρο ή πίεση για την 

σύνταξη παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων όταν η διοίκηση τελεί υπό πίεση , από 

πηγές εκτός η εντός της οικονομικής μονάδας , για επίτευξη ενός αναμενόμενου (και ίσως μη 

ρεαλιστικού ) στόχου κερδών ή χρηματοοικονομικού αποτελέσματος .

Μια ευκαιρία για διάπραξη απάτης μπορεί να υπάρχει όταν ένα άτομο πιστεύει ότι οι 

εσωτερικές δικλίδες ( σύστημα εσωτερικού ελέγχου ) μπορούν  να παραβιαστούν, για 

παράδειγμα , επειδή ένα άτομο είναι σε θέση εμπιστοσύνης ή έχει γνώση συγκεκριμένων 

αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες .

Άτομα μπορεί να είναι σε θέση να εκλογικεύσουν τη διάπραξη της απάτης. Ορισμένα 

άτομα έχουν νοοτροπία, χαρακτήρα ή ένα σύνολο ηθικών αξιών που τους επιτρέπουν εν 

γνώσει τους και από πρόθεση να διαπράξουν ανέντιμη πράξη. Ωστόσο, ακόμη και καθ όλα 

έντιμα άτομα μπορεί να διαπράξουν απάτη σε ένα περιβάλλον που τους ασκεί αρκετή πίεση . 

η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών της 

καταστάσεων με τρεις τρόπους: 

1. Σκόπιμη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. 

2. Δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης όταν το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών 

προτύπων αφήνει «περιθώρια», δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο που να ρυθμίζει ένα 

συγκεκριμένο λογιστικό θέμα. 

3. Υποκειμενική ερμηνεία από την διοίκηση όταν τα λογιστικά πρότυπα αφήνουν 

περιθώρια επιλογών στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. 



15

1.6 Προφίλ Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Σε αυτήν την παράγραφο θα αποδώσουμε μια συνοπτική εικόνα των βασικών 

συνιστωσών του προβλήματος της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων βασιζόμενοι 

στο μοντέλο “ CRIME” που πρώτος ανέπτυξε ο Zabihollah Rezaee το 2002 . Συγκεκριμένα ο 

Rezaee ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πέντε αλληλεπιδραστικοί παράγοντες που ευθύνονται για 

την εμφάνιση παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και είναι γνωστοί με τον όρο 

“CRIME” . Ο όρος αυτός προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Cooks (“μάγειρες”), 

Recipes(“συνταγές”), Incentives (“κίνητρα”), Monitoring(“έλεγχος”) και 

Results(“συνέπειες”).

Σύμφωνα με τα παραπάνω είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τα αίτια καθώς και τις 

συνέπειες του φαινομένου , του συμμετέχοντες σε αυτήν την διαδικασία ( λογιστές, ελεγκτές , 

στελέχη της διοίκησης κτλ) καθώς και το ρόλο ευθύνης του καθενός από αυτούς με σκοπό να 

εντοπίσουμε και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο .1

Οι μάγειρες (Cooks)

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες , σε περισσότερο από 80% των περιπτώσεων των 

επιχειρήσεων που ενεπλάκησαν σε οικονομικά σκάνδαλα και που ακολούθησαν πρακτικές 

δημιουργικής λογιστικής, τα υψηλόβαθμα στελέχη ήτα αυτά που συμμετείχαν όπως 

διοικητικοί υπάλληλοι , managers (CEOs , CFOs ) , διευθυντές και προέδρους . Το ποσοστό 

αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη που επικρατεί ότι για την παραποίηση 

ευθύνονται μόνο οι λογιστές μιας εταιρίας .

Οι Μορφές (Recipes)

Πρόκειται για τις διάφορες μορφές τις οποίες μπορεί να λάβει η παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων .Η πιο συχνή μορφή που μπορούμε να συναντήσουμε είναι η 

1 Rezaee, Z (2002) : “ Financial statement fraud : prevention and detection”, New York : Wiley ,2002.
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διαχείριση των κερδών (Earning Manipulation ) και η πιο σπάνια είναι η διαχείριση των 

πληρωτέων λογαριασμών (Accounts Payable). Η πιο επιθετική μορφή επινοητικής λογιστικής 

είναι η καταγραφή εικονικών συναλλαγών.

Τα κίνητρα (Incentives)

Είναι κυρίως οικονομικά και ωθούν την επιχείρηση στην άσκηση της δημιουργική λογιστικής 

όπως για παράδειγμα όταν η επιχείρηση προσπαθεί να ανταποκριθεί στα πρότυπα και στους 

περιορισμούς που επιβάλει το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , ή να 

προσπαθεί να κρύψει κάποια προβλήματα ρευστότητας , ή να  προσελκύσει νέους επενδυτές. 

Τέλος ως άλλη μορφή κινήτρων μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το ιδεολογικό υπόβαθρο και 

τον εγωκεντρισμό της διοίκησης να αυξήσει το prestige της επιχείρησης να την καθιερώσει 

ηγέτιδα στο κλάδο ακόμα και με αθέμιτους τρόπους.

Η Επίβλεψη (Monitoring)

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 αυτό τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες των 

ελεγκτών καθώς και το ρόλο της διοίκησης στη συγκεκριμένη διαδικασία .

Οι Συνέπειες (End Results)

Σε αυτό το στάδιο αναφέρονται οι συνέπειες απ όλη αυτήν την παράνομη διαδικασία οι 

οποίες είναι σοβαρές και εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα . Από την πλευρά της 

επιχείρησης η αποκάλυψη τέτοιων πρακτικών αμαυρώνουν το όνομα της ,την φήμη της 

εταιρίας και κατ επέκταση αυτό συμβάλει σε έλλειψη αξιοπιστίας τόσο από τους επενδυτές 

όσο και από τους πιστωτές και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που την 

χρηματοδοτούν .  Άμεσο επακόλουθο είναι η πτώση της αγοραίας αξίας των μετοχών της ή 

ακόμα και η πτώχευσή της ή και να οδηγηθεί σε καθεστώς επιτήρησης στις διεθνείς 

συναλλαγές τους για αρκετό χρονικό διάστημα . Από την πλευρά των στελεχών που 

εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα χρηματικά 

πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν να πληρώσουν  ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Πλέον ο νομός έχει 

γίνει πιο αυστηρός και προβλέπει ακόμη και φυλάκιση . Τέλος λόγω όλης της παραπάνω 

κατάστασης και οι εργαζόμενοι έχουν αντίστοιχες συνέπειες με το να χάνουν τους μισθούς 

λόγω της γενικότερης κρίσης που διέρχεται η εταιρία ή και ακόμα να χάσουν τη δουλειά τους 

. 
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1.7 Κίνητρα Παραποίησης Οικονομικών καταστάσεων

Υπάρχουν πολλά κίνητρα παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων τα οποία 

διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία. Τα πιο βασικά κίνητρα τα οποία ωθούν κάποιον να 

αλλάξει την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση μια εταιρίας προέρχονται 

1) Από την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

Μπορεί να υπάρχει πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές . Στην περίπτωση 

αυτή η διοίκηση παραποιεί τις οικονομικές καταστάσεις ώστε τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνει να είναι κοντά με αυτά που έχουν προβλέψει  οι αναλυτές και να μην υπάρχει 

αρνητική αντίδραση από την αγορά. 

Για την άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο αξιών . Μια σταθερή ανοδική τάση 

των βασικών οικονομικών μεγεθών μια επιχείρησης καθώς και η διαχρονική κερδοφορία  

της αποτελούν συντελούν σημαντικά στο να μπορέσει η επιχείρηση να αντλήσει 

κεφάλαια από την αγορά με ευνοϊκούς όρους για αυτήν. Δηλαδή με χαμηλό κόστος ξένου 

κεφαλαίου. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Με το να παραποιήσουν τις οικονομικές 

τους καταστάσεις αποσκοπούν να εμφανιστούν πιο ισχυρές στην αγορά την οποία 

δραστηριοποιούνται , να αποθαρρύνουν την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στον ίδιο 

κλάδο καθώς και να υποβαθμίσουν την κερδοφορία και τις προοπτικές ανάπτυξης των 

ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο δανεισμός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προκειμένου να δανειστούν τα 

απαιτούμενα ξένα κεφάλαια για την λειτουργία και ανάπτυξη τους με επενδύσεις οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εμφανίζουν ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα στις 

οικονομικές τους καταστάσεις .

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων . Οι επιχειρήσεις αποβλέπουν στην 

αύξηση των αποτελεσμάτων των εμπλεκόμενων οικονομικών μονάδων με σκοπό την 

απόκτηση περισσότερων μετοχών από την συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα .  Με 
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άλλα λόγια οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα τους με σκοπό να 

αποκομίσουν περισσότερα χρήματα από την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική.

Τέλος τα ιδιαίτερα ασταθή και ευμετάβλητα  οικονομικά αποτελέσματα φανερώνουν 

υψηλό κίνδυνο για την πορεία της επιχείρησης , η τιμή των μετοχών της μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την τιμή μετοχών άλλων επιχειρήσεων που 

διαχρονικά παρουσιάζουν μια σταθερότητα στα αποτελέσματα τους . Άρα μια επιχείρηση 

έχει κίνητρο να επηρεάσει τα αποτελέσματα της με σκοπό να πετύχει μια ομαλοποιημένη 

εικόνα των αποτελεσμάτων αυτών .

2) Κίνητρα που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης .

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει συνάψει συμφωνία για την λήψη δανείων με 

όρους όπως το να πραγματοποιεί συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και 

συγκεκριμένα επίπεδα των οικονομικών δεικτών για όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση και η 

αποπληρωμή του δανείου . Η αθέτηση τέτοιων όρων από την πλευρά της επιχείρησης έχει 

ως αποτέλεσμα οι δανειστές να έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν το επιτόκιο 

δανεισμού ή να ζητήσουν άμεση αποπληρωμή του δανείου.

Οι αμοιβές της διοίκησης : Πολλές επιχειρήσεις συνδέουν την οικονομική τους 

επίδοση με την αμοιβή της διοίκησης . Με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή να δημιουργεί 

ισχυρά κίνητρα από την πλευρά της διοίκησης να παραποιήσει τα οικονομικά 

αποτελέσματα της 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 κέρδη αυτά που δεν παρέχουν πρόσθετη αμοιβή στην 

διοίκηση δεν απεικονίζονται λογιστικά και χρησιμοποιούνται στην επόμενη περίοδο .

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

Η διατήρηση κάποιας διοικητικής θέσης κάποιου μάνατζερ αποτελεί σημαντικό

κίνητρο παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων και αυτό γιατί η μη 

ικανοποιητική πορεία της επιχείρησης μπορεί να επιφέρει απολύσεις ή και 

αντικαταστάσεις .
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Απ την άλλη και οι προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα αποτελεί κίνητρο. Οι 

προσωπικές φιλοδοξίες των στελεχών καθώς και η φιλοσοφία της επιχείρησης να 

επιβραβεύει όσους πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν τεθεί μπορεί κάποιοι 

εργαζόμενοι να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να προαχθούν σε μια ανώτερη θέση.

4) Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων .

Σε πολλές χώρες υπάρχουν ρυθμίσεις για σημαντικούς κλάδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας .  Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν καταστάσεις στις οποίες οι διοικήσεις 

των επιχειρήσεων επηρεάζουν τα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών .

Η προσπάθεια των επιχειρήσεων να μειώσουν όσο είναι δυνατό να την φορολογική 

επιβάρυνση τους μειώνουν τα κέρδη τους . Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν κεφάλαια 

για την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων .

Μια επιχείρηση με αρκετά υψηλά κέρδη έχει συμφέρον να παραποιήσει τις 

οικονομικές της καταστάσεις προκειμένου να αποφύγει την αναλυτική διερεύνηση τους 

από το κράτος ώστε να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού καθεστώτος . Αλλά 

και για την είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων ή την αιτιολόγηση των ήδη 

εισπραχθέντων επιχορηγήσεων .

5) Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή 

Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιτύχουν βραχυπρόθεσμους στόχους 

κερδοφορίας υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την μακροχρόνια 

απόδοση της επιχείρησης ή αλλιώς going concern .

Τέλος οι μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης που καταρτίζουν οι 

επιχειρήσεις με μοναδικό κίνητρο να δώσουν ώθηση στους μάνατζερ να πετύχουν 

υψηλούς στόχους . Ως αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών οι διοικούντες των εταιριών 

στην προσπάθεια τους να πετύχουν αυτούς τους στόχους παραποιούν τις οικονομικές

καταστάσεις .

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποιες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων . Η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να επηρεαστεί από 

την διοίκηση μιας επιχείρησης με τρείς τρόπους 
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1. Παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου  .  Η διοίκηση είτε το παραβλέπει και 

εφαρμόζει του δικούς της κανόνες για την αντιμετώπιση ενός λογιστικού θέματος 

ώστε να παρουσιάσει την εικόνα που αυτή επιθυμεί.

2. Δημιουργική παρέμβαση της διοίκησης . Όταν το ίδιο το λογιστικό πρότυπο 

αφήνει κενά δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρότυπο να ρυθμίζει ένα συγκεκριμένο 

λογιστικό θέμα .

3. Και τέλος όταν πάλι τα ίδια τα πρότυπα αφήνουν στην κρίση της διοίκησης την 

αντιμετώπιση ορισμένων λογιστικών θεμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων που 

εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μέσω των 

οποίων κατηγοριοποιούνται.

Οι κυριότερες περιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί στις περισσότερες από τις γνωστές 

υποθέσεις παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής 

i. Εικονικά έσοδα : περιλαμβάνει τις τεχνικές που στόχο έχουν κυρίως στην 

διόγκωση του πραγματικού μέγεθος των εσόδων και κατά συνέπεια του 

πραγματικού κέρδους καθώς και την βελτίωση των αντίστοιχων 

χρηματοοικονομικών 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 ) .  Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα για αυτήν την διαδικασία είναι 2

∑ Η παροχή προσφορών επιπλέον προϊόντων σε πελάτες και η 

καταγραφή τους στις πωλήσεις σε διαφορετική χρονική στιγμή 

.

∑ Η διόγκωση των εσόδων ( όπως μετακίνηση εσόδων από 

συμβόλαια μισθώσεων )

∑ Η χονδρική παράδοση μεγάλων ποσοτήτων αποθεμάτων και η 

άμεση καταγραφή τους στις πωλήσεις.

∑ Η καταγραφή μελλοντικών συμβολαίων παροχής υπηρεσιών 

2 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 από κλείσιμο συμφωνιών, όπως με 

διαφημιστές και εφοδιαστές , με ανταλλάγματα και όχι με 

χρηματικά ποσά, τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως κατά της 

εκτέλεση συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας 

∑ 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 ( αφορά κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες)

∑ Η αύξηση εσόδων μέσω αλλαγής των συνδρομών των πελατών 

χωρίς τη συγκατάθεση τους 

∑ Οι συναλλαγές με εταιρίες κάλυψης και 

∑ Η παραπλανητική διόγκωση των εσόδων από παρατυπίες κατά 

τη συγχώνευση με άλλες εταιρίες 

ii. Χρονικές διαφορές : στη λογιστική ο χρόνος καθορίζει πολύ βασικά ζητήματα , 

όπως το χρονικό σημείο αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων , ζημίας ή κέρδους . Ο 

χρόνος είναι σημαντική έννοια στη λογιστική καθώς πολλές φορές η επιλογή της 

χρονικής στιγμής της αναγνώρισης είναι αυθαίρετη και κρύβει περιπτώσεις 

παραποίησης . Σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των 

χρήσεων , τα έσοδα λογίζονται κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους και όχι κατά 

το χρόνο είσπραξης τους , ούτε κατά την ημέρα έκδοσης του παραστατικού, 

εφόσον αφορούν μεγαλύτερο διάστημα πόσο μάλλον διαφορετική χρήση . Πολλές 

είναι οι επιχειρήσεις που καταστρατηγούν τις αρχές αυτές όπως για παράδειγμα αν 

μια επιχείρηση έχει πετύχει τους στόχους κατά την τρέχουσα χρήση 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 κλείνει με μικρότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες η 
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επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει έσοδα από μελλοντικές συμβάσεις που δεν 

έχουν καταστεί δεδουλευμένα ακόμη .

iii. Ακατάλληλες αποτιμήσεις: Η αποτίμηση στην λογιστική αποτελεί μια ακόμη 

βασική διαδικασία , καθώς καθορίζει την αξία με την οποία θα εμφανιστούν 

ορισμένοι λογαριασμοί στις οικονομικές καταστάσεις . Επομένως κατά την 

διενέργεια των αποτιμήσεων μπορούν να γίνουν διάφοροι χειρισμοί προς αύξηση 

ή μείωση της αξίας των λογαριασμών . Το πιο συχνό φαινόμενο είναι η αύξηση 

της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και η μείωση της αξίας των στοιχείων 

του Παθητικού ώστε να βελτιώσουν ορισμένου δείκτες ιδιαίτερης σημασίας όπως 

δείκτες ρευστότητας  και κυκλοφοριακής ταχύτητας των κατηγοριών του 

Ενεργητικού και του Παθητικού . Για την αύξηση της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού χρησιμοποιούν τεχνικές όπως 

∑ 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 

διαγράφηκαν πολλά άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά την 

ελληνική νομοθεσία εμφανίζονταν στο ενεργητικό 

∑ Η εμφάνιση ανύπαρκτων καταθέσεων με πλαστογραφημένα 

έγγραφα.( οι τράπεζες σε τέτοιες εταιρίες με μεγάλες καταθέσεις 

πρέπει να διερευνούν και να μην δανείζουν )

∑ Η καταμέτρηση ελαττωματικών προϊόντων ως αποθέματα της 

εταιρίας 

∑ Η καταγραφή εικονικών απαιτήσεων από πελάτες

iv. Απόκρυψη υποχρεώσεων / εξόδων :  όπως απόκρυψη χρεών , ζημιών και δανείων 

. Η διαφορά με την προηγούμενη τεχνική είναι ότι στην συγκεκριμένη τα μεγέθη 

δεν εμφανίζονται καθόλου στις οικονομικές καταστάσεις ενώ στην προηγούμενη 

εμφανίζονται σε κατάλληλα ωραιοποιημένη αξία . Η απόκρυψη των λογιστικών 

μεγεθών αποσκοπεί και αυτή στην ωραιοποίηση των καταστάσεων και κατ 

επέκταση των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών δεικτών, κυρίως της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και της δανειακής επιβάρυνσης και φερεγγυότητας . Η 
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απάτη αυτή είναι πολύ δύσκολο να ανακαλυφθεί από τους χρήστες της 

δημοσιευμένης οικονομικής πληροφόρησης καθώς δεν δίνεται κανένα στοιχείο για 

την ύπαρξη των λογαριασμών αυτών . Όπως για παράδειγμα μια ζημία από 

καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων , οι περιπτώσεις της συγκεκριμένης 

κατηγορίας παραποίησης διαπιστώνονται κυρίως από τον εξωτερικό έλεγχο που 

διενεργούν οι νόμιμοι ελεγκτές.

v. Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις : Οι γνωστοποιήσεις πληροφοριών αποτελούν ένα 

βασικό στοιχείο των ΔΛΠ και είναι ουσιώδης σημασίας και την οποία γνωρίζουν 

και αυτοί που καταρτίζουν τις καταστάσεις . Γι αυτό και συχνά εκ προθέσεων 

παραλείπουν να γνωστοποιήσουν γεγονότα ή δίνουν ελλιπείς ή ψευδείς 

πληροφορίες . Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιβάλουν τα πρότυπα 

ικανοποιούνται μόνο κατά ένα ποσοστό και πολλά πράγματα αφήνονται στην 

πρωτοβουλία των επιχειρήσεων . Το τελικό θύμα αυτής της κατάστασης είναι ο 

χρήστης και μελλοντικό επενδυτής και πριν από αυτό ο ελεγκτής ο οποίος δεν 

γνωρίζει κάθε φορά τι αναζητά, που και πως θα το εντοπίσει . Το ίδιο ισχύει και 

για τις ελλιπείς γνωστοποιήσεις , δεν εντοπίζεται , αποκαλύπτονται μόνο αν 

συμβεί κάποιο τυχαίο πρόβλημα και διεξάγεται διεξοδική και πιο στοχευόμενη

έρευνα. Οι ατέλειες στην πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις που δεν έγιναν 

καθόλου ή για δεν ήταν πλήρης και αποκαλύπτονται αργότερα , επιβάλλεται να 

διενεργούνται προσαρμογές , ρυθμίσεις έως και ποινές στους εμπλεκόμενους . 

Γνωρίζοντας την λογική των προτύπων η οποία βασίζεται στην εκτενή και 

ειλικρινή πληροφόρηση των χρηστών , εάν αυτή έχει γίνει μειώνονται οι 

συνέπειες για την εταιρία . Αντίθετα σε περίπτωση ακατάλληλων 

γνωστοποιήσεων μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προσπάθεια παραπλάνησης του 

χρήστη  ανεξάρτητα αν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία της πληροφόρησης 

είχαν τέτοια πρόθεση ή όχι .

Τέλος ολοκληρώνοντας τις τεχνικές παραποίησης των οικονομικών στοιχείων των εταιριών 

οι αποκαλούμενοι ως «7 πυλώνες » της δημιουργικής λογιστικής είναι οι εξής:
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∑ 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 και 

όχι όταν καθίστανται δεδουλευμένα ωραιοποιώντας τα αποτελέσματα .

∑ Αναγνώριση εικονικών εσόδων . οι επιδοτήσεις, ο δανεισμός και οι εκπτώσεις 

προμηθευτών δεσμεύονται για μελλοντικές αγορές και άλλες περιπτώσεις 

χρηματικών εισροών αναγνωρίζονται ως έσοδα , επηρεάζοντας τα 

αποτελέσματα . 

∑ Ενίσχυση του εισοδήματος εφ’ άπαξ με τα κέρδη . Είτε πουλώντας τα 

υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία όπως εισόδημα από επενδύσεις ή κέρδη ως 

μέρος των εσόδων , είτε παρουσιάζοντας το εισόδημα από επενδύσεις ή τα 

κέρδη ως μείωση των λειτουργικών εξόδων.

∑ Μετατόπιση τρεχουσών δαπανών σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο . 

Οι δημιουργοί των οικονομικών καταστάσεων προσπαθούν να μοιράσουν το 

κόστος σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, κάνοντας απόσβεση για μια σειρά 

επόμενων περιόδων 

∑ Μη καταχώρηση ή ακατάλληλος τρόπος μείωσης υποχρεώσεων . Οι συντάκτες 

των οικονομικών καταστάσεων δεν καταχωρούν ή υποβαθμίζουν τις 

υποχρεώσεις .

∑ Μετατόπιση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη περίοδο. Για διαφορετικούς 

λόγους σε αντίθεση με τον πρώτο πυλώνα η καταχώρηση των εσόδων 

κρατείται για μεταγενέστερη αναγνώριση .

∑ Αντίστοιχα υπάρχει και η μετατόπιση μελλοντικών δαπανών στη 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 ή 

επιτάχυνση της διάκρισης δαπανών στη τρέχουσα περίοδο .

Συμπερασματικά η χρήση τέτοιων τεχνικών και των πυλώνων της δημιουργικής 

λογιστικής και παραποίησης των οικονομικών μεγεθών επιτρέπει τη «χειραγώγηση» των 

λογαριασμών και των μεγεθών σε μια χρήση έτσι ώστε να εμφανίζουν το επιθυμητό . 
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Ωστόσο μακροπρόθεσμα οι συνεχόμενες στρεβλώσεις οδηγούν την επιχείρηση σε μια μη 

βιώσιμη κατάσταση .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στο παρών κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση  με την 

παρουσίαση ορισμένων μελετών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με αντικείμενο τον 

εντοπισμό πιθανής  απάτης στις δημοσιευμένες  οικονομικές καταστάσεις  εισηγμένων 

εταιριών στο Ελληνικό χρηματιστήριο.  Ο εντοπισμός λογιστικών απατών μέσω της 

ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων με  στατιστικές μεθόδους έχει απασχολήσει  

αρκετούς ερευνητές και αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι του ελέγχου. Τα αποτελέσματα 

από την χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων βοηθούν την διενέργεια του ελέγχου όχι μόνο των 

νόμιμων ελεγκτών αλλά και άλλων  ελεγκτικών αυξάνοντας την ποιότητα του αλλά και 

διευκολύνοντας  το ελεγκτικό έργο. Τέλος μπορούν τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν 

επιπρόσθετα από τους επενδυτές για να έχουν μια πραγματική εικόνα της εταιρίας στην 

οποία θέλουν να επενδύσουν. 

Tα τελευταία χρόνια, έχουν συμβεί  λογιστικές απάτες από μεγάλες εταιρίες . ο 

κίνδυνο απάτης αφορά την ενδεχόμενη ζημία του χρηματοοικονομικού ιδρύματος λόγω 

ηθελημένης παραποίησης στοιχείων που μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό η εξωτερικό 

περιβάλλον .Αυτές οφείλονται σε λάθη που προέρχονται από τις διοικήσεις των εταιριών 

καθώς και από τον μη εντοπισμό τους από τους ελεγκτές .Η απάτη μπορεί να αφορά στη 

σύνταξη ανακριβών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε υπεξαίρεση, σε απόκτηση 

εισοδήματος ή κεφαλαιουχικών στοιχείων με δόλια ή παράνομα μέσα .  Οι παραποιήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων γίνεται όλο και συχνότερο φαινόμενο με αποτέλεσμα να αποτελεί 

σοβαρό πρόβλημα οικονομικά καθώς πολλές ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες πληρώνουν για 

τις απάτες αυτές. 

Ο εντοπισμός των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων  αποτελεί σημαντική 

βοήθεια για την αποτροπή των δυσβάστακτων αυτών συνεπειών από τις οικονομικές απάτες .

Η στατιστική μέθοδος data mining που θα χρησιμοποιήσουμε στην ερευνά μας παίζει 

σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Αφού 

εφαρμόζεται συχνά σε πολλές έρευνες  για την εξαγωγή και αποκάλυψη κρυμμένων 



27

αληθειών πίσω από την ανάλυση των  μεγάλων ποσοτήτων από  στοιχεία που αποκτώνται 

από τις οικονομικές καταστάσεις των  εταιριών .

Οι δύο μέθοδοι data mining που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα μας είναι τα 

δέντρα αποφάσεων και τα νευρωνικά δίκτυα . 

Το νευρωνικό δίκτυο είναι μια τεχνική που μιμείται

η λειτουργικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου χρησιμοποιώντας ένα σύνολο

αλληλοσυνδεδεμένων μεταβλητών. Εφαρμόζεται ευρέως στην ταξινόμηση και ομαδοποίηση, 

και τα πλεονεκτήματά της έχουν ως εξής : Πρώτον, είναι προσαρμοστική. Δεύτερον, μπορεί 

να δημιουργήσει ισχυρά μοντέλα και τρίτων, η διαδικασία ταξινόμησης μπορεί να 

τροποποιηθεί ορίζοντας βάρη στο μοντέλο που καταρτίζουμε . Τα νευρωνικά δίκτυα κυρίως

εφαρμόζονται  για τον εντοπισμό των εταιρικών απατών. 

Τα δέντρα αποφάσεων είναι εργαλεία τα οποία βάση των παρατηρήσεων προβλέπουν 

τις  αποφάσεις και τις πιθανές συνέπειες αυτών μέσω των αλγορίθμων και χρησιμοποιούνται 

συχνά για τον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών απατών .

Το 20093 οι Yrd.Doç.Dr. H. Ali ATA , Yrd.Doç.Dr. _brahim H. SEYREK 

επισημαίνουν ότι  η απάτη είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι  εταιρίες ζημιώνονται ή 

πτωχεύουν και ιδιαίτερα προκαλούν ζημίες στα χρηματοπιστωτικά συστήματα λόγω του ότι 

οι επενδυτές, πιστωτές και οικονομικοί αναλυτές  βασίζονται σε αυτές τις  δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις οι οποίες όμως δεν είναι αντιπροσωπεύουν την αληθινή εικόνα της 

εταιρίας και έτσι επηρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών. Έχουν παρατηρηθεί στην 

πρακτική δύο τύποι απάτης πρώτον η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων και δεύτερον η 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών αναφορών  δηλαδή παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως εμφάνιση πωλήσεων που στην πραγματικότητα δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί , εμφάνιση εσόδων στην τρέχουσα χρήση που αφορούν όμως 

επόμενες χρήσεις και η κεφαλαιοποίηση εξόδων εσφαλμένα ή εμφάνιση εξόδων επόμενων 

χρήσεων που εμφανίζονται στην τρέχουσα . Η  παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων συχνά συνδέεται με  την συγκατάθεση ή γνώση της  διοίκηση της εταιρίας  .  

3
Yrd.Doç.Dr. H. Ali ATA ,Yrd.Doç.Dr. _brahim H. SEYREK, « THE USE OF DATA MINING TECHNIQUES IN DETECTING FRAUDULENT FINANCIAL 

STATEMENTS: AN APPLICATION ON MANUFACTURING FIRMS» , Suleyman Demirel University
The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009, Vol.14, No.2 pp.157-170.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης και 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης καθώς και η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων είναι 

πολύ σημαντικοί δείκτες για τον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η 

μέθοδος που  χρησιμοποίησαν οι ερευνητές είναι δύο data mining μέθοδοι για τον εντοπισμό 

πιθανού σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις , τα δέντρα αποφάσεων και τα νευρωνικά

δίκτυα. Το  δείγμα είναι  εκατό εταιρίες του βιομηχανικού τομέα , πενήντα από τις οποίες 

είχαν εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις και αυτό το προσδιόρισαν βάση των εκθέσεων 

ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και πενήντα των οποίων δεν ήταν εσφαλμένες δηλαδή δεν 

υπήρχε κάποια σημαντική παρατήρηση στην έκθεση ελέγχου τους  . Ανέλυσαν

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες όπως τα κέρδη προ φόρων και τόκων, τον αριθμοδείκτη 

βαθμού δανειακής επιβάρυνσης , τον αριθμοδείκτη κάλυψης των ετήσιων τόκων και  

συμπέραναν ότι εταιρίες με μεγάλο ποσοστό χρέους στην κεφαλαιακή τους δομή αυξάνουν 

τον κίνδυνο ρευστότητας και θεωρούνται ότι είναι πιο πιθανό να περιέχουν κάποια απάτη 

στις οικονομικές τους καταστάσεις .Αυτό γιατί πιστεύουν ότι  χρησιμοποιώντας περισσότερα 

δανειακά κεφάλαια θα έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή απόδοση θα αυξηθεί ο δείκτης  

χρηματοοικονομικής μόχλευσης και θα γίνουν πιο ελκυστική στο επενδυτικό κοινό . Πιο 

συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι εάν ο δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης είναι σε ποσοστό μεγαλύτερος του 50% υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ύπαρξη 

απάτης στις οικονομικές καταστάσεις  και εταιρίες ποσοστό κερδοφορίας μικρότερο του 3 % 

πιθανότατα να υποκρύπτουν κάποια απάτη . Τέλος σημαντικό είναι ο έλεγχος της απογραφής 

της συνολικής περιουσίας των εταιριών , του δείκτη αποδοτικότητας της εταιρίας , το μικτό 

περιθώριο κέρδους και του δείκτη των τόκων έξοδα προς τα συνολικά λειτουργικά έξοδα  για 

τον εντοπισμό πιθανής παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων . Πολλές έρευνες 

υποστηρίζουν ότι τα υπέρογκα ποσά χρεών στις καταστάσεις των εταιριών  , η χειραγώγηση 

της απογραφής και των εισπρακτέων λογαριασμών καθώς και η παραποίηση των 

αριθμοδεικτών κέρδους των εταιριών αποτελούν σημαντικά θέματα για τον εντοπισμό 

απάτης και παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων .

Το 2010 οι E.W.T. Ngai , Yong Hu , Y.H. Wong , Yijun Chen , Xin Sun αναφέρουν

ότι τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές απάτες έχουν αποσπάσει την προσοχή και το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Οι τεράστιες οικονομικές ζημιές που υφίστανται πολλοί 
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επενδυτές καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από αυτές τις απάτες έχουν σαν 

αποτέλεσμα πολλές έρευνες να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα . Οι  στατιστικές 

μεθόδους που χρησιμοποίησαν στην ερευνά τους είναι  οι data mining οι οποίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Η έρευνα 

τους στηρίζεται σε μια  εκτεταμένη αναφορά σε ακαδημαϊκά άρθρα και παρέχει μια εκτενής 

βιβλιογραφία με σκοπό την δημιουργία ενός καλού σκελετού για την ομαδοποίηση των 

τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί για τον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο framework αποτελεί σημαντική 

πηγή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την έρευνα πάνω στον εντοπισμό των 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων .

Το 20064 οι S. Kotsiantis, E. Koumanakos, D. Tzelepis and V. Tampakas

χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες στατιστικές μεθόδους σε στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων 164  εισηγμένων ελληνικών εταιριών του βιομηχανικού τομέα . Όλες οι 

εταιρείες είχαν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. Στόχος της εργασίας τους είναι ο 

προσδιορισμός των χρηματοοικονομικών παραγόντων οι οποίοι θα βοηθήσουν το έργο των 

νόμιμων ελεγκτών για τον εντοπισμό απάτης σε περίπτωση πουν έχουν να κάνουν με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις . Τελευταία στην Ελλάδα η πιστοποίηση 

οικονομικών καταστάσεων σε συνδυασμό με τον εντοπισμό αυτών που εμπεριέχουν κάποια 

απάτη απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό  τους νόμιμους ελεγκτές  λόγω του ότι πολλές εταιρίες 

εισήλθαν στο χρηματιστήριο  (αυξήθηκε το κεφάλαιο τους μέσω των επενδύσεων). Επίσης 

προσπάθειες για την μείωση φορολογικών υποχρεώσουν αποτελούν ενδείξεις ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις των εταιριών πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά για το αν όντως 

έχουν συνταχθεί σωστά και απεικονίζουν την ορθή εικόνα των εταιριών. Και η πιστοποίηση 

τους ότι η εισαγωγή τους στο Ελληνικό χρηματιστήριο δεν έγινε με παράνομο τρόπο.  Οι 41 

εταιρίες  εμπεριέχουν στις οικονομικές αναφορές των οικονομικών τους καταστάσεων 

4
S. Kotsiantis, E. Koumanakos, D. Tzelepis and V. Tampakas «Forecasting Fraudulent Financial Statements

using Data Mining» , INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE VOLUME 3 NUMBER 2 2006 ISSN 
1304-2386
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σημαντικές παρατηρήσεις μετά από τον έλεγχο τους από ελεγκτές , παρατηρήσεις για τη μη 

συμμόρφωση τους με την φορολογική νομοθεσία η οποία επηρεάζει σημαντικά τον  ετήσιο 

ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι υπόλοιπες 123 εταιρίες δεν 

εμπεριέχουν κάποια σημαντική παρατήρηση . Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

μέθοδος decision trees κατάφερε να ομαδοποιήσει με μεγαλύτερη επιτυχία από τις άλλες 

μεθόδους τις εταιρίες του δείγματος με ποσοστό (91,2%)  ακρίβειας πάνω στο δείγμα. Βρήκε 

το 85,2 % των  fraud εταιριών  και   το 93,3 % των non fraud εταιριών  . Επιπρόσθετα τα 

αποτελέσματα του αλγόριθμου που αντιπροσωπεύει την μέθοδο των νευρωνικών δικτύων  η 

ακρίβεια στο δείγμα είναι 79,7 % και το 56,1 % είναι fraud ενώ το 88 % non fraud.

Οι Efstathios Kirkos, Charalambos Spathis , Yannis Manolopoulos το 20075

ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των data mining μεθόδων για τον εντοπισμό των 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Και επισημαίνουν ότι οι ελεγκτές κατά την 

διενέργεια του ελέγχου τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες μεθόδους  ώστε 

να μειώνεται ο κίνδυνος μη εντοπισμού απάτης στις οικονομικές καταστάσεις . Στο δείγμα 

τους χρησιμοποίησαν 76 εισηγμένες ελληνικές εταιρίες εκ των οποίων για τις 38 υπάρχουν 

δημοσιευμένες παρατηρήσεις και αποδείξεις ότι οι οικονομικές τους καταστάσεις είναι 

εσφαλμένες και 38 οι οποίες στην έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών δεν αναφέρεται 

καμία σημαντική παρατήρηση . Στον πίνακα που παρουσιάζεται στην σελίδα 6 παρατηρούμε 

ότι  υπάρχει ένα decision tree για τις μεταβλητές δηλαδή τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

τους οποίους ερευνούν. Παιρνούν τα δεδομένα από τις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι το πρόγραμμα σωστά 

ομαδοποίησε τις εταιρίες που έχουν σωστές οικονομικές καταστάσεις 35 στις 35 εταιρίες 

(ποσοστό 100 % ) και 35 στις 38 ( ποσοστό 92 % ) που έχουν εσφαλμένες οικονομικές 

καταστάσεις .  Η  μεταβλητή  zscore έδειξε ότι οι fraud εταιρίες παρουσιάζουν χαμηλή τιμή 

(<1,49 )  και ενώ άλλες έρευνες (Altman ,2001) έδειξαν ότι κάτω από την τιμή 1.81 της 

μεταβλητής zscore οι εταιρίες χαρακτηρίζονται ως χρεοκοπημένες, μέσα στο δείγμα τους 

λοιπόν υπάρχουν τέτοιες εταιρίες και μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσπαθούν να 

ωραιοποιήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις . Στο δεύτερο επιχείρημα χρησιμοποίησαν 

την μέθοδο των νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα το  Nuclass 7 Non Linear Networks 

for Classification software το οποίο κατάφερε να ομαδοποιήσει τις fraud και τις  non fraud

5
Efstathios Kirkos, Charalambos Spathis , Yannis Manolopoulos « Data Mining techniques for the detection of fraudulent

financial statements », Expert Systems with Applications 32 (2007) 995–1003
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εταιρίες σε ποσοστό 100 % .  Τέλος τα συμπεράσματα  που αποκόμισαν από την έρευνα 

συμφώνησαν με τις αρχικές τους έρευνες που μας έδειξαν ότι υπάρχουν λάθη στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις . Επιπρόσθετα  η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να βοηθήσει το έργο των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και να μειώσει τον κίνδυνο μη εντοπισμού 

εσφαλμένων οικονομικών καταστάσεων , των φορολογικών αρχών, επενδυτών  και του 

τραπεζικού συστήματος. 

Οι P. Ravisankar , V. Ravi , G. Raghava Rao , I. Bose (2011) χρησιμοποίησαν τις data

mining μεθόδους σε δεδομένα που αποκτήθηκαν και αφορούν  202 κινέζικες εταιρίες  εκ των 

οποίων οι 101 έχουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενώ υπόλοιπες 101 όχι. Τα 

δεδομένα περιέχουν χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως δείκτης αποδοτικότητας , 

κερδοφορίας , ασφάλειας και ρευστότητας τους οποίους και ανέλυσαν με τις μεθόδους data 

mining όπως  Multilayer Feed Forward Neural Network (MLFF), Support Vector Machines 

(SVM), Genetic Programming (GP), Group Method of Data Handling (GMDH), Logistic 

Regression (LR), and Probabilistic Neural Network (PNN) για να εντοπίσουν ποιες εταιρίες 

υποκρύπτουν κάποια οικονομική απάτη . Η πρόληψη , η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση 

οικονομικών απατών εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι μπορεί να εξοικονομήσει 

τεράστια χρηματικά ποσά από το να τα καταχραστεί κάποιος. Τα αποτελέσματα των μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αυτών των απατών και στην 

λύση του παραπάνω προβλήματος .

Το 2009 οι Wei-Sen Chen , Yin-Kuan Du ασχολήθηκαν με την εφαρμογή των data

mining techniques και των νευρωνικών δικτύων (artificial neural network) για την δημιουργία 

ενός μοντέλου το οποίο θα προβλέπει και θα εντοπίζει εταιρίες που υποκρύπτουν οικονομικές 

δυσχέρειες . Και όπως αναφέρουν οι αναλυτές πολλές εταιρίες παραποιούν τους 

χρηματοιοικονομικούς δείκτες για να ωραιοποιήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις  . 

Στην έρευνα χρησιμοποιούνται 37 χρηματοοικονομικοί δείκτες και 68 εισηγμένες εταιρίες . 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσέγγιση μέσω της μεθόδου των νευρωνικών δικτύων είχε 

καλύτερο ποσοστό στην ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με την προσέγγιση των data mining

techniques. 
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Οι Mieke Jans , Nadine Lybaert , Koen Vanhoof το 2009  ασχολήθηκαν με την 

μείωση του εσωτερικού κινδύνου όσον αφορά απατές από το εσωτερικό της επιχείρησης με 

την χρήση data mining μεθόδων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την μείωση του

κινδύνου απάτης από το εσωτερικό της εταιρίας  είναι το IFR² Framework (Jans et al. 2009), 

και εφαρμόστηκε στα είκοσι καλύτερα Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα . Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσέγγιση με τις data mining μεθόδους μπορεί να βοηθήσει 

επιπρόσθετα στην μείωση του κινδύνου εσωτερικής απάτης σε μια εταιρία.

Το 2004 οι Hian Chye Koh και Chan Kee Low εξέτασαν την χρησιμότητα των data

mining techniques για την  πρόβλεψη της  συνέχιση της δραστηριότητας  εταιριών. Το 

δείγμα περιλάμβανε χρηματοοικονομικούς δείκτες για 165 going concern εταιρίες και για 165

non-going concern . Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν σημαντικά ποσοστά ακρίβειας 

στην ομαδοποίηση των εταιριών καθώς και τη δημιουργία ενός μοντέλου   για την πρόβλεψη 

της συνέχισης της δραστηριότητας των εταιριών .

Σκοπός της έρευνας της Fen-May Liou το 2008 ήταν η διερεύνηση των διαφορών και 

των ομοιοτήτων μεταξύ των μοντέλων εντοπισμού παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και της πρόβλεψης της επιχειρηματικής αποτυχίας . Τα δεδομένα της έρευνας 

περιείχε 52 οικονομικές μεταβλητές που βάσει προηγούμενων ερευνών θεωρούνται 

σημαντικοί καθώς και έναν αριθμός εταιριών της Ταϊβάν που αντιμετώπισαν οικονομικές 

δυσχέρειες ή κατηγορήθηκαν για παραποίηση των οικονομικών τους αναφορών . Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ των δύο 

μοντέλων . Πρώτον τα δύο μοντέλα περιέχουν χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι 

ελέγχονται από ελεγκτές για τον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών αναφορών και 

δεύτερον και τα δύο μοντέλα είναι ευαίσθητα σε δείκτες που σχετίζονται με την ρευστότητα . 

Τέλος σε γενικό επίπεδο ακρίβειας τα δέντρα αποφάσεων και τα νευρωνικά δίκτυα 

κατάφεραν να ομαδοποιήσουν σωστά τις εταιρίες fraudulent/failed . Εταιρίες με οικονομικές 

δυσχέριες είναι πιο πιθανό να έχουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπως 

αναμενόταν έτσι η ένδειξη fraudulent αποτελεί προειδοποίηση για τους επενδυτές ότι 

επιχείρηση μπορεί να πτωχεύσει . 
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Οι Efstathios Kirkos Yannis Manolopoulos επισημαίνουν την χρησιμότητα των data

mining techniques στην χρηματοοικονομική και λογιστική με το να εντοπίζουν και  να 

προβλέπουν περιπτώσεις πτώχευσης , μη ικανότητας συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας , απάτες που μπορεί να κάνει η διοίκηση της εταιρίας  και πρόβλεψη 

πιστωτικού κινδύνου . Σκοπός της εργασίας τους ήταν η παρουσίαση  σχετικής βιβλιογραφίας 

και ένδειξη για συνέχιση της σχετικής έρευνας . Τέλος αναφέρουν ότι οι μέθοδοι data mining

έχουν ικανότητες όπως το να ομαδοποιούν και να προβλέπουν πράγμα που βοηθά στον 

εντοπισμό κινδύνων και στην σωστή επιλογή επενδύσεων .

Ο Charalambos T. Spathis ασχολήθηκε με σχετική ερευνά του το 2002 με τον

εντοπισμό financial fraud statements χρησιμοποιώντας δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις Ελληνικών εταιριών . Το δείγμα του ήταν 76 Ελληνικές εταιρίες εκ των οποίων 

οι 38 ήταν fraud και οι υπόλοιπες 38 non fraud. Ανέλυσε  δέκα χρηματοοικονομικές 

μεταβλητές για τον εντοπισμό αυτών των FFS και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

το μοντέλο κατάφερε να ομαδοποιήσει τις εταιρίες με ποσοστό επιτυχίας 84 % . Ποσοστό 

που δείχνει την αποτελεσματικότητα και την σημαντική βοήθεια που συνεισφέρουν στο έργο 

των ελεγκτών και άλλων ελεγκτικών φορέων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

2.1 Προγράμματα Πρόληψης της Απάτης 

Για την πρόληψη της οικονομικής απάτης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλους 

όσους σχετίζονται με την επιχείρηση, η διακυβέρνηση της επιχείρησης θα πρέπει να απαιτεί 

την συμμόρφωση τους σε αυτές και κατά διαστήματα να γίνεται αξιολόγηση ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους αναφορικά με την αποτροπή και τον εντοπισμό της λογιστικής 

απάτης . Τα προγράμματα πρόληψης της λογιστικής απάτης πρέπει να εφαρμόζονται και να 

επιβάλλονται από εσωτερικούς ελεγκτές , δικηγόρους, ανθρώπινο δυναμικό επιχείρησης οι 

οποίοι διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει για όλους του υπαλλήλους , 

συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών . Η συγκεκριμένη ομάδα ή αλλιώς 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να υποβάλει περιοδικά έκθεση στο διοικητικό 

συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

των δικλείδων ασφαλείας της επιχείρησης , ώστε να γίνονται οι απαιτούμενες προσαρμογές 

και αναθεωρήσεις .

Ο εξωτερικό έλεγχος διενεργείται από κάποιον ανεξάρτητο επαγγελματικά 

καταρτισμένο ελεγκτή . Ο οποίος συλλέγει και αξιολογεί αντικειμενικά τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης με σκοπό την διαμόρφωση ελεγκτικής γνώμης επί των λογιστικών 

καταστάσεων . Δεν έχει καμία υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση , ασκεί λογιστικό και 

διαχειριστικό έλεγχο . Οι ελεγκτές πρέπει να ασκούν το έλεγχο τους με επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου προσέχοντας ιδιαίτερα τις ενδείξεις λογιστικής 

απάτης . Επομένως ο ελεγκτής εκτός από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

γνωρίσει την ελεγχόμενη εταιρία , το περιβάλλον της , τα στελέχη , το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου κ.α.  ώστε να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους του κλάδου και τα κίνητρα της 

διοίκησης για επιθετική χρήση των λογιστικών αρχών κατά την σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων .  Ο ελεγκτής θα πρέπει να διακρίνεται για την 

ανεξαρτησία όπως αναφέρει ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας , και το επίπεδό της 

είναι κύριας σημασίας μιας και ο ρόλος των νόμιμων ελεγκτών είναι να προσθέτουν κύρος 
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και αξιοπιστία στις πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων . Με αποτέλεσμα οι 

εκθέσεις τους να είναι αξιόπιστες και χρήσιμες στους τρίτους εκτός της επιχείρησης αλλά και 

στους γνωστούς εντολοδόχους του έργου .

Οι εσωτερικοί ελεγκτές από την άλλη είναι υπέθυνοι για τον εντοπισμό , τη 

διερεύνηση και την καταγγελία της λογιστικής απάτης . Συγκεκριμένα θα πρέπει 

∑ Να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις που σηματοδοτούν πιθανή παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων . 

∑ Τις ευκαιρίες που επιτρέπουν την λογιστική απάτη

∑ Να αξιολογούν τις ενδείξεις και τις ευκαιρίες που εντοπίζουν , να διερευνούν την 

πιθανότητα εμφάνισης της λογιστικής απάτης και να καθορίζουν τις απαραίτητες 

ενέργειες μείωσης και ελαχιστοποίησης τους . 

∑ Τέλος να ενημερώνουν εγκαίρως τα κατάλληλα άτομα μέσα στην επιχείρηση όπως 

ανώτατα στελέχη ή το διοικητικό συμβούλιο που δεν περιλαμβάνονται στην απάτη 

και την επιτροπή ελέγχου για την διενέργεια περαιτέρω έρευνας σχετικά με την 

πιθανότητα ύπαρξης λογιστικής απάτης.

Για να είναι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεσματικό θα πρέπει να είναι μια διαρκή 

ενέργεια δεδομένου ότι οι κίνδυνοι και οι διαδικασίες ποικίλλουν και μεταβάλλονται με την 

πάροδο του χρόνου .

2.2 Αντικείμενο και Σκοπός της Ελεγκτικής

Η ελεγκτική είναι ένας 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 και στοχεύει στη 

διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων , καθώς και στην ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού . 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 καθώς και τον σκοπό του ελέγχου. Ασχολείται με τρία βασικά θέματα :
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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 η διοίκηση της εταιρίας , 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 .

Απαραίτητο υπόβαθρο της ελεγκτικής αποτελεί η βαθιά γνώση της λογιστικής και 

φορολογικής νομοθεσίας .

2.3 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.
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2.4 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας IFAC

Ο Κώδικας Επαγγελματικής 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 επαγγελματικές που ασκούν τον έλεγχο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή μέσω 

ελεγκτικών εταιριών και οι επαγγελματίες που είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων , δηλαδή 

λογιστές και εσωτερικοί ελεγκτές .

Οι θεμελιώδεις αρχές του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας τις οποίες οι ελεγκτές 

επιβάλλεται να τηρούν είναι οι εξής6 :

∑ ακεραιότητα (integrity)

∑ αντικειμενικότητα ( objectivity)

∑ εμπιστευτικότητα ( confidentiality ) 

∑ επαγγελματική συμπεριφορά ( professional behavior)

∑ επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια ( professional competence and due care )

∑ τεχνικά- επαγγελματικά κριτήρια ( technical standards )

Οι παραπάνω αρχές , μπορεί να παραβιαστούν από διάφορες αιτίες όπως είναι η 

οικειότητα που μπορεί να αναπτύξουν οι ελεγκτές με τον πελάτη , την συνηγορίας , 

εκφοβισμό και άλλα . Επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος παραβίασης των αρχών αυτών 

του Κώδικα Δεοντολογίας , το επάγγελμα , σε εθνικό επίπεδο ή οι ίδιες ελεγκτικές 

εταιρίες θα πρέπει να έχουν πάρει μέτρα , ώστε να αντιμετωπίζουν του κινδύνους των 

παραβιάσεων . Η μη συμμόρφωση των ελεγκτών με τις παραπάνω αρχές αποτελεί μη 

αποδεκτή επαγγελματική συμπεριφορά.

6 Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού 
ελέγχου , σελ 52
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2.5 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Δ.Ε.Π.

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν τον οδηγό με τον οποίο οι ελεγκτές θα 

πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ώστε να αποκτήσουν 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια και να διατυπώσουν την ελεγκτική τους γνώμη 

επί αυτών . Περιέχουν τις βασικές αρχές και 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 μια υποεπιτροπή της Διεθνής Ομοσπονδίας Λογιστών , την επιτροπή 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (I .A.P.C.) ή οποία είναι μια μόνιμη επιτροπή του 

συμβουλίου της I.F.A.C. 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 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 Πιστοποιβητικά Ελέγχου»7

Ένα από τα πιο σημαντικά ΔΠΕ για την τήρηση και προώθηση της χρηστής και 

αποτελεσματική λειτουργίας της αγοράς είναι το ΔΠΕ 240 τα «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 . Επεξηγεί τις 

δράσεις που απαιτούνται από τον ελεγκτή για την ανακάλυψη τυχόν απάτης στις οικονομικές 

καταστάσεις 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 . Καθώς 

και 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 . Η διαφορά μεταξύ απάτης και λάθους είναι ένα η υποκείμενη ενέργεια που καταλήγει 

στο σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια . 

7 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου I.F.AC.
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Ο ελεγκτής ενδιαφέρεται για απάτες που προκαλούν ουσιώδες σφάλματα στις 

οικονομικές καταστάσεις . Δυο είναι οι τύποι εκούσιων σφαλμάτων που αφορούν τον ελεγκτή 

, σφάλματα που είναι αποτέλεσμα απατηλής χρηματοοικονομικής αναφοράς και σφάλματα 

που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων . Σε περίπτωση που ο ελεγκτής 

εντοπίσει δεν προσδιορίζει εάν η απάτη έχει πράγματι συμβεί . Οι στόχοι του ελεγκτή είναι :

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 του 

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.

2.6 Εκτίμηση Κινδύνων από τους Ελεγκτές 

Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν ευθύνη απέναντι στους πελάτες και σε τρίτους για πράξεις τους 

ή για παραλείψεις τους . Έχουν δικαίωμα να αποδείξουν ότι οι ελεγκτές έπραξαν με αμέλεια 

τα καθήκοντα τους . Αμέλεια υπάρχει όταν ο ελεγκτής αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τα 

πρότυπα που ο νόμος απαιτεί για την εκτέλεση της εργασίας τους . 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 .

Από την άλλη , μια απερίσκεπτη πράξη που οδηγεί σε απομάκρυνση από τα πρότυπα 

που ορίζουν οι ελεγκτικοί κανόνες αποτελεί βαριά αμέλεια . Η απάτη είναι η σκόπιμη 

ανακρίβεια ή η αποσιώπηση ενός γεγονότος . 

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 είναι σε ένα βαθμό σίγουρος 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 
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υπολογισμός του κινδύνου από την πλευρά των ελεγκτών είναι μια διαδικασία μέσα από την 

οποία αναγνωρίζεται και αναλύεται ο κίνδυνος . Τα συστατικά του κινδύνου είναι τα εξής : 

ß Ενυπάρχον κίνδυνος : Είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν υπάρχουν ευαίσθητα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας διαθέσιμα σε τρίτους ή πολύπλοκες διαδικασίες 

στην λειτουργιά της επιχείρησης και δεν τις προστατεύει επαρκώς ο εσωτερικός 

έλεγχος .

ß Κίνδυνος ελέγχου: Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν ουσιώδεις παρατυπίες 

λαμβάνουν μέρος και ο εσωτερικός έλεγχος δεν τις διαπιστώνει εγκαίρως .

ß Κίνδυνος εντοπισμού : η παραποίηση έχει πραγματοποιηθεί ωστόσο ο ελεγκτής κατά 

την διενέργεια του έλεγχου του δεν κατάφερε να την εντοπίσει .

Ελεγκτικός κίνδυνος = Ενυπάρχον κίνδυνος * Κίνδυνος ελέγχου* Κίνδυνος 

εντοπισμού 

2.7 Παράγοντες Κινδύνου Παραποίησης 

Η αξιολόγηση του κινδύνου από τον ελεγκτή γίνεται με μεθόδους αξιολόγησης των 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης καθώς και της διαχείρισης της . Αυτά τα  χαρακτηριστικά 

ονομάζονται παράγοντες κινδύνου ή κόκκινες σημαίες και αποτελούν δείκτες που 

φανερώνουν μια προδιάθεση για παραποιημένο υλικό . 

¸ Χαρακτηριστικά διοίκησης 

o Διοίκηση όπου οι αποφάσεις είτε αυτές είναι λειτουργικές είτε οικονομικές 

λαμβάνονται από ένα μόνο κυρίαρχο πρόσωπο 

o Η συμπεριφορά της διοίκησης φαίνεται να είναι επιθετική απέναντι στον 

έλεγχο

o Όταν οι αμοιβές της διοίκησης είναι υψηλές , ιδιαίτερα για τα ανώτερα 

στελέχη του λογιστικού τμήματος .

o Η Διοίκηση δίνει αδικαιολόγητη έμφαση στην κάλυψη των προβλεπόμενων  

κερδών 

o Η υπόληψη της διοίκησης μέσα στο περιβάλλον εργασίας είναι φτωχή .
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¸ Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

o Η κερδοφορία της εταιρίας σε σχέση με τον κλάδο είναι αδικαιολόγητα 

ασυνέπής . 

o Η ευαισθησία των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε οικονομικούς παράγοντες 

(πληθωρισμός , επιτόκια , ανεργία) είναι υψηλή

o Η οργάνωση είναι αποκεντρωμένη, χωρίς επαρκή παρακολούθηση

o Εσωτερικά ή εξωτερικά θέματα που εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την 

ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τη δράση της 

¸ Χαρακτηριστικά εμπλοκής 

o Σημαντικά και πολύπλοκα θέματα λογιστικής φύσης είναι στο προσκήνιο 

o Σημαντικά, ασυνήθιστα και σχετικώς συνδεόμενα μεταξύ τους γεγονότα 

συναλλαγών λαμβάνουν μέρος 

o Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που δεν είναι σύμφωνα με τη συνήθη 

πορεία της επιχείρησης 

o Προηγούμενη άσχημη έκβαση του ελέγχου λόγω ουσιωδών παραποιήσεων 

των οικονομικών καταστάσεων .

o Νέος πελάτης χωρίς προηγούμενο ιστορικό ελέγχου ή επαρκείς πληροφορίες 

από τον ελεγκτή- προκάτοχό του 

2.8 Τρόποι Αντιμετώπισης του Φαινομένου Παραποίηση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα 

πλαίσια μιας οικονομικής μονάδας τόσο από τους ίδιους τους ελεγκτές όσο και από την 

διοίκηση της εταιρίας με σκοπό την καταστολή του φαινομένου αυτού , δηλαδή τον 

εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων είτε την πρόληψη τέτοιου είδους 

ανεπιθύμητων καταστάσεων .
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Όσον αφορά τον ελεγκτή , οφείλει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος , να 

επιδεικνύει αυστηρό επαγγελματισμό ανεξάρτητα με τους δεσμούς που μπορεί να έχει με την 

επιχείρηση. Να μη διστάζει να αποκαλύπτει τις ατασθαλίες της διοίκησης που θα εντοπίζει 

και να μην τον επηρεάζει το γεγονός ότι πληρώνεται από τον πελάτη.

Οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς και να είναι άπταιστα καταρτισμένος σχετικά με 

τις νέες διατάξεις και νόμους που θεσπίζονται από τα αρμόδια όργανα και επιτροπές . Θα 

πρέπει 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 μην στηρίζεται σε παλαιότερες εμπειρίες για 

τυχόν σφάλματα .

Επιπρόσθετα , ο ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να επιμένει στην 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 να τονιστεί ότι αυτοί είναι οι 

πρώτοι βάζουν το θεμέλιο λίθο για έναν αξιόπιστο και ποιοτικό έλεγχο , καθώς γνωρίζουν 

την επιχείρηση και τις ιδιαιτερότητες της, τις συνθήκες λειτουργίας, ανταγωνισμού πίεσης 

και άλλα . Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οφείλουν να προετοιμάζουν το έδαφος για του 

εξωτερικούς ελεγκτές καθώς και να τους βοηθούν καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου .

Από την άλλη μεταξύ των μελών της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει άψογη 

συνεργασία και κατανόηση , σύμπνοια απόψεων και μια κοινή λογική σκέψη ως προς τη 

διαδικασία του ελέγχου .Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συζητούν συνέχεια για τα 

ευρήματα του ελέγχου , να ανταλλάσουν απόψεις , γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να 

φανούν πολύ χρήσιμες για την αποκάλυψη παραποίησης . Ουσιώδες θέματα τα οποία 

μπορούν να συζητηθούν είναι αυτά που έχουν  σχέση με την δομή και πολυπλοκότητα της 

επιχείρησης , 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 και οι αποφάσεις 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 :
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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 .

Η διοίκηση απ την άλλη πλευρά οφείλει να κατανοήσει τον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτή 

για την εταιρία και κατ επέκταση το κοινωνικό σύνολο και να είναι συνεργάσιμη και 

ειλικρινής . Ο ελεγκτής δε θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από την πίεση των υψηλόβαθμων 

στελεχών , αλλά να είναι ελεύθερος να διαθέσει όσο χρόνο 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.

Για την 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 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 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 . 

Αυτό που κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην καταπολέμηση του φαινομένου της  

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 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 
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εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές και τα κυβερνητικά σώματα . Παραδοσιακά το βάρος 

κατά τον έλεγχο έπεφτε στους εξωτερικούς ελεγκτές , στις μέρες μας όμως στην όλη 

κυβερνητική πολιτική, η οποία μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία, διαφάνεια και 

εγκυρότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να αποτελέσει το θεματοφύλακα των 

επενδυτών , πιστωτών και των εργαζομένων της εταιρίας .

Το κράτος από τη πλευρά του θα πρέπει να λάβει μια σειρά από δραστικά μέτρα και 

διαδικασίες με σκοπό την τιμωρία στελεχών και επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε τέτοιες 

καταστάσεις . Στόχος είναι ο σωφρονισμός όσων διέπραξαν την παραποίηση και ο 

παραδειγματισμός αυτών που επιθυμούν να προβούν σε ανάλογες ενέργειες . 

Τέλος , γνώμη μας είναι ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει κάποια στιγμή να 

εφαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια οικονομικά 

σκάνδαλα τα οποία προκαλούν μια σειρά από σημαντικά προβλήματα . Και ας ελπίσουμε ότι 

οι διακυβερνήσεις των εταιριών θα πρέπει να υιοθετήσουν και παράλληλα να περάσουν σε 

όλα τα μέλη της επιχείρησης για γενικότερη φιλοσοφία από τον πιο απλό εργαζόμενο μέχρι 

και τον πιο υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος ότι η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων συνιστά έγκλημα με πολυδιάστατες οικονομικές , κοινωνικές , πολιτικές, 

νομικές και ηθικές προεκτάσεις και επομένως χρειάζεται υπευθυνότητα και ηθικός 

προβληματισμός .

2.9 Αίτια της Έλλειψης Εμπιστοσύνης του Επενδυτικού Κοινού προς τους 

Ελεγκτές 

Το επενδυτικό κοινό βασίζεται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων και επομένως εξαρτάται από του ελεγκτές , των 

οποίων υποχρέωση είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση  της ακρίβειας και πληρότητας των 

στοιχείων που περιέχουν οι καταστάσεις . Οι πρόσφατες οικονομικές κρίσεις οι οποίες δεν 

περιορίζονται στα σύνορα χωρών αλλά μεταδίδονται από μια εθνική οικονομία σε άλλη είναι 

αποτέλεσμα των λογιστικών απατών και «μαγειρεμάτων».  Επομένως μπορούμε να πούμε ότι 

οι ελεγκτές έχουν προδώσει στις συγκεκριμένες περιπτώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών . 
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Δεν ανέλαβαν τις υποχρεώσεις τους έτσι όπως τις  αντιλαμβάνεται το κοινό με αποτέλεσμα 

να πάψει να εμπιστεύεται την προθυμία και την ικανότητα τους να προστατέψουν τα 

συμφέροντα των επενδυτών . Η κρίση εμπιστοσύνης προς τα δημοσιευμένα λογιστικά 

στοιχεία φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ρόλο του ορκωτού ελεγκτή και των 

ελεγκτικών εταιριών και το βαθμό ευθύνης τους στην έγκαιρη αναγνώριση και αποτροπή των 

εκδηλωθέντων χρηματοοικονομικών σκανδάλων . Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι το 

μεγαλύτερο φταίξιμο για την αποτυχία αναγνώρισης των προβλημάτων π.χ. της εταιρίας 

Enron πρέπει να αποδοθεί στην ελεγκτική εταιρία της επιχείρησης την Arthur Andersen και 

των άλλων ενδιάμεσων οργανισμών πληροφόρησης που παρείχαν επενδυτικές συμβουλές . 

Από την άλλη υπάρχουν και μελετητές που υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα διασυνδέσεων 

μεταξύ της διοίκησης και επενδυτών είναι βαθύτερα από την ευθύνη της ελεγκτικής εταιρίας . 

Ανεξάρτητα με το τι πιστεύει ο καθένας για το βαθμό της ευθύνης , ένα είναι γεγονός , ότι 

υπάρχει ευθύνη της ελεγκτικής εταιρίας στην παρουσίαση μη αξιόπιστων λογιστικών 

στοιχείων . 8

8 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος «Ελεγκτικές Εταιρίες :Αποτυχίες, Σκάνδαλα και Προτάσεις αποφυγής τους», 
Επιστημονικό Marketing Management , www.epistimonikomarketing.gr , Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012

http://www.epistimonikomarketing.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( Data mining techniques )

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποθήκευσης και της ψηφιακής απόκτησης δεδομένων έχει 

συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία ενός τεράστιου όγκου βάσεων δεδομένων η οποία 

παρατηρείται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας . Η διαδικασία στηρίζεται 

στην χρήση αλγορίθμων οι οποίοι αναζητούν κανόνες μεταξύ των μεταβλητών των 

δεδομένων καταχωρώντας στη συνέχεια τα δεδομένα σε νέες βάσεις δεδομένων. 

Η αποκάλυψη των παραποιήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εμπειρία που 

αποκτάται από τους ελεγκτές είναι σημαντικός παράγοντας αλλά αυτό από μόνο του δεν 

αρκεί. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες και εξελιγμένες τεχνικές οι 

οποίες περιλαμβάνουν υποδείγματα που βοηθούν τους ελεγκτές. Τα υποδείγματα αυτά 

χρησιμοποιούν μεταβλητές ποσοτικές και ποιοτικές με τη βοήθεια εξελιγμένων τεχνικών της 

στατιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας, όπως πολυμεταβλητών παλινδρομήσεων, 

πολυκριτήριας ανάλυσης, ευφυών συστημάτων και υβριδικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το

Liu Xu-Ying, Jianxin Wu, and Zhi-Hua Zhou: 

Εξόρυξη Δεδομένων είναι η διαδικασία που με τη συλλογή, εξερεύνηση και μοντελοποίηση 

μεγάλων παρατηρούμενων συνόλων δεδομένων σκοπεύει στην εύρεση συνθηκών και 

συσχετισμών ικανών να οδηγήσουν σε εμφανή, κατανοητά και χρήσιμα αποτελέσματα για 

τους κατόχους των δεδομένων”.

Η εξαγωγή κρυμμένων πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων έχει εξελιχθεί σε 

αναδυόμενη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια , δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να 

συγκεντρώνουν σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων τους .

Κύριους στόχους του data mining αποτελούν η πρόβλεψη (prediction) και η 

περιγραφή (description). 

Η πρόβλεψη αφορά νέα στιγμιότυπα του προβλήματος των οποίων προβλέπει την τιμή 

κάποιου συγκεκριμένου γνωρίσματός του. 
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Η περιγραφή στοχεύει στην εύκολη ανεύρεση ερμηνεύσιμων προτύπων από τα δεδομένα του 

προβλήματος.

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε την λογιστική παλινδρόμηση. Η 

παλινδρόμηση είναι μια ευρέως χρησιμοποιημένη στατιστική τεχνική μοντελοποίησης για 

την έρευνα της συσχέτισης μεταξύ μίας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Χρησιμοποιείται με σκοπό την εκχώρηση δεδομένων σε μία 

πραγματική μεταβλητή πρόβλεψης, όπως ισχύει και στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης 

όταν είναι διακριτή, αλλιώς καλείται παλινδρόμηση αν η μεταβλητή είναι συνεχής.Η 

παλινδρόμηση προϋποθέτει ότι τα σχετικά δεδομένα ταιριάζουν με μερικά γνωστά είδη 

συνάρτησης και μετά καθορίζει την καλύτερη συνάρτηση αυτού του είδους που μοντελοποιεί 

τα δεδομένα που έχουν δοθεί. Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης όταν χρησιμοποιείται ως 

τεχνική εξόρυξης δεδομένων, αποτελεί ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται αργότερα για να 

προβλέψει τις τιμές της κατηγορίας για τα νέα δεδομένα. Απλό Λογιστικό Μοντέλο

Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε όταν η Yi είναι δίτιμη είναι το λογιστικό, το οποίο ορίζεται 

ως εξής: όπου : ανεξάρτητη τ.μ. Bernoulli και

όπου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αποκάλυψη των παραποιήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εμπειρία που 

αποκτάται από τους ελεγκτές είναι σημαντικός παράγοντας αλλά αυτό από μόνο του δεν 

αρκεί. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες και εξελιγμένες τεχνικές οι 

οποίες περιλαμβάνουν υποδείγματα που βοηθούν τους ελεγκτές. Τα υποδείγματα αυτά 

χρησιμοποιούν μεταβλητές ποσοτικές και ποιοτικές με τη βοήθεια εξελιγμένων τεχνικών της 

στατιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας, όπως πολυμεταβλητών παλινδρομήσεων, 

πολυκριτήριας ανάλυσης, ευφυών συστημάτων και υβριδικών συστημάτων.

Η απουσία μελέτης για το θέμα της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού υποκίνησαν τον συγγραφέα για 

την ενασχόληση με το παραπάνω θέμα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εμπειρική 

διερεύνηση του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Η διερεύνηση χρησιμοποιεί παράγοντες – ενδείξεις που προκύπτουν 

από κατάλληλους δείκτες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Απώτερος σκοπός είναι η 

ανάπτυξη και εφαρμογή υποδείγματος αποκάλυψης παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.

5.1 Οι Υπό Εξέταση Εταιρίες

Με Παραποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Fraud)

1. ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

2. DIONIC Α.Ε.Β.Ε.

3. FORTHNET Α.Ε.

4. HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. JUMBO Α.Ε.
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6. LAVIPHARM Α.Ε.

7. MEDICON HELLAS A.E.

8. MODA BAGNO Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α.Ε.

9. PC SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

10. SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ

11. Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΒΑΡΑΓΚΗΣ

12. ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ

13. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

14. ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

15. ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

16. ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.

17. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

18. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

20. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

21. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

22. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

23. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

24. ΙΑΣΩ Α.Ε.

25. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε.

26. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

27. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.)

28. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

29. ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

31. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

32. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
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Μη Παραποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ( Non Fraud)

1. AS COMPANY A.E.

2. AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

3. C.P.I. Α.Ε.

4. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

5. FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

6. FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

7. J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.

8. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

9. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

10. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

11. PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.

12. PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.

13. QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.

14. REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

15. SPACE HELLAS Α.Ε.

16. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E.

17. ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

18. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

19. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

20. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.-ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
21. ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

22. ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.

23. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

24. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

26. ΓΕΚΕ Α.Ε.

27. ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

28. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

29. ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.

30. ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

31. ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

32. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
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5.2 Μεθοδολογία

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος αλλά και για την πραγματοποίηση του 

παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήσαμε δείγμα 64 εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών για τις χρήσεις 2013 και 2014 . Το δείγμα περιλαμβάνει  32 εταιρίες με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 32 εταιρίες με μη-παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις . Για τον χαρακτηρισμό αυτό βασιστήκαμε στην γνώμη που σχημάτισε ο 

ανεξάρτητος νόμιμος ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του επί των  ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων . Ο εντοπισμός των εταιριών με παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

βασίστηκε στην εξέταση για ύπαρξη

1. συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να  

εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν 

τη δραστηριότητά τους όπως είναι πραγματοποιηθείσες ζημίες των τελευταίων χρήσεων, 

έλλειψη ρευστότητας, αρνητικές ταμιακές ροές.

2. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας είναι κάτω από το μισό του 

μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 

2190/1920"ή αρνητικό και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν.

2190/1920."

3.  Παρατηρήσεων ελέγχου στην έκθεση των νόμιμων ελεγκτών όπου αλλοιώνουν ή 

θα μπορούσαν να αλλοιώσουν σημαντικά τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης , 

καθώς και την ύπαρξη αντίθετης γνώμης ελέγχου όπως για παράδειγμα ύπαρξη εκκρεμών 

δικαστικών υποθέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της εταιρίας 

.

4.  αβεβαιότητα της ικανότητας  να προχωρήσουν  σε αναχρηματοδότηση του 

συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων , επαναδιαπραγμάτευση των δανείων τους με τις 

δανείστριες τράπεζες.
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5.  Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων .

6. Έλλειψη των απαραίτητων γνωστοποιήσεων .

Χρησιμοποιήσαμε τις δείκτες γενικής ρευστότητας , άμεσης ρευστότητας , 
κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων , κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων , κυκλοφοριακή 
ταχύτητα προμηθευτών , συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια , συνολικές 
υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια , κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων , απόδοση 
συνολικού ενεργητικού προς φόρων , απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων ,περιθώριο 
μικτού κέρδους , περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων).

5.3 Αποτελέσματα

Οι μέσες τιμές των δεικτών των εταιρειών με παραποιήσεις, δηλαδή η υψηλή 

δανειακή επιβάρυνση, η χαμηλή κερδοφορία και η χαμηλή ρευστότητα συνδυάζονται με 

χαμηλές τιμές του σύνθετου δείκτη . Όσο πιο χαμηλές τιμές προκύπτουν για τον δείκτη 

οικονομικής δυσχέρειας Y <0,5 τόσο η αντίστοιχη εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές 

πιέσεις και είναι δυνατό αν αυτές συνεχιστούν να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Το υπόδειγμα 

κατάφερε να ομαδοποιήσει σωστά τις εταιρίες οι οποίες δεν έχουν παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και τις εταιρίες με παραποιημένες καταστάσεις . Παρατηρούμε 

στον πίνακα 1 ότι οι δείκτες άμεσης ρευστότητας , κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

και κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των fraud και non

fraud εταιριών . Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι fraud εταιρίες προσπαθούν να 

ωραιοποιήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις πειράζοντας τους λογαριασμούς των 

αποθεμάτων και των τόκων έξοδα . Τέλος η παρούσα ανάλυση  πιστεύουμε θα είχε καλύτερα 

αποτελέσματα με την προσθήκη  περισσότερων αριθμοδεικτών .

ΕΤΟΣ 2013

fraud 
non 
fraud total

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 15,62% 100,00% 57,81%
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Παρατηρούμε ότι το υπόδειγμα ομαδοποίησε τις εταιρίες το 2013 καλύτερα από το 2014 με 

ποσοστό 57,81%  και 53,12% αντίστοιχα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών 
καταστάσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα . Στην παρούσα εργασία , επιχειρήθηκε  η 
εμπειρική εξέταση του φαινομένου ταυτόχρονα με  την  προσπάθεια ανάπτυξης  ενός 
υποδείγματος εντοπισμού και αποκάλυψης των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων . 

Βασιστήκαμε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών , στις 
γνώμες των ορκωτών λογιστών ελεγκτών καθώς και στις παρατηρήσεις τους επί αυτών των 
καταστάσεων . Βάση κάποιων κριτηρίων τις χαρακτηρίσαμε ως fraud και non fraud . 
Υπολογίσαμε κάποιου χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι συνδέονται με αυξημένες 
πιθανότητες με  τις παραποιήσεις σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία .

Στην παρούσα εργασία το θέμα δεν προσεγγίστηκε από άλλες απόψεις παρά μόνο από 

την επιχειρηματική – λογιστική με βάση κυρίως στοιχεία της επιχείρησης, με τη βοήθεια 

ΕΤΟΣ 2014

fraud 
non 
fraud total

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 9,37% 96,87% 53,12%
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ανάλογων στατιστικών μεθόδων. Το θέμα είναι δυνατό να εξεταστεί από άποψη μακρο-

οικονομική, κοινωνική όσον αφορά αίτια, φαινόμενα και επιπτώσεις

Μελλοντικές προσεγγίσεις για το θέμα των παραποιήσεων είναι δυνατό να 

συμπεριλάβουν και άλλες παραμέτρους όπως, ο κλάδος της επιχείρησης, στοιχεία από τη 

χρηματιστηριακή αγορά όπως κινήσεις και τιμές μετοχής, εταιρεία ελεγκτών, , αριθμός 

ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. της εταιρείας, συχνότητα αλλαγών οικονομικών στελεχών, ύπαρξη 

αλλά και βαθμός λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, μέγεθος και πολυπλοκότητα συναλλαγών 

σε σχέση με συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και λογιστικοί μέθοδοι και πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται.

Η χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα βοηθήσει το έργο των ελεγκτών καθώς 

και τις εποπτικές αρχές όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη νεοσύστατη Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις Τράπεζες καθώς και τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεισφέρει ακόμη στην 

έρευνα στα αντίστοιχα πεδία της λογιστικής όπου το ενδιαφέρον είναι αυξημένο διεθνώς.

Τέλος θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του «γρήγορου χρήματος » , των 

«λογιστικών τρυκ » των ελέγχων κατά παραγγελία όσον αφορά τις εκθέσεις και να 

υιοθετήσουμε μια νέα , αυτή της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και τις εμπιστοσύνης στις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Αυτό είναι μέλημα πρώτα από όλα των ίδιων  

των επιχειρήσεων και των στελεχών τους αλλά και των ρυθμιστικών αρχών και της 

κυβέρνησης . Με ορισμένες παρεμβάσεις όπως εισαγωγή των διεθνών  λογιστικών προτύπων 

και της εταιρικής διακυβέρνησης, της κωδικοποίησης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, των 

κανόνων συμπεριφοράς όλων των φορέων της αγοράς κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση 

αρκεί να εφαρμόζονται αυστηρά . 
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