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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε ηάζε ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ, νη λέεο θνπιηνχξεο πνπ αλαπηχζζνληαη, νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ, νη αζηαζείο νηθνλνκηθά ζπλζήθεο, ε αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ ρξήκαηνο, λέσλ
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη γεληθφηεξα νη λέεο πξνθιήζεηο ζε παγθφζκην
επίπεδν, είλαη κηα πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηηο δηνηθήζεηο θαη
ηηο θέξλνπλ αληηκέησπεο ζην παγθφζκην ζθεληθφ αλαδεηψληαο ιχζεηο, κέζσ λέσλ ηξφπσλ
δηνίθεζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία ή απνηπρία ζπλδέεηαη πιένλ άκεζα κε ηε ζσζηή ή φρη
δηαρείξηζε θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο θάζε δηνίθεζεο δειαδή θαηά ζπλέπεηα κε κηα ζσζηή
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε.
ε κηα ηέηνηα πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη δπζάξεζηα
απνηειέζκαηα, έξρεηαη θαη ε «Διεγθηηθή» λα πξνζζέζεη ην ιηζαξάθη ηεο, πξνζθέξνληαο
δηαθξηηηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ κηαο αλεμάξηεηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο.
ηελ

παξνχζα

αληηπξνζσπεπηηθφ

εξγαζία

ζα

ζεσξεηηθφ

αλαιχζνπκε
ππφβαζξν,

ηελ
ζα

Δηαηξηθή

Γηαθπβέξλεζε

«αλαδεηήζνπκε»

ηελ

ζε

έλα

ρξήζε

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζα επεθηαζνχκε, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα κεγάια
εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζα εζηηάζνπκε θπξίσο,
ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Κιείλνληαο, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα «αληρλεχζνπκε» ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη λα
ηε ζπλδέζνπκε κε φια ηα παξαπάλσ, θάλνπκε κία έξεπλα πάλσ ζηηο εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξηψλ, ησλ
νπνίσλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο, ζπγθεληξψλνληαο θαη
θαηεγνξηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ινηπφλ κία πξνο κία ηηο
δεκνζηεχζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, βαζηδφκελνη φπσο πξναλαθέξακε ζηηο
Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο σο αληαλάθιαζε ζηελ ζπλνιηθή Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα.
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ABSTRACT
A number of issues such as rapid developments worldwide, the liberalization of markets, the
trend of privatization, new developing cultures, acquisitions and mergers of companies,
unstable economic conditions, the development of new markets money new products services, new technologies and in general the new challenges in the world, is a complex
reality, which concern administrations on (and confronts the world stage) seeking solutions
through new management modes.
The entrepreneurial success or failure is now connected directly to management and practices
of each administration and therefore to a proper Corporate Governance. In such a multidimensional reality, "Auditing" adds a bit of distinctive services through an independent audit
function, in order to avoid unpleasant effects.
In this paper, corporate governance is introduced in a representative and theoretical
background (scale), by analyzing the use and the efficiency of it in Greece and finally
expanding to the falsification of financial statements, relying on the big corporate scandals
that have occurred in recent decades.
Finally, trying to link Greek political and financial crisis with all previously analyzed, there
has been done a survey based on the reports of the auditors, in a number of Stock Exchange
companies of Athens whose shares are on trading suspension, collected and categorized by
the results.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ

Απφ ην 2007 κέρξη θαη ζήκεξα φινη κηιάκε γηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ση είλαη φκσο
ην θαηλφκελν νηθνλνκηθή θξίζε; Πξνζεγγίδνληαο ελλνηνινγηθά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ, «Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν
κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ιέκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη
επελδχζεηο θ.ιπ. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη επελδχζεηο, νη
νπνίεο, φηαλ απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά
κεγέζε»1.
Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο αλαθέξεη φηη « Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ηε κία απφ ηηο
δχν θάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, φηαλ
δειαδή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ζπξξίθλσζε. Οη νηθνλνκηθέο
δηαθπκάλζεηο νξίδνληαη σο νη δηαδνρηθέο απμνκεηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
κέζα ζε κηα νηθνλνκία. Λέγνληαη αιιηψο θαη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη»2.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, γηλφκαζηε κάξηπξεο ζε κηα κεγάιεο έληαζεο νηθνλνκηθή θξίζε,
παγθφζκηνπ βειελεθνχο κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο φπσο είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο
θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, ε αδπλακία πιεξσκήο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ρακειή
θαηαλάισζε θαη αγνξαζηηθή δχλακε, φπσο επίζεο δηαθξάηεζε πφξσλ, πνπ ζε άιιε επνρή ζα
δηνρεηεχνληαλ γηα επελδχζεηο ή αγνξέο.
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Κνπθάξεο Γ. (2010), H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, Πεξηνδηθφ
Υξήκα, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο.
2
European Commission (2009), Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes,
consequences and responses, European Economy, Tab. Graph. Bibliogr. Brussels, pp.1-87.
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Δθδειψζεθε αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, κε επίθεληξν
ηηο ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη εηδηθφηεξα ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ, ζχληνκα έιαβε δηαζηάζεηο επηδεκίαο.
Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρχηαηα αξρηθά, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο
θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,
ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηα λνηθνθπξηά. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν3, ε
θξίζε κεηαθέξεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε
θαη ηελ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο.
Αλ θαη ην κέγεζνο ηεο θξίζεο πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά, θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο
επηπηψζεηο

ηεο

παξακέλνπλ

αθφκε

άγλσζηεο,

πξφθεηηαη

γηα

ηελ

κεγαιχηεξε

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηά ην θξαρ ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1929. Ζ θξίζε απηή επεξέαζε ζε
ηεξάζηην βαζκφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε κε απνηέιεζκα λα θηλεηνπνηήζεη ηηο
θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ
εθδήισζε ηεο θξίζεσο, μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 κε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ
FED, πνπ νδήγεζε ζε έλα ζρεηηθά πςειφ επίπεδν επηηνθίσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2007.
Ζ εμέιημε απηή ζπλέιαβε ζηελ αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ ησλ
αθηλήησλ. Σελ ίδηα πεξίνδν πνιιά δάλεηα άξρηζαλ λα εηζέξρνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ
πςειφηεξνπ επηηνθίνπ κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηηνθίνπ ρακειήο εθθηλήζεσο, κε ζπλέπεηα ηε
δηφγθσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δφζεσλ θαη ηελ ζπλαθφινπζή απφηνκε αχμεζε ησλ
θαηαζρέζεσλ ησλ θαηνηθηψλ.
Οη ρξενθνπίεο απμήζεθαλ ιφγσ ηεο πηψζεσο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζε επίπεδα
ρακειφηεξα απφ ηελ αμία ησλ δαλείσλ. Ζ αχμεζε ησλ θαηαζρέζεσλ θαη ε πξνζπάζεηα
πσιήζεσο ησλ αθηλήησλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζπλέιαβε ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο
αθηλήησλ ζηελ αγνξά, ελψ ε δήηεζε είρε πεξηνξηζζεί ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ηνπ
ρξήκαηνο θαη ηεο αλαβνιήο ησλ αγνξψλ απφ ηνπο αγνξαζηέο γηα αγνξά ζε ρακειφηεξεο
ηηκέο.
Έηζη, ε πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ έιαβε ηε κνξθή θαχινπ θχθινπ,
εληζρπφκελε θαη απφ ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλαπηχμεσο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ.

3

Birdsall, N. (2009), how to unlock the $1 trillion that developing countries urgently need to cope
with the crisis, Center for Global development, pp. 1-5.
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα θπξηφηεξα αίηηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ
δηαλχνπκε:
√ Ζ πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κεηά ην ζπάζηκν ηεο
“θνχζθαο” ησλ αθηλήησλ
√ Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά
√ Οη αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο
√ Ζ κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ απφ ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζην θνηλφ θαη ηνπο επελδπηέο
κέζσ ηηηινπνηήζεσλ
√ Ζ έιιεηςε απζηεξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα έιεγρν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο
√ Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνχο νηθνλνκίαο
Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, φκσο
πάληα πξνθαινχλ δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηε θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη ε
απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα.
Ζ θξίζε ζηε ρψξα καο αλακέλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξν βάζνο θαη δηάξθεηα απφ φηη ζε
άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθξηβψο γηαηί ε δνκή θαη ηα δηαξζξσηηθά ηεο
πξνβιήκαηα φρη κφλν είλαη δηαθνξεηηθά, αιιά δηαηεξνχληαη θαη θαζεκεξηλά γίλνληαη
κεγαιχηεξα θαη νμχηεξα, αληί λα ακβιχλνληαη, θάησ θαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο
θξίζεο.
Ζ παξαγσγηθή βάζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο είλαη ηζρλή θαζψο ζηεξίρζεθε, ζε αληίζεζε
κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη ε νηθνδνκή, θιάδνη
πνπ πιήηηνληαη πξψηνη θαη κε ηδηαίηεξε έληαζε απφ ηελ θξίζε.
Αθφκε, νη Σξάπεδεο ην πην ηζρπξφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο
ιεηηνχξγεζαλ κε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη
ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ επέθηαζε ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, καδί κε
άιιεο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ δηεζλή θξίζε κε ηελ αλάιεςε
πςειψλ θηλδχλσλ, θαζψο ε θξίζε απηή πιήηηεη κε ηδηαίηεξε ζθνδξφηεηα ηηο ρψξεο απηέο4.

4

Σζνπιθίδεο, Λ. (2010), Απφ ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε ζηελ θξίζε ηνπ 1930, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο, ζει. 1-38.
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Γηαλχνπκε κηα δχζθνιε επνρή. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη ζήκεξα ηελ πην
κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ο πιεζσξηζκφο ηεο επξσδψλεο
ππεξδηπιαζηάζηεθε. Ζ αθξίβεηα εμειίρζεθε ζε κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα γηα φιεο ηηο
ρψξεο. Ζ αλεξγία απεηιεί ζνβαξά ηηο θνηλσλίεο. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. έπεζαλ ζην
κηζφ.
Σα πξαγκαηηθά φκσο πξνβιήκαηα ηεο θξίζεο ηα νπνία επεθηάζεθαλ θαη ζην ζχλνιν
ησλ πνιηηψλ, είλαη ε άλνδνο ησλ επηηνθίσλ, ε δχζθνιε ιήςε δαλείσλ, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ θαπζίκσλ πνπ επέθεξαλ αθξίβεηα θαη ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο
δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γεκηνπξγήζεθε πηψζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, άξα θαη
πηψζε ησλ θχθισλ ησλ εξγαζηψλ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, πξψηε θνξά κεηά απφ δεθαέμη
ρξφληα, βξίζθεηαη παγηδεπκέλε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή
θαηάξξεπζε.
Μέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, αλακθηζβήηεηα
θαηαιπηηθφο παξάγνληαο, ππήξμαλ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια ηνπ πεξαζκέλνπ
αηψλα. Καηαθιπζκφο απφ θαινζηεκέλεο απάηεο μεθίλεζαλ λα μεηπιίγνληαη κπξνζηά ζηα
κάηηα ησλ αλππεξάζπηζησλ κεηφρσλ, ρσξίο θακία ζπλνξηαθή δηάθξηζε. Οη απινί κέηνρνη,
θαζψο θαη νη επελδπηέο, έπεζαλ ζχκαηα ζηηο αιαδνληθέο ηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, κε
θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηα παγθφζκηα δξψκελα.
Κάπνηα ζθάλδαια έζβεζαλ ζησπειά, ρσξίο εμεγήζεηο θαη έξεπλα θαη θάπνηα ήηαλ κηα
δπλαηή θξαπγή γηα φινπο.
Σα γεγνλφηα απηά θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ κε απφξξνηα ηελ θξίζε
ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή θαη νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηηζηεξηαθή
θνηλφηεηα ζε κηα επξέσο έθηαζεο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ην θαηλφκελν ηεο Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο, ην
νπνίν ζπλαληάηε ζε επξεία θιίκαθα αιιά παξ‟ φια απηά παξακέλεη κία δπζάξεζηε θαη
αλεπηζχκεηε δηαδηθαζία ηελ νπνία αλ θαη φινη ζέινπλ πνιχ λα ηε απνκαθξχλνπλ, ηελ
ππνζηεξίδνπλ απιά θαη κφλν επεηδή ζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπο.
ηα πιαίζηα απηά, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη, αξρηθά ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ γίλνληαη
αληηιεπηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ελ
ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζεη ηηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη
κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.
4

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, αξρηθά έγηλε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε
θαη έπεηηα αθνινχζεζε κηα πξνζπάζεηα εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηε
δηεξεχλεζε απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηέινο
θαηαγξάθνληαη ηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαηηήησλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο,
δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηζηνζειίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ,
www.helex.gr θαη www.ase.gr, απφ φπνπ αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ
εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεσλ κε κεηνρέο ζε αλαζηνιή
δηαπξαγκάηεπζεο.

Λέμεηο – θιεηδηά: εηαηξηθή απάηε, παξαπνίεζε, ΓΠΔ, εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. επηρεηξήζεηο,
κεηνρέο ζε αλαζηνιή.
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2. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

2.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΚΑΝΓΑΛΑ
2.1.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Ο φξνο Γεκηνπξγηθή ή αιιηψο επηλνεηηθή Λνγηζηηθή (creative accounting) φπσο είλαη γλσζηή
ζεκαίλεη ζθφπηκε παξέκβαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ θαη σο φξνο είλαη
δηαδεδνκέλνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζθφπηκε απηή παξέκβαζε ζηηο θαηαζηάζεηο έρεη ηηο
ξίδεο ηεο πνιχ παιηά. Ο Riahi Belkaoui ην 2003 ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Accounting – by
principle or design» αλαθέξεη ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη σο «ζρεδηαζκέλε ινγηζηηθή»5 Ζ
αδπλακία ηεο κε ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ή λφκσλ ή αθφκε θαη ε εζθεκκέλε
παξαβίαζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο λα παξνπζηαζηνχλ πξνο φθεινο
ηεο επηρείξεζεο είλαη κε ιίγα ιφγηα ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή.
Αμηνζεκείσην είλαη λα επηζεκάλνπκε θάπνηνπο αθφκα νξηζκνχο ηεο Γεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο (creative accounting) πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ δηάθνξεο άιιεο αλαθνξέο:
↑ Οη Barnea et al. 6 ηνλίδνπλ: Δίλαη ε ζθφπηκε άκβιπλζε ησλ δηαθπκάλζεσλ γηα θάπνην
επίπεδν απνδνρψλ πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη θπζηνινγηθφ γηα ηελ επηρείξεζε.
↑ Οη Merchant et al.7 αλαθέξνπλ: Δίλαη θάζε ελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο πνπ επεξεάδεη
δεισζέληα εηζνδήκαηα θαη πνπ δελ παξέρεη θαλέλα πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα γηα
ηελ επηρείξεζε θαη κπνξεί πξάγκαηη, ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, λα είλαη επηδήκηα.

5

Ahmed R-B. (2003), Accounting – by principle or design, Westport, Connecticut, London.
Barnea, A. (1976), Creative accounting: Some ethical issues of macro- and micro -manipulation,
Catherine Gowthorpe, Oxford Brooks University, pp. 15.
7
Merchant, K.A. and Rockness, J. (1994), The ethics of managing earnings: an empirical Investigation,
Journal of Accounting and Public Policy, 13, pp.79-94.
6
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↑ Ο Copeland 8 ηνλίδεη πσο: ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή αθνξά ηελ επαλαιακβαλφκελε επηινγή
ηεο ινγηζηηθήο κέηξεζεο ή ησλ θαλφλσλ παξνρήο ζηνηρείσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν, κε
απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ κηθξφηεξε δηαθχκαλζε απφ ηε γεληθή ηάζε,
απφ φηη δηαθνξεηηθά ζα είρε εκθαληζηεί.
Ζ Γεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή δηαθξίλεηαη ζε ζεκηηή θαη ζε αζέκηηε. Θεκηηή
ιέγεηαη φηαλ νη ινγηζηέο παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθκεηαιιεπφκελνη ηα θελά
πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ινγηζηηθνχο λφκνπο, ελψ αζέκηηε είλαη φηαλ νη ινγηζηέο παξαβηάδνπλ ηηο
ινγηζηηθέο αξρέο παξαπνηψληαο ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
απνηέιεζκα λα παξαπιαλήζνπλ ην επελδπηηθφ θνηλφ.
Αλ θαη πνιινί ζπγγξαθείο ζέηνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο,
φπσο γηα παξάδεηγκα, νη McBarnet et al. 9 , ζεσξνχλ ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή λα είλαη
″ηειείσο λφκηκε″ (perfectly legal) θαη δίδνπλ απηφ σο ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε
δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή απνδείρζεθε ηφζν δχζθνιν λα ειεγρζεί ζην παξειζφλ. Ο Griffiths10
επίζεο ηελ ζεσξεί σο πιήξσο ζεκηηή (totally legitimate), σζηφζν, ε γλψκε ηνπ θνηλνχ
δηράδεηαη γηα ηελ λνκηκφηεηα ζηελ ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο.
Σέινο, Ο Μπαξαιέμεο αλαθέξεη φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθαξκφδεηαη εθηφο απφ
ηηο κεγάιεο ρψξεο, θαη ζηηο κηθξέο θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, θάπνηνη απφ ηνπο
ιφγνπο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη νη εμήο:


Υαιαξά λνκνζεηηθά κέηξα απφ ηε ρψξα εδξαίσζεο ηεο εηαηξίαο



Απνθπγή εκθάληζεο δεκηψλ ζηηο εμεξρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο



Γεκηνπξγία θιίκαηνο επθνξίαο κε ηε κεγέζπλζε ησλ θεξδψλ ζηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο


Τπεξθνξνιφγεζε θεξδψλ



πάληνη θξαηηθνί έιεγρνη



Αλεχζπλνη ινγηζηέο



Πεξηνξηζκέλνο εμσηεξηθφο έιεγρνο απφ Διεγθηέο

8

Copeland, (1968), Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical Issues, Amat et al., p. 5
McBarnet et al. (1999), Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή, Φίιηνο, p.14.
10
Oliveras, E. Amat, O. (1986), Ethics and Creative Accounting: Some empirical evidence on
accounting for intangibles in Spain, Journal of Economic Literature Classifications, p. 6.
9
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2.1.2 ΟΗ ΣΡΔΒΛΧΔΗ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ (ACCOUNTING DISTORTIONS )

Οη

απνθιίζεηο

ηεο

ινγηζηηθήο

πιεξνθφξεζεο

απφ

ηελ

ππνθείκελε

νηθνλνκηθή

πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο ινγηζηηθήο. Πξναίξεζε θαη αλαθξίβεηεο ζηελ
ινγηζηηθή πξάμε κπνξνχλ λα ζηξεβιψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ νη ινγηζηηθέο
(ρξεκαηννηθνλνκηθέο) θαηαζηάζεηο. Απηέο νη ζηξεβιψζεηο ζπκβαίλνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
κνξθέο:
√ Δθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε άλεπ δφινπ ιάζε ή παξαιείςεηο. Απηφ
ην εμ εθηίκεζεο ιάζνο (estimation error) ζπληζηά κία θχξηα αηηία ινγηζηηθψλ ζηξεβιψζεσλ.
√ Αλψηεξα ζηειέρε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξναίξεζή ηνπο ζηελ ινγηζηηθή
πξνθεηκέλνπ λα ″καγεηξέςνπλ″ ή δεκηνπξγήζνπλ θαιέο εληππψζεηο (window-dress) κε ηηο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο.
√ Σα ινγηζηηθά πξφηππα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγηζηηθέο ζηξεβιψζεηο ιφγσ απνηπρίαο
ηνπο λα ζπιιάβνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα.

Παξαθάησ βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 1. ηηο αηηίεο ησλ ινγηζηηθώλ ζηξεβιώζεσλ:

Αηηίεο Λνγηζηηθώλ ζηξεβιώζεσλ

Λάζνο εθηηκήζεηο ηεο
Γηνίθεζεο (estimation
error)

Γηαρείξηζε θεξδώλ

Απνηπρία Λνγηζηηθώλ

(earnings management)

Πξνηύπσλ
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2.1.3 Ζ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ (EARNINGS MANAGEMENT ) Χ ΔΚΦΑΝΖ ΣΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ αλαθέξεηαη ζην ζθφπηκν ρεηξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ππεξηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ
πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ, ή ε ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εμφδσλ ή ησλ δεκηψλ, κε
ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί ε επηζπκεηή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ε ιεγφκελε
σξαηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ην παξειζφλ νη ινγηζηηθέο παξαηππίεο είραλ σο θχξην ζθνπφ ηελ θνξνινγηθή
ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εκθάληζεο κηθξφηεξσλ θεξδψλ γεγνλφο πνπ
επηηπγραλφηαλ κε ηελ παξνπζίαζε εηθνληθψλ εμφδσλ. Σα θίλεηξα θαη νη ζηφρνη πνπ
εμππεξεηνχζε φκσο ε ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ άιιαμαλ κε ηελ είζνδν
πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηαγνξά. Ο λένο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ε
γξήγνξε αλάπηπμή ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αχμεζε ησλ θεξδψλ, κέζσ ηεο
πξνζέιθπζεο μέλσλ θεθαιαίσλ.
Έρνπλ δνζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (earnings
management):
√ Ζ Schipper11αλαθέξεη πσο δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ είλαη «ε επί ζθνπνχ παξέκβαζε ζηελ
δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ
απνθφκηζε ηδησηηθνχ νθέινπο».
√ Οη Healy et al.12δίλνπλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ «ε ππφ ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο παξνπζίαζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξφηππα λα παξαπιαλφληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα
ηελ πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο».

11

Schipper, K. (1989), Earnings Management in the context of pension accounting: A case, Moehrle et
al., University of Missouri, USA, p. 14.
12

Healy, P. (1999), Earnings Management in the context of pension accounting: A case, Moehrle et al.
– p. 14
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√ Ο Sweeney P. Amy13, ν φξνο ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, θαιχπηεη κηα
επξεία πνηθηιία λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο.
√ Paul M. Healy θαη James M. Wahlen14, ε ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ πξνθχπηεη
φηαλ ηα ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θξίζε ζηε ζχληαμε κε ηελ
ππνβφζθνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο.
ηελ Διιάδα ε έλλνηα ηνπ earnings management είλαη θπξίσο γλσζηή σο
ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ

Γηαρείξηζε

θεξδψλ

γίλεηαη

γηα

αξθεηνχο

ιφγνπο

ζηνπο

νπνίνπο

ζπκπεξηιακβάλνληαη:
›› Σα ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο
›› Να απνθεπρζνχλ επαρζείο δεζκεχζεηο απφ ηνπο πηζηνδφηεο (δειαδή κπνξεί λα ππάξρεη
Ρήηξα ζε θνηλνπξαθηηθφ ή νκνινγηαθφ δάλεην, πνπ ππνρξεψλεη ηνλ δαλεηδφκελν λα ηεξήζεη
νξηζκέλνπο φξνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ νη νπνίνη δηαηππψλνληαη κε βάζε ινγηζηηθά
κεγέζε)
›› Να επηηεπρζεί ζχγθιηζε κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ
›› Να επεξεαζζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ.
Σέινο, ε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ κπνξεί λα ιάβεη δχν κνξθέο:


Αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, πνπ ζπληζηά εκθαλή κνξθή δηαρείξηζεο θεξδψλ



Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ινγηζηηθνχο

αξηζκνχο, ε νπνία ζπληζηά κία θξππηφκελε κνξθή δηαρείξηζεο θεξδψλ.

2.1.4 ΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΡΓΧΝ

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ έρεη νξίζεη ν Schipper, σο ηελ
«επί ζθνπνχ παξέκβαζε απφ ηελ δηνίθεζε ζηελ δηεξγαζία θαζνξηζκνχ ησλ θεξδψλ, ζπλήζσο
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη εγσθεληξηθνχο ζθνπνχο». Αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζηελ
ηειεπηαία γξακκή ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηα
θέξδε.
13

Sweeney, A. Dechow, P. and Sloan, R. (2012), Detecting Earnings Management, American
Accounting Association, Vol. 70, pp 193-225.
14
Healy, P. Wahlen, J. and James M. (1999), A review of the earnings management literature and its
implications for standard setting, Accounting Horizons 13(4).
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Δπηγξακκαηηθά, ε δηαρείξηζε θεξδψλ δηαθξίλεηαη ζε θνζκεηηθή (cosmetic) θαηά ηελ
νπνία ηα ζηειέρε παξαπνηνχλ ηα δεδνπιεπκέλα δίρσο ζπλέπεηεο ζηελ ηακηαθή ξνή θαη ζε
πξαγκαηηθή (real), φπνπ ηα ζηειέρε θάλνπλ ελέξγεηεο κε ζπλέπεηεο ζηελ ηακηαθή ξνή ηεο
επηρείξεζεο γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ.
Τπάξρνπλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη ηππηθέο θνζκεηηθήο δηαρείξηζεο θεξδψλ:
1. Σα ζηειέρε απμάλνπλ ην θέξδνο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Απηφ νδεγεί ζε κία θαηάζηαζε
φπνπ ε εηαηξεία κπνξεί λα δεκνζηνπνηεί πςειφηεξν θέξδνο απφ ηελ επηζεηηθή δηαρείξηζε
θεξδψλ (aggressive earnings management) γηα καθξέο πεξηφδνπο ρξφλνπ.
2. Σα ζηειέρε παίξλνπλ έλα ″κεγάιν ινπηξφ″, “big bath” κε ην λα κεηψζνπλ αμηνζεκείσηα ην
θέξδνο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ «κεγάινπ ινπηξνχ» ελέρεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ απνζβέζεσλ – δηαγξαθψλ ζε κία πεξίνδν. Οη
κέζνδνη “Big Bath accounting εθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ



Αλαδηνξγάλσζε πξνβιεκαηηθνχ δαλεηζκνχ



Μείσζε θαη απαμίσζε θεθαιαίσλ



Γηάζεζε ιεηηνπξγηψλ

3. Σα ζηειέρε κεηψλνπλ ηελ αζηάζεηα ησλ θεξδψλ εμνκαιχλνληαο ην θέξδνο. Με ηελ
ζηξαηεγηθή απηή ηα ζηειέρε κεηψλνπλ ή απμάλνπλ ην δεκνζηνπνηνχκελν θέξδνο έηζη ψζηε λα
κεησζεί ε αζηάζεηά ηνπ. Ζ εμνκάιπλζε θεξδψλ ζπλεπάγεηαη λα κελ δεκνζηνπνηείηαη κέξνο
ησλ θεξδψλ ζε θαιέο ρξήζεηο / ρξνληέο δηακέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο απνζεκαηηθψλ θαη
δεκνζηνπνηνχλ κεηέπεηηα απηά ηα θέξδε ζε θαθέο ρξήζεηο / ρξνληέο. Βέβαηα απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε εηαηξία λα παξάγεη αξθεηά κεγάια θέξδε θαη επνκέλσο ε νηθνλνκηθή ηεο
απφδνζε λα είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη
πξνβιέςεηο κε ηηο νπνίεο ζα ξπζκίδνληαη νη ξνέο φηαλ ρξεηάδεηαη.
Σα ζηειέρε κεξηθέο θνξέο εθαξκφδνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλδπαζηηθά ή κία κφλν
εμ απηψλ ζε δηάθνξα ρξνληθά ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ καθξνπξφζεζκνπο ζθνπνχο
δηαρείξηζεο θεξδψλ.
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2.1.5 ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθφηεξα ηε ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ μεζπάζεη κηα ζεηξά απφ
εηαηξηθά ζθάλδαια, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Rezaee15, θιφληζαλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε αξθεηψλ θαλφλσλ ηεο
ινγηζηηθήο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο επξχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
αγνξψλ.
Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζθάλδαια, δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εζειεκέλε
παξέκβαζε ησλ δηνηθνχλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ σξαηνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηα
γεγνλφηα είλαη παγθνζκίνπ θήκεο, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηά ησλ Enron θαη
WorldCom.
ηνπο εκπιεθφκελνπο ησλ παξαπάλσ ζθαλδάισλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη
ηξάπεδεο, ειεγθηηθέο εηαηξείεο, κάλαηδεξ, ειεγθηέο θαη πςειφβαζκα ζηειέρε απηψλ ησλ
νξγαληζκψλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ειεγθηέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη
θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δελ δξνχζαλ αληηθεηκεληθά, αιιά αληηζέησο είρε ραζεί ε
αλεμαξηεζία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε κεξηθψλ απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία έηε ζηε
δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή.

Πίλαθαο 2. Δηεζλή εηαηξηθά Σθάλδαια (ζύκθσλα κε ηνλ Ζνπνπλίδε Κσλ/λν)

15

Rezaee, Z. (2004), Continuous Auditing: A Literature Review, Murcia et al., p. 3.
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ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΥΧΡΑ

ΔΣΟ

ΚΛΑΓΟ

ΗΥΤΡΗΜΟΗ ΠΑΡΑΠΟΗΖΖ

Παξνρή

Γηφγθσζε εζφδσλ θαηά 1.5 δηζεθ.$

πεξηθεξεηαθψ

KPMG

λ πξντφλησλ
Xerox

Ζ.Π.Α

2000

ΔΣΑΗΡΗΑ

ε/π
Απφθξπςε νθεηιψλ θαη δεκηψλ απφ
ελδηαθεξφκελνπο

επελδπηέο

θαη

αχμεζε θεξδψλ απφ παξαπιαλεηηθέο
θαη ςεπδείο ζπλαιιαγέο. Γσξνδνθία
μέλσλ

θπβεξλήζεσλ

γηα

ηελ

Arthur
Andersen

εμαζθάιηζε ζπκθσληψλ κε ζθνπφ
Enron

Ζ.Π.Α

2001

Δλεξγεηαθφο

ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο ελέξγεηαο.
Αχμεζε ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ
θαηαγξαθή
ιεηηνπξγηθά

3.8

δηζεθ.

έμνδα

ζε

$

σο

έμνδα

θεθαιαηνπνίεζεο. Ο ηδξπηήο ηεο Arthur
επηρείξεζεο έιαβε 400 εθ.$ απφ Andersen
δάλεηα κέζσ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο

Worldcom

Ζ.Π.Α

2002

Σειεπηθνηλσ

θαηαγξαθνχλ

ζηηο

λίεο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηφγθσζε ηεο Κζ ηεο επηρείξεζεο,
σο απνηέιεζκα ακθηζβεηνχκελσλ
ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε δαλεηζκνχο Pricewater
νη

νπνίνη

θαηαγξάθνληαη

αζθάιηζηξα
AIG

Ζ.Π.Α

2002

Αζθάιεηεο

σο house Coopers
ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Τπεξβνιηθφο δαλεηζκφο,
θαηαρσξνχζε ζηηο πσιήζεηο κέρξη ηε
Ernst&

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Young

ηεο, έλα βξαρππξφζεζκν δάλεην ψζηε

Lehman
Brothers

δεκνζίεπζε ησλ

Ζ.Π.Α

2008

Σξάπεδεο

λα θαίλεηαη κεησκέλνο ν δαλεηζκφο.
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2.1.6 ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΑΣΖ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΖ

Ζ Ernst & Young, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, απνθαιχπηεη αλεζπρεηηθά
πςειά επίπεδα αλνρήο ηεο αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ απάηεο.
Ζ Έξεπλα (European Fraud Survey)16 δηεμήρζε ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν απφ ηελ Ernst
& Young θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, ζπγθξίλνληαο ζηνηρεία ζε ζχλνιν 22 επξσπατθψλ
ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε πεξηζηαηηθψλ Απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Έξεπλα
απνθαιχπηεη φηη θαζψο ε νηθνλνκηθή χθεζε ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε επξσπατθφ
επίπεδν δηαηεξείηαη, νινέλα θαη απμαλφκελε αλεζπρία πξνθαιείηαη απφ ηηο ηάζεηο γηα
απφθιηζε απφ ηηο απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δίλαη δε, αλεζπρεηηθά κεγάινο ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ηάζζνληαη αθφκα θαη
ππέξ ρξεκαηηθψλ ακνηβψλ πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ππέξ ηεο εζθεκκέλεο παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηε
ζπγθάιπςε δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο έρεη
νδεγήζεη πνιιέο εηαηξίεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξν εζηηάζεη ζηελ επηβίσζε ηνπο παξά ζηελ
αλάπηπμή ηνπο.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2. επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε κεξηθψλ απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ηα
ηειεπηαία έηε απφ 1990 θη έπεηηα.

Πίλαθαο 3. Ειιεληθά Εηαηξηθά Σθάλδαια (θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο δε θέξνπλ
ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο)
16

Ernst & Young http://www.ey.com/GR/EN
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ΕΣΟ
ΕΣΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟ/Η

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ

ΚΛΑΔΟ

ΙΧΤΡΙΜΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ

Σράπεηεσ

ο Γεϊργιοσ Κοςκωτάσ ιδιοκτιτθσ τθσ Διεφκυνςθσ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΝΔΑΛΟΤ
Σράπεηα Κριτθ- 1990
κάνδαλο

Σράπεηασ Κριτθσ είχε κάνει ςυνολικι Εποπτείασ

Κοςκωτά

υπεξαίρεςθ από τθν Σράπεηα του ποςοφ Πιςτωτικοφ
των 33,5 διςεκατομμυρίων δραχμϊν. Θ υςτιματοσ

τθσ

υπεξαίρεςθ

τθσ

των

κατακζςεων

είχε Σράπεηασ

ξεκινιςει από τθν εποχι ακόμα που ιταν Ελλάδοσ
υπάλλθλοσ ςτθν Σράπεηα. Με τα χριματα
αυτά αγόραςε όλεσ τισ επιχειριςεισ του
αλλά

και

δωροδοκοφςε

δθμόςια

πρόςωπα.
κάνδαλο

του 1999

Χρθματιςτιριο

ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑΚΕ

To ςκάνδαλο του χρθματιςτθρίου ζγκειται ΕΠΙΣΡΟΠΘ

ΤΠΘΡΕΙΕ

ςτο ότι τα χριματα που ζλαβαν οι ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
εταιρείεσ

από

τον

κόςμο

(

τουσ

μικρομετόχουσ ) δεν τα επζνδυςαν για τθν
επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, αλλά
τουναντίον τα φυγάδευςαν ςτο εξωτερικό
οι

ιδιοκτιτεσ

των

εταιρειϊν,

ι

τα

επζνδυςαν ςτθ ναυτιλία, ι τα ξζπλυναν ςε
νομιμοφανείσ επιχειριςεισ. Πολλζσ από τισ
μετοχζσ αποδείχτθκαν "φοφςκεσ" άνευ
δθλαδι

αντικρίςματοσ

μετοχζσ

με

μθδενικι δραςτθριότθτα. Οι πωλιςεισ
πανικοφ οδιγθςαν ςτθν απότομθ πτϊςθ
του ΧΑΑ, τθν οποία ακολοφκθςε μετά με
τθν άνοδο που κορυφϊκθκε το 1999, με
αποτζλεςμα

τθ

δυςανάλογθ

ςθμαντικοφ

μεγζκουσ

και

αναδιανομι

πλοφτου.
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ETBA Finance

2002

ΣΡΑΠΕΗΕ

Υπαρξθ κυκλϊματοσ διαφκοράσ ςτθ ΣΡΑΠΕΗΑ
κυγατρικι ΕΣΒΑ FΙΝΑΝCΕ, ςυγκεκριμζνα ΕΛΛΑΔΟ
το κφκλωμα προζβαινε ςε παράνομεσ
τοποκετιςεισ κεφαλαίων τθσ εταιρείασ,
δθλαδι ότι αντί να τοποκετοφν τα ποςά
ςε ρζποσ ι ομόλογα του ελλθνικοφ
δθμοςίου, όπωσ προβλζπεται από τθν
νομοκεςία,
τα
επζνδυαν
ςτο
χρθματιςτιριο
ςτθν
ΑΒΑΞ
ΕΛΔΕ,
ηθμιϊνοντασ τθν Σράπεηα και κατ
επζκταςθ το Ελλθνικό Δθμόςιο

Μεταλλείο

2003

ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΟ

τισ 12 Δεκεμβρίου 2003 το Ελλθνικό ΟΕΛ
Δθμόςιο
αγόραςε
τα
Μεταλλεία
Καςςάνδρασ από τθν εταιρία TVX Hellas
(κυγατρικι τθσ πολυεκνικισ Kinross)
ζναντι €11 εκατ. Σθν ίδια θμζρα το
Ελλθνικό Δθμόςιο μεταπϊλθςε ςτθν ίδια
τιμι
(€11
εκατ.)
τα
Μεταλλεία
Καςςάνδρασ μαηί με 70 άλλα περιουςιακά
ςτοιχεία ςτθν εταιρία Ελλθνικόσ Χρυςόσ,
κυγατρικι τθσ Ελλθνικι Σεχνοδομικι ΑΕ. Θ
πϊλθςθ ζγινε απευκείασ, χωρίσ δθμόςιο
διαγωνιςμό, όπωσ ορίηει το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Ζξι μινεσ αργότερα θ αξία των
ςτοιχείων ενεργθτικοφ των Μεταλλείων
εκτιμοφνταν ςε €408 εκατ. Με τθ ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ θ «ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΡΤΟ
Α.Ε.» απαλλάςςεται από οποιοδιποτε
φόρο μεταβίβαςθσ ι άλλο φόρο και από
οποιεςδιποτε οικονομικζσ υποχρεϊςεισ
από τθ λειτουργία των μεταλλείων. Σο
ςκάνδαλο είναι μεγάλο αν ςκεφτεί κανείσ
ότι ςιμερα θ χρθματιςτθριακι αξία τθσ
εταιρείασ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΡΤΟ Α.Ε – 95%
καναδικι Eldorado Gold S.A. και 5% ΑΚΣΩΡ
Α.Ε. – ανζρχεται ςτα 2.3 δισ ευρϊ, ενϊ θ
αξία μεταλλευμάτων εκτιμάται ςτα 15.5
δισ ευρϊ. Για τθν υπόκεςθ αυτι το 2009 θ
Ευρωπαϊκι
Επιτροπι
οδιγθςε
το
Τπουργείο
Οικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ ςτο
Ευρωπαϊκό
Δικαςτιριο,
κακϊσ
θ
ςυναλλαγι αυτι κεωρικθκε παράνομθ
κρατικι ενίςχυςθ.

Καςςάνδρασ
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τθσ

Siemens

- 2006

ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ

Πρόκειται για τθν ψθφιοποίθςθ του ΟΣΕ , PriceWaterHouse
μζςα από προνομιακζσ προγραμματικζσ Coopers
ςυμβάςεισ χωρίσ διαγωνιςμοφσ που
υπζγραφε με Siemens και Intracom. H
γερμανικι εταιρεία Siemens δωροδοκοφςε
κρατικοφσ λειτουργοφσ για να επικρατιςει
ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ και να
διακινεί μαφρο χριμα. Ιδιωτικά κζντρα
οικονομικισ ιςχφοσ, κοινοβουλευτικά
κόμματα
και
παντελισ
ζλλειψθ
διαφάνειασ ςυνκζτουν το μωςαϊκό τθσ
υπόκεςθσ Siemens

2008

ΣΡΑΠΕΗΕ

Δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων χωρίσ Σράπεηα
εξαςφαλίςεισ, μόνο και μόνο με τθν Ελλάδοσ
υπογραφι
επιφανϊν
Ελλινων Deloitte
επιχειρθματιϊν, οι οποίοι δε χρειάςτθκε
να δεςμεφςουν κάποιο περιουςιακό
ςτοιχείο τουσ, και χορθγιςεισ ςε εταιρείεσ
με μθδενικι ι ςχεδόν ανφπαρκτθ
δραςτθριότθτα μοίραηε το Σαχυδρομικό
Σαμιευτιριο (Σ.Σ.).Επίςθσ, θ ςυνεργαςία
μεταξφ του Σ.Σ. και τθσ Bestline, εταιρείασ
διαχείριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν του
ομίλου Δθμιτρθ Κοντομθνά επζφερε,
ςφμφωνα με πόριςμα τθσ ΣτΕ, ςυνολικι
πικανι ηθμία ςτα 78,75 εκατ. ευρϊ, κακϊσ
το 70% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ Bestline
ιταν ιδθ ενεχυριαςμζνο για τθν κάλυψθ
δανείου που είχε χορθγθκεί από τθν
Σράπεηα Πειραιϊσ, με ανεξόφλθτο
υπόλοιπο
6.335.000
ευρϊ,
ποςό
υπερδιπλάςιο από το τότε μετοχικό τθσ
κεφάλαιο.

2009

ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ

οι Εταιρείεσ Αςπίσ του Π. Ψωμιάδθ Baker Tilly
υπεξαίρεςαν εκατοντάδεσ εκατομμφρια
ευρϊ
από
τα
Κεφάλαια
των
Αςφαλιςμζνων τουσ

Intracom-ΟΣΕ

Σαχυδρομικό
Σαμιευτιριο

Αςπίσ Πρόνοια

ΕΣΑΙΡΙΕ
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τθσ
και

κάνδαλο

2009

Τποβρυχίων

Proton Bank

2012

ΕΝΟΠΛΕ
ΔΤΝΑΜΕΙΕΛΛΘΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ

ΣΡΑΠΕΗΕ

ΑΝ
Μίηεσ 40.000.000€ για δωροδοκίεσ για τισ
ςυμβάςεισ
προμικειασ
και &
DEBEVOISEεκςυγχρονιςμοφ των υποβρυχίων τφπου
PLIMPTON
214 και 209 αντίςτοιχα, αλλά και των
ςυςτθμάτων ASRAD καταβάλλονταν από
τθ γερμανικι εταιρεία STN Atlas Elektronik
ςτισ εταιρείεσ ςυμφερόντων του Πάνου
Ευςτακίου, αντιπροςϊπου τθσ ςτθν
Ελλάδα.
Σα ποςά αυτά διακινικθκαν μζςω
υπεράκτιων εταιρειϊν με τθ μεςολάβθςθ
τρίτων και ςε πολλζσ τράπεηεσ του
εξωτερικοφ.
Χορθγοφςαν ςε εταιρίεσ άμεςα ι ζμμεςα KPMG και PWC
ελεγχόμενεσ από τον Λ.Λ δάνεια (πρόςκετοσ
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρϊ (701 ζλεγχοσ 2011)
εκ.), χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ διαςφαλίςεισ,
χωρίσ εγγυιςεισ και με εξαιρετικά υψθλό
πιςτωτικό κίνδυνο με ςυνζπεια να
απειλθκεί και να υποςτεί ηθμιά θ Σράπεηα.
«Δανειοδοτιςεισ» τεράςτιων ποςϊν χωρίσ
να τθρείται κανζνασ κανόνασ τραπεηικϊν
ςυναλλαγϊν,
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2.2 ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ – ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΗΖΜΔΝΧΝ
ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
2.2.1 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο πνπ ππνρξενχηαη ε εηαηξία λα
δεκνζηνπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηνπο νπνίνπο θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. θνπφ έρνπλ λα
πιεξνθνξήζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθηφο εηαηξίαο (κεηφρνπο, πηζησηέο, ηξάπεδεο) γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.
χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ πξφηππν Νν 1 „Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ‟, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κία δνκεκέλε νηθνλνκηθή απεηθφληζε, κε
ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ απηή. Δπηδίσμε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε,
ηηο ηακηαθέο ξνέο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη
ρξήζηκεο γηα έλα επξχ θχθιν ρξεζηψλ γηα λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.
θνπφο ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη:


ε κέηξεζε ηεο πξνεγνχκελεο επίδνζεο ηεο εηαηξίαο



ε κέηξεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο



ε πηζαλή πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ

δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ πιεπξψλ ηεο επηρείξεζεο
(ξεπζηφηεηα, ζηαζεξφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο).
Σα είδε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ, ζχκθσλα κε ηνλ
Κάληδν17 είλαη:

17

Κάληδνο, Κ. (2002), Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Δθδφηεο Νηθεηφπνπινο Δ &
ΗΑ ΔΔ Δθδ. Interbooks, Αζήλα.
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α) Ηζνινγηζκόο: Απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θπξίσο
ιφγσ ηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρεη νκαδνπνηεκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη
εθθξαδφκελα ζε αμίεο ζην εθάζηνηε εγρψξην λφκηζκα. Ζ εηθφλα πνπ παξέρεη είλαη ζηαηηθή,
κηα θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή
θαη ππφθεηηαη ζε δεκνζίεπζε. Πεξηιακβάλεη: θεθάιαηα, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο, απαηηήζεηο, δάλεηα, απνζέκαηα, θαηαζέζεηο, πάγηα θ.ιπ. .
β) Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο:

Μεηξά ζηελ νπζία ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε ρξήζε (ην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαιείηε θέξδνο ελψ ην
αξλεηηθφ δεκηά). Αλ ν ηζνινγηζκφο απεηθνλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο δείρλεη ηελ πνξεία ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο. πλνςίδεη δειαδή ηα απνηειέζκαηα
εθκεηάιιεπζεο ηεο ρξήζεο πνπ ζηνλ ηζνινγηζκφ απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά
ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Δ.Γ.Λ.. (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ
ρέδην). Δπίζεο, θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ θαη δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο.
γ) Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ: ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε γίλεηαη απεηθφληζε ησλ
εηζξνψλ – εθξνψλ κεηξεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη απνηειεί ζπλνδεπηηθή θαηάζηαζε.
δ) Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο: Δκθαλίδεη ηεο κεηαβνιέο ζηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Παξφιν πνπ δελ ππφθεηηαη ζε δεκνζίεπζε, παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο.
ε) Πίλαθαο Γηάζεζεο Κεξδώλ: Γεκνζηεχεηαη καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη πεξηιακβάλεη
αλάιπζε ηεο δηάζεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ ππήξμαλ ζην ηέινο ρξήζεο (αθνχ αθαηξεζεί
ν θφξνο ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο θαη νη θνξνινγηθέο δηαθνξέο παιαηνηέξσλ ρξήζεσλ).
ζη) Έθζεζε Οξθσηώλ - Διεγθηώλ: Απνηειεί ηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ε
εηαηξία θαη έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ ινγηζηή - ειεγθηή ηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε έιεγρν ζηελ
επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνλ Κάληδν18, ε γλψκε ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα έρεη 5 δηαθνξεηηθέο
κνξθέο: ζεηηθή άλεπ επηθπιάμεσο, ζεηηθή κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, έθζεζε κεξηθήο θάιπςεο,
αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη αξλεηηθή.

18

Κάληδνο, Κ. (2002), Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Δθδφηεο Νηθεηφπνπινο Δ &
ΗΑ ΔΔ Δθδ. Interbooks, Αζήλα.
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Δπηπξφζζεηα ππάξρεη θαη ην Πξνζάξηεκα πνπ είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο πξφζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο,
ζην λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηα αθξηβή απνηειέζκαηα.

2.2.2 ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΠΟΗΖΖ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Παξά ηα πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε δεκνζίεπζε αληηθεηκεληθψλ
θαη αθξηβνδίθαησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνιιέο δηνηθήζεηο επηιέγνπλ λα παξαπνηνχλ,
κε ινγηζηηθέο θπξίσο επηινγέο, ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο.
Πξνζπαζνχλ λα σξαηνπνηήζνπλ ηα ινγηζηηθά ηνπο απνηειέζκαηα γηα κηα θαιή εηθφλα πξνο
ηα έμσ, αληί λα πξνζπαζνχλ πξαγκαηηθά λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο.
Μαθξνπξφζεζκα απηή ε πνιηηηθή θέξλεη δπζάξεζηα απνηειέζκαηα θαζψο νη
επελδπηέο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ παξαπιαλεί ηηο δηάθνξεο
αγνξέο παξνπζηάδνληαο παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζπλέπεηα ηελ πηψζε ηεο
ηηκήο ηεο κεηνρήο.
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο παξαπνίεζεο
ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Παξαθάησ αλαθέξνπκε
πξνζπάζεηεο νξηνζέηεζεο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο19:
► Μία πξψηε πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο, νξίδεη ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ σο ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα απμάλεη ή λα κεηψλεη ηα νηθνλν9κηθά
απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο θαηά βνχιεζε. Βέβαηα ε έλλνηα ηεο παξαπνίεζεο
πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ην νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα αιιά νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.

19

Καδαληδήο, Υ. (2006), Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο , Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ

θαη Πξνηχπσλ, Business Plus, Πεηξαηάο.
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► χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ
εκθαλίδεηαη φηαλ ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηεο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα παξαπιαλήζεη θάπνηνπο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο.
► Ο Ενπνπλίδεο et al. 20 ηνλίδεη φηη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξεηαη ζηνλ ζθφπηκν «ρεηξηζκφ» (manipulation) ζηνηρείσλ ηνπο, φπσο ππεξηίκεζε
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ή ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή
δεκηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηνπο. Οη ρεηξηζκνί απηνί έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηηο
Ζ.Π.Α. ν αληίζηνηρνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ απάηε (fraud) πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο
ζθφπηκεο αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
► Όπσο αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ ν πάζεο 21 , ζχκθσλα κε ην αλακνξθσκέλν Γηεζλέο
Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν240 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ν φξνο παξαπνίεζε αλαθέξεηαη ζε εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ ςεχηηθε παξνπζίαζε (misrepresentation) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δπίζεο, ζην ΓΔΠ Νν240 Ο φξνο (ινγηζηηθή) απάηε (fraud) αλαθέξεηαη:


ηνλ ρεηξηζκφ, ηε λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ

ζηνηρείσλ.


ηε κε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο.



ηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ

θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.


ηελ θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ ρσξίο νπζία (εηθνληθέο ζπλαιιαγέο).



ηελ θαθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο.
Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε κηαο

επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ.

20

Ενπνπλίδεο, Κ., πάζεο, Υ., Γνχκπνο, Μ. (2002), Οη ιαζξνρεηξίεο ησλ ηζνινγηζκψλ θαη νη
αδπλακίεο ησλ ειεγθηψλ, Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, ηεχρνο 38, ζει. 58-59.
21
πάζεο, Υ. (2002), Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Λνγηζηήο,
ηεχρνο 570, ζει. 1286-1294.
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A.

Ζζειεκέλε παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. Ζ δηνίθεζε δειαδή παξαβιέπεη

ηνλ ζεζπηζκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο πνπ θαζνξίδεη ην πξφηππν θαη εθαξκφδεη ηνπο δηθνχο
ηεο θαλφλεο έηζη ψζηε λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα πνπ απηή επηζπκεί. Ζ αληηκεηψπηζε απηή,
αγγίδεη ηα φξηα ηεο απάηεο θαη δελ ηηκσξείηαη κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά αιιά
θαη απφ ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.

B.

Κελά πνπ ην ίδην ην πιαίζην ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αθήλεη ζε πνιιά δεηήκαηα,

φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη έλα πξφηππν πνπ λα ξπζκίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ ζέκα,
νπφηε ε δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο είλαη αλαπφθεπθηε.

C.

Πεξηζψξηα επηινγψλ πνπ ηα ίδηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα αθήλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε

δηαθφξσλ ζεκάησλ. Γειαδή, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ξπζκίδνπλ έλα ζέκα, είλαη θαηά
ηέηνην ηξφπν δηαηππσκέλα πνπ αθήλνπλ ηεξάζηηα πεξηζψξηα ππνθεηκεληζκνχ θαη άζθεζεο
θξίζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο.
Απφ ηελ άιιε, ν Worthy νκαδνπνηεί ηηο ηερληθέο παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:


Αιιαγή ινγηζηηθήο κεζφδνπ



Μεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ θνζηνιφγεζεο



Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ηεο ρξήζεο, κεηαβάιινληαο ηηο εκεξνκελίεο

πνπ έζνδα θαη έμνδα ζεσξνχληαη σο δεδνπιεπκέλα.

2.2.3 ΚΗΝΖΣΡΑ ΠΑΡΑΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Σα θίλεηξα παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα αιιάδνπλ απφ άηνκν ζε
άηνκν, φπσο θαη απφ εηαηξία ζε εηαηξία. Σα πην βαζηθά θίλεηξα πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ
θαη αιιάδνπλ ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο εηαηξείαο είλαη:
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1.

Κίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεθαιαηαγνξάο

1.1.

Η πίεζε από ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο αλαιπηέο

1.2.

Η άληιεζε θεθαιαίσλ από ην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ

1.3.

Ο αληαγσληζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ

1.4.

Ο δαλεηζκόο από Τξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα

1.5.

Οη ζπγρσλεύζεηο θαη νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ

1.6.

Δηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ

2.

Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο

2.1.

Δαλεηαθέο Σπκβάζεηο

2.2.

Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο

3.

Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο

3.1.

Η δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο θάπνηνπ κάλαηδεξ

3.2.

Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα

4.

Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ

4.1.

Τν ξπζκηζηηθό πιαίζην ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε

4.2.

Οη αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο

4.3.

Η πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ

5.

Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα

5.1.

Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα

5.2.

Με ξεαιηζηηθνί πξνϋπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο
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2.2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΑΤΞΑΝΟΤΝ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΠΑΣΖ

Οη Κάληδνο θαη Ενπνπλίδεο et al.22 αλαθέξνπλ φηη, ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ψζηε νη ειεγθηέο
λα κελ εληνπίζνπλ παξαπνηήζεηο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ειινρεχεη πάληνηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο:


Σνλ εγγελή θίλδπλν (inherent risk). Ο θίλδπλνο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηα ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο (θιάδνο, κέγεζνο, θ.α.) πνπ ειέγρεηαη.


Σνλ θίλδπλν εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε

ηελ εθηίκεζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.


Σνλ θίλδπλν εθιεθηηθώλ ηεθκεξίσλ. Ο θίλδπλνο ηεο κνξθήο απηήο ζπλίζηαηαη ζηελ

επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ειέγρνπ.
Οη ηξεηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ζε έλα ππφδεηγκα
ειέγρνπ πνπ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
Διεγθηηθόο Κίλδπλνο = Δγγελήο Κίλδπλνο x Κίλδπλνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ x Κίλδπλνο
Διεγθηηθώλ Σεθκεξίσλ.
Οη Montgomery et al. 23 αλαθέξνληαη ζην «ηξίγσλν» ηεο απάηεο πξνθεηκέλνπ λα
ζθηαγξαθήζνπλ ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Σν ηξίγσλν ηεο απάηεο πεξηιακβάλεη
ηξία ζεκεία:

22

Γαγάλεο, Υ., Ενπνπλίδεο, Κ. (2008), Αλαγλψξηζε παξαπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ:
Μεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη εθαξκνγέο, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα.
23

Montgomery et al. (2002), An Analysis of the Fraud Triangle, Turner et al., p. 4.
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Πηέζεηο / Κίλεηξα (Incentive / Pressure) γηα ηε δεκηνπξγία παξαπνηήζεσλ ησλ

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.


Δπθαηξίεο (Opportunity) πνπ σζνχλ ζηελ παξαπνίεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα

αλχπαξθηνο εζσηεξηθφο έιεγρνο.


πκπεξηθνξά / Αηηηνιόγεζε (Attitude / Rationalization), δειαδή έλα ζχλνιν εζηθψλ

αμηψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παξαπνίεζε λα ηελ
αηηηνινγήζνπλ.
Σα βαζηθφηεξα ηψξα γεγνλφηα πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ινγηζηηθήο απάηεο ή
ζθάικαηνο είλαη:
► Με χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
► Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αζθείηαη απφ έλα άηνκν
► Απξφζπκε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή κε αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε, ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα ηνπ ειέγρνπ
► Με ξεαιηζηηθέο πξνζεζκίεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ειέγρνπ
► Αλεπαξθή θαη αθαηάιιειν πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε
► Τπέξκεηξε εκπηζηνζχλε ζε ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ θχξηεο ζέζεηο
► πρλέο αιιαγέο ζηειερψλ, λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη ειεγθηψλ
► Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα θέξδε
ηεο επηρείξεζεο
► Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο κε ζπγαηξηθέο ηεο θαη κε ζπλδεδεκέλα κέξε
► Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο εγθαηαζηεκέλεο ζε « θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο»
► Αζπλήζεηο κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
► Πηψζε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο
► Αζπκθσλία ινγαξηαζκψλ (π.ρ. αδηεπθξίληζηα θνλδχιηα ζε ζπκθσλίεο ινγαξηαζκψλ)
► Έιιεηςε παξαζηαηηθψλ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ
► Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ ππεξβνιηθέο ζε ζρέζε κε εθείλεο ηεο αγνξάο
► Πιεξσκέο γηα απξνζδηφξηζηεο ππεξεζίεο
► Αθίλεηα ππφινηπα απαηηήζεσλ κεγάινπ πνζνχ δίρσο άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ
► εκαληηθά ειιείκκαηα ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
► Μεγάινο αξηζκφο πηζησηηθψλ εγγξαθψλ ζε ινγαξηαζκνχο απαηηήζεσλ
► Τπάιιεινη ηεο εηαηξείαο δηαηεξνχλ ηξφπν δσήο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο ακνηβέο ηνπο
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2.2.5 Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ

Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο πνπ
πθίζηαληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα πεηχρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξνπο
ζηφρνπο, έρεη νδεγήζεη ζηελ ζπρλφηεξε εκθάληζε αιινίσζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Έπεηηα, ε κε απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηή άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηνπο
ειεγθηέο, έρεη θέξεη ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζην επίθεληξν κηαο ζεηξάο πνιχ
ζεκαληηθψλ εηαηξηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζθαλδάισλ, φπσο απηά πνπ αλαιχζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν κέξνο.
Σα ζθάλδαια απηά, ιφγσ ησλ νπνίσλ κεγάινη επελδπηέο ή πηζησηέο ππέζηεζαλ
δεκίεο πνιιψλ δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά δείγκαηα
ηεο παζνγέλεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο. Έρνπλ επίζεο κεηαζέζεη
ζηελ θνξπθή ηνπ λνκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη ζε επίπεδν
λνκνζεζίαο, ην δήηεκα ηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ.
Γη απηφ ην ιφγν ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ειεγθηηθή
γεληθά σο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο – δηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζ‟
έλα λέν εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ηεο ειεγθηηθήο, ζηελ ειεγθηηθή ηεο απάηεο θαζψο θαη ζε
δηνξζψζεηο, αιιαγέο ηφζν ζηηο λνκνζεζίεο φζν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ
εηαηξεηψλ, έπεηηα απφ ην μέζπαζκα ησλ ζθαλδάισλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί ν ξφινο ηεο ινγηζηηθήο, αλαπηχρζεθε ν θιάδνο ηεο
ειεγθηηθήο πνπ έξρεηαη λα εμαζθαιίζεη ην νξζφ απνηέιεζκα ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο.
Απαξαίηεην ππφβαζξν ηεο ειεγθηηθήο απνηειεί ε βαζηά γλψζε ηεο ινγηζηηθήο θαη
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
Ο ζεζκφο ηεο Διεγθηηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα κεηάδνζε αμηφπηζησλ
νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ ηεο θνηλσλίαο.
Δίλαη έλα μερσξηζηφ επαγγεικαηηθφ θνκκάηη γηα ηε δηνίθεζε θαη ηα νηθνλνκηθά, ην
νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, νηθνλνκηθή κνλάδα, ή θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη
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ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ24.
Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη: “Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη
ελεξγεηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθφο- δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ
ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.
Διεγθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκνηερληθψλ ελεξγεηψλ,
πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ζεκάησλ αλαγνκέλσλ ζηε ζπλαιιαθηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ”.
Ωο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο – δηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ειεγθηηθή είλαη
ζπγρξφλσο ηφζν επηζηήκε φζν θαη ηερληθή. Δπηζηήκε δηφηη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε παξέρεη
ζπλερψο θαηλνχξγηα γλψζε θαη ηερληθή γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγφκελε επηζηεκνληθή
γλψζε, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ θαη θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο.
Σξία είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη:
1. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ: Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη πνηνη
ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ
είλαη νη δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε, νη κέηνρνη, νη πηζησηέο θαη γεληθφηεξα νη
ζπλαιιαζζφκελνη κε απηή.
2. Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ: Αθνξά ηνλ ειεγθηή. Δμεηάδεη δειαδή πνηα πξφζσπα
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, πνηεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ηα
πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα.
3. Σηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ: Οη επηζηεκνληθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ειεγθηηθφ έξγν.
Έηζη, απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ζηφρνη ηεο ειεγθηηθήο κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ:
- Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηνίθεζεο,
- Ζ δηαζθάιηζε ησλ κεηφρσλ,
- Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ θαη
- H γεληθφηεξε «θνηλσληθή ζπλνρή» ηεο επηρείξεζεο

Παπαζηάζεο Π. (2003), Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο – Οξγαληζκνχο θαη ε
Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ, A΄ ηφκνο, Ηδησηηθή Έθδνζε, Αζήλα.
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ηηο κέξεο καο, ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ έρεη δηεπξπλζεί αξθεηά ζηνρεχνληαο ζηε
δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξερφκελσλ ινγηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή ειεγθηηθή
δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζηα βαζηθά πξφηππα ηεο ειεγθηηθήο.
Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο θαηαγξάθεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζε κηα έθζεζε ειέγρνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο πνπ
αζθεί ηνλ έιεγρν, ε νπνία είλαη εκπηζηεπηηθή θαζψο θαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ
ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη
δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαζία δε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζεσξείηαη κεγίζηεο ζεκαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη θαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη ινηπφλ φηη ζην πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο
πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ε έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ σο «κία
αλεμάξηεηε δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα εθηηκήζεη
ηηο δηαδηθαζίεο παξέρνληαο ζεκαληηθή ππεξεζία ζε απηφλ». Δπίζεο είλαη κηα αλαγθαία
ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ management. Έπεηηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηελ
αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε.
Ο Δμσηεξηθφο Έιεγρνο αληίζεηα, πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο. Ο Δμσηεξηθφο ή Αλεμάξηεηνο Έιεγρνο είλαη
απηφο πνπ εθηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά εθπαηδεπφκελνπο ινγηζηέο - ειεγθηέο, νη
νπνίνη αλαθέξνληαη σο νξθσηνί ειεγθηέο ή νξθσηνί ινγηζηέο. Ο έιεγρνο αξρηθά
δηελεξγνχληαλ θπξίσο επί ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο κνλάδαο. ήκεξα, ν έιεγρνο
πεξηιακβάλεη θαη επηκέξνπο ζέκαηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα
επεξεάδνπλ εκκέζσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα.
πγθεθξηκέλα, απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ε δηαπίζησζε ηεο
εηιηθξηλνχο θαη αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη
ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο (π.ρ. ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκκεηνρψλ, θ.ιπ.). Σα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ππφ ην βάξνο πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ν Δμσηεξηθφο Έιεγρνο
ξίρλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία
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ειέγρνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηνπο δηαρείξηζεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε δήηεζε ππεξεζηψλ ειέγρνπ απάηεο παξνπζηάδεη πξαγκαηηθή
αχμεζε ζε παγθφζκην επίπεδν25. Γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ
ηνκέα ειεγθηηθήο γλψζεο. Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο είλαη ζρεηηθά λένο επηζηεκνληθφο ηνκέαο
θαη αλαπηχζζεηαη απηνδχλακα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ελψ ν
ρξεκαηννηθνλνκηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο έρνπλ καθξά ηζηνξία απνδνρήο θαη
θαηαμίσζεο.
Οη δεμηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο απάηεο είλαη ζεκαληηθέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ φπσο είλαη ε θαηάρξεζε, ππεμαίξεζε ρξεκάησλ, παξαπνίεζε
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, απαηειή ρξενθνπία, επελδπηηθέο απάηεο θάζε είδνπο, ηξαπεδηθή
απάηεο δσξνδνθίεο, απάηεο κε ππνινγηζηέο, απαηειά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο
θεθαιαίσλ θαη απαηειέο πηζησηηθέο θάξηεο. Γπζηπρψο, έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο
νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε
θαη εκπεηξία γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αζρνιεζνχλ κε επηηπρία ζε απηφλ ηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεγθηηθνχ απηνχ ηνκέα δξάζεο ζε ζηέξεεο βάζεηο είλαη
ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα εμήο:


Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο δε κνηάδεη κε ηελ ειεγθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.



Οη ειεγθηέο απάηεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη

πξψηνη εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο εμαηξέζεηο, ηδηνξξπζκίεο, ινγηζηηθέο αλσκαιίεο
θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο .


Γηα λα γίλεη θάπνηνο θαιφο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα κάζεη λα ζθέθηεηαη ζαλ

θιέθηεο.


Ζ απάηε ζε έλα κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κε ζπλεζέζηεξε ηελ απάηε ζηε θάζε ηεο
εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ.


Ζ απάηε ινγηζηηθνχ ηχπνπ πξνθαιείηαη πην ζπρλά απφ απνπζία ειέγρνπ παξά απφ

ραιαξφ έιεγρν.

Καδαληδήο, Υ. (2006), Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο , Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ
θαη Πξνηχπσλ, Business Plus, Πεηξαηάο.
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Ζ πξφιεςε ηεο απάηεο είλαη ζέκα θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ελφο εξγαζηαθ9νχ

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγάιε αμία δίλεηαη ζηελ ηηκηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζηε δίθαηε
ζπκπεξηθνξά.
ηελ νπζία ν έιεγρνο ηεο απάηεο εξεπλά πίζσ, πέξα θαη πξηλ απφ ηξέρνπζεο
ζπλαιιαγέο θαη αζρνιείηαη ηφζν κε ην παξφλ φζν θαη κε ην παξειζφλ. Απάηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζπρλφηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη
παξαθάησ ζπλζήθεο:


Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλχπαξθην ή αδχλακν



Ζ πξφζιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γίλεηαη ρσξίο λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή

ζηελ εηιηθξίλεηα ηνπ θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ


Οη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη θάησ απφ αζθπθηηθή πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο


Ο ηξφπνο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη δηεθζαξκέλνο, αλαπνηειεζκαηηθφο ή

αλεπαξθήο


Έλαο έκπηζηνο ππάιιεινο έρεη έλα απφιπην πξνζσπηθφ πξφβιεκα ζπλήζσο

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, αιθννιηζκφ, ρξήζε
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηπρεξά παηρλίδηα ή αθξηβά γνχζηα\


Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή κνλάδα δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη παξάδνζε ζηε

δηαθζνξά


Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θάζε νηθνλνκηθήο θξίζεο
Ζ ειεγθηηθή ηεο απάηεο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζε έλα θαηάινγν ησλ

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησ λ κέηξσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο. ε κία
ζχγρξνλε επηρείξεζε κε απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ειαρηζηνπνίεζεο ηεο απάηεο:


Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη ζηελ επηρείξεζε ηνπ λα ζέζεη ζε εθαξκνγή θαη λα

γλσζηνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, έλα απνηειεζκαηηθφ θψδηθα εηαηξηθήο
ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη έλαλ νδεγφ ζηξαηεγηθήο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.


Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πεξηνρέο εκθάληζεο ηεο

απαηειήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίζεη ηε γλψζε ηνπ κε ηνπο
επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο.
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Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα μέξεη ηνλ πιένλ επζχ δξφκν γηα θάζε έξεπλα ηελ νπνίαλ

πξέπεη λα εθηειέζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη νπζηαζηηθή βάζε γηα ηελ
ππνζηήξημε κηαο αλεζπρίαο, θήκεο ή ππφλνηαο.


Ο ειεγθηήο απάηεο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηελ χπαξμε θηλήηξνπ θαη λα εθηηκήζεη ην

γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν εξγαδφκελνο ιεηηνπξγεί γηα λα βξεη αλ ππάξρεη θάπνηα
πηζαλή δηθαηνινγία


Έλα άιιν κέιεκα γηα ηνλ ειεγθηή ηεο απάηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην θέξδνο γηα ην

δξάζηε θαη λα εληνπίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα αλάθηεζε ηεο δεκηάο.

2.2.6 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Διιάδα, ν έιεγρνο εμειίρζεθε ζε πέληε ζηάδηα δηακέζνπ ησλ αηψλσλ, γηα λα πάξεη
ηειηθά ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή:


Πξώην ζηάδην: θαζνιηθφο έιεγρνο (αξραηφηεηα σο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα).



Γεύηεξν ζηάδην: έιεγρνο ζπζηεκάησλ (αξρέο 20νπ αηψλα σο δεθαεηία 1970).



Σξίην ζηάδην: έιεγρνο ζθαικάησλ (δεθαεηία 1970 σο δεθαεηία 1980).



Σέηαξην ζηάδην: ην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ (δεθαεηία 1980 σο δεθαεηία

1990).


Πέκπην ζηάδην: ην κνληέιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (κέζα δεθαεηίαο 1990 σο

ζήκεξα).
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Πξψηε θνξά ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, εκθαλίδεηαη ν φξνο ηεο εμσηεξηθήο ειεγθηηθήο ην
1931. Ο Νόκνο 5076 «πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ θαη Τξαπεδώλ» πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ψκαηνο Διιήλσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (ΟΛ), φκσο ν ζεζκφο δελ ιεηηνχξγεζε
πνηέ παξφιν πνπ κέρξη ην 1933 είραλ εθδνζεί ηα απαξαίηεηα δηαηάγκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ψκαηνο.
Ο ζεζκφο δε κπήθε ζε ηζρχεη, θαζψο ζπλέρηζαλ λα ηζρχνπλ, ηα νπνία φξηδαλ φηη νη
έιεγρνη ησλ ηζνινγηζκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δχν ηαθηηθνχο θαη δχν αλαπιεξσηέο
ειεγθηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Α.Δ.
Γελ πξνζθεξφηαλ δειαδή ηίπνηα νπζηαζηηθφ, παξφιν πνπ νη ειεγθηέο είραλ
δηθαηψκαηα, αιιά ζηελ πξάμε δελ ηα αζθνχζαλ επεηδή είραλ δηνξηζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ
ειεγρφκελε εηαηξία θαη απνηεινχζαλ εκκέζσο έκκηζζνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη εμαξηηφηαλ
απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξέα. Απνηέιεζκα ήηαλ ε “θαηά παξαγγειία” ζχληαμε θαη ππνγξαθή
εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ εθηφο ηεο ηππηθήο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ, δελ είρε θακία
νπζηαζηηθή ηζρχ.26
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή δελ
ιεηηνχξγεζε νπζηαζηηθά ζηελ Διιάδα πξηλ ην Β' παγθφζκην πφιεκν. Σν 1948, έπεηηα απφ
απαίηεζε ησλ μέλσλ, ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο
Γηνίθεζεο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ησλ ΖΠΑ, κε ηελ νπνία θιήζεθαλ Άγγινη νξθσηνί
ινγηζηέο πνπ έπαηξλαλ ηελ απνδεκίσζε ηνπο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ζρεδίνπ Μάξζαι
(Παπαδάηνπ 2005)
To 1955 εκπινπηίδεηαη θαη άιιν ην δηθαζηηθφ ειιεληθφ ζψκα κε ην Νφκν 3329 «πεξί
πζηάζεσο ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.)» θαηφπηλ εηζήγεζεο Άγγισλ Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ πνπ ήηαλ ηερληθνί ζχκβνπινη ηνπ .Ο.Λ., πνπ φξηδε ην ζθνπφ – αληηθείκελν ηνπ,
ξχζκηδε δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ηνπ.
Δπίζεο θαζφξηδε ηα πξνζφληα, δηθαηψκαηα/ ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ
νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη επέβαιε ηελ ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηαθηηθφ έιεγρν
επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο θαζνξίδνληαλ αζπκβίβαζηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή
κε νπνηνδήπνηε άιιε έκκηζζε ή άκηζζε ππεξεζία. Σν .Ο.Λ. μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην
1956 ππφ ηελ θξαηηθή επνπηεία.

Καδαληδήο, Υ. (2006), Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο , Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ
θαη Πξνηχπσλ, Business Plus, Πεηξαηάο.
26
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Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) θαη ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ
(ΟΛ) ίδξπζαλ ην έηνο 1997 ην Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηηθψλ
Λνγηζηψλ (ΗΔΟΔΛ) κε ζθνπφ ηελ Δπαγγεικαηηθή Μεηαπηπρηαθή Καηάξηηζε θαη
Δπηκφξθσζε ησλ Μειψλ ηνπ θαη ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ.
Σν ΗΔΟΔΛ, παξέρεη δηεηή Μεηαπηπρηαθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαη
Δπηκφξθσζε ζηνπο πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ) θαη
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ) πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ειεγθηηθφ θαη
ινγηζηηθφ επάγγεικα, θαζψο θαη γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηα αληηθείκελα
ηεο εθαξκνζκέλεο Διεγθηηθήο θαη Λνγηζηηθήο.
Σν δηεηέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ΗΔΟΔΛ αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηελ
Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή θαη πεξηιακβάλεη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ νξίδνληαη απφ ην ΠΓ 226/1992, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην
άξζξν 8 ηνπ Ν. 3693/2008 θαη‟ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2006/43 Δ.Κ., γηα ηελ απφθηεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή (λφκηκνπ ειεγθηή). πλεπψο, νη
απφθνηηνη ηνπ ΗΔΟΔΛ, έρνληεο θαη ηελ απαηηνχκελε ειεγθηηθή πξνυπεξεζία, απνθηνχλ θαη
ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ζηελ Διιάδα.
Όζνλ αθνξά ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ηψξα, απηφο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ
Διιάδα πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. πγθεθξηκέλα, ην 1985 ηδξχεηαη κε απφθαζε
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (απφθαζε 1457/7.6.85) ην «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ.)».
Σν Δ.Η.Δ.Δ. ην νπνίν είλαη θαη ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα, απαξηίδεηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη έρεη
κέιε ηνπ πηπρηνχρνπο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιψλ πνπ αζθνχλ απνδεδεηγκέλα ην
επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
Οη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν (εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο
εηαηξηψλ, εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην Υ.Α.Α.), θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ελψ κε ηελ απφθαζε 2438 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έγηλε ιφγνο γηα ηελ χπαξμε
επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επηζεψξεζεο. Παξάιιεια, ε επηηξνπή
θεθαιαηαγνξάο επηζεκαίλεη κε ηελ εγθχθιην ππ‟ αξηζκφλ 6 φηη νη Δηαηξίεο Λήςεο θαη
Γηαβίβαζεο Δληνιψλ νθείινπλ λα έρνπλ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ δχν επηπιένλ
απνθάζεηο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (απφθαζε 5/204 θαη Ν. 3016) ππνρξεψλνπλ ηηο
εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο λα έρνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
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Έηζη, κεηά ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, αλαγλσξίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ παξάιιεια αλαβαζκίζηεθε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα σο πξνο ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα.
Σέινο, ην ειεγθηηθφ έξγν ζηελ Διιεληθή νηθνλνκηθή ζθελή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο
εκθαλίδνπλ «αθξηβνδίθαηα» ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Αλ θαη
ν ζθνπφο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο έρεη κεηαηνπηζηεί ζήκεξα απφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο
ζηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο δηαηχπσζεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ε χπαξμε απάηεο, δφινπ θαη ακέιεηαο δελ κπνξεί λα κελ θαηέρνπλ θπξίαξρε
ζέζε ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία.
‟ απηφ ην έξγν έξρεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ν ξφινο ηεο ΔΛΣΔ, ε εζληθή επνπηηθή αξρή
ηνπ ειεγθηηθνινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο θαη είλαη αξκφδηα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία
ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ
ΔΛΣΔ ζπζηάζεθε κε ην λφκν 3148/2003 (ΦΔΚ 136 Α΄/5.6.2003) πεξί «χζηαζεο επηηξνπήο
ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ειέγρσλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Κχξην έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο
ησλ Ηζνινγηζκψλ ησλ εηαηξηψλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε επνπηεία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο
ΔΛΣΔ είλαη θαη ε άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην έξγν ηνπ ΟΛ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ
Καλφλσλ Γενληνινγίαο. Ζ λενεηζαρζέληα απηή έλλνηα ζηνλ ρψξν ηεο Διεγθηηθήο, ε έλλνηα
ηνπ «Πνηνηηθνχ Διέγρνπ» πξνέθπςε κεηά ηα θνινζζηαία νηθνλνκηθά – ειεγθηηθά ζθάλδαια
παγθνζκίνπ επηπέδνπ, ηεθκεξηψζεθε απφ ηελ IFAC κε ην «Γηεζλέο Πξφηππν Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ», δηελεξγείηαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα κέζσ ηνπ ΠΔ (πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ) θαη ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζηελ άζθεζε
ειέγρνπ ζηελ ίδηα ηελ ειεγθηηθή εξγαζία θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Καη‟ επέθηαζε απνηειεί
έλα κέζν γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κηαο θαη ηψξα νη ίδηνη νη Οξθσηνί
ινγηζηέο έρνπλ έλα επηπιένλ αληηθίλεηξν γηα ηελ εθνχζηα ή αθνχζηα παξάβιεςε ινγηζηηθψλ
ζθαικάησλ.
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2.2.7 ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΣΖ ΓΗΑΠΗΣΧΖ ΑΠΑΣΖ

Σα ειεγθηηθά πξφηππα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα
αθνινπζεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ νξζφηεηα θαη ηε
λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εχινγε ζπλέπεηα, λα είλαη
επθνινλφεηα απφ ηνπο ρξήζηεο θαη λα δηαθξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ηνπο.
Σα ειεγθηηθά πξφηππα θαζηεξψλνληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ
εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θάζε ρψξαο ή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ
θάπνηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα πνπ αλαγλσξίδνληαη παγθφζκηα. Απηά αλαθέξνληαη
παξαθάησ:


Γεληθά Πξόηππα



Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη πιήξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη

εκπεηξία


Ο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αλεπεξέαζηνο ζηε ζθέςε ζε φια ηα

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν


Ο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη εχινγε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαηά ηε δηελέξγεηα

ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ


Πξόηππα Ειεγθηηθήο Εξγαζίαο



Ζ ειεγθηηθή εξγαζία πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη νξζνινγηθά θαη ην ειεγθηηθφ

πξφζσπν λα επνπηεχεηαη απνηειεζκαηηθά


Σν ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κειεηάηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπ λα αμηνινγείηαη ψζηε λα απνηειεί ηε βάζε θαζνξηζκνχ ηνπ βάζνπο θαη ηεο εθηάζεσο ηνπ
εμσηεξηθνχ ειεγθηή


Σν απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη επαξθέο θαη θαηάιιειν θαη λα

εμαζθαιίδεηαη κέζσ θξηηηθψλ επηζθνπήζεσλ, παξαηεξήζεσλ, ππνβνιήο εξσηεκάησλ,
επηβεβαίσζεο θαη απνγξαθήο, γηα λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεθκεξίσζεο ηεο γλψκεο ηνπ
ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Πξόηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο



Ζ έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε θαηάξηηζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο είλαη ζχκθσλεο ή φρη κε ηηο γεληθά
παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο


Ζ έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε επηρείξεζε αθνινχζεζε ζηελ παξνχζα

φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο


Οη επεμεγεκαηηθέο ππνζεκεηψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζεσξνχληαη

εχινγα ηθαλνπνηεηηθέο εθηφο θαη αλ ν ειεγθηήο έρεη δηαηππψζεη δηαθνξεηηθή γλψκε.


Ζ έθζεζε πξέπεη λα πεξηέρεη είηε ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, είηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ εθθξάδεη
γλψκε. Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ην βαζκφ ηεο επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ν ειεγθηήο θαη κηα
ζαθή έλδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη δηελεξγήζεη.

2.2.7.1 ΔΠΕ 700 Δ ΙΑΜΟΡΦΩΗ Γ ΝΩΜΗ ΚΑΙ Έ ΚΘΕΗ ΕΠΙ ΣΩΝ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ ΑΣΑΣΑΕΩΝ

Σν παξφλ Πξφηππν αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα δηακνξθψζεη γλψκε επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο, ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο
ηνπ ειεγθηή πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
πλεπψο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν
ινγηζηηθφ πιαίζην (ΔΛΠ ή ΓΠΥΑ). Οθείιεη δειαδή λα ζπκπεξάλεη εάλ έρεη απνθηήζεη
εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο δελ
πεξηέρνπλ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε ή είηε ζε ιάζνο. Σν ζπκπέξαζκα
απηφ πξέπεη λα βαζηζηεί ζην θαηά πφζν:
1.

Έρνπλ απνθηεζεί ηα θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα

2.

Σα κε δηνξζσκέλα ζθάικαηα δελ είλαη νπζηψδε, κεκνλσκέλα ή ζην ζχλνιν ηνπο θαη

3.

Οη εθηηκήζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε είλαη ζχκθσλεο κε ην

εθαξκνζηέν ινγηζηηθφ πιαίζην.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ εθφζνλ ν ειεγθηήο ζπκπεξάλεη φηη νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν
πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, πξέπεη λα εθθξάζεη κε δηαθνξνπνηεκέλε γλώκε. ε
θάζε άιιε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε γλψκε ζηελ έθζεζή ηνπ.
2.2.7.2 ΔΠΕ 705 Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ Γ ΝΩΜΗ ΣΗΝ Έ ΚΘΕΗ ΣΟΤ Α ΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ
Ε ΛΕΓΚΣΗ

Σν παξφλ Πξφηππν αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εθδψζεη ηελ θαηάιιειε έθζεζε
ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπκπεξαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ επί
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηαθνξνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή ππάξρεη φηαλ ζηελ
παξάγξαθν ησλ παξαηεξήζεσλ <Βάζε γηα δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε> ηεο έθζεζεο ειέγρνπ
δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο-εμαηξέζεηο.
Σν παξφλ ΓΠΔ θαζνξίδεη ηξεηο ηχπνπο δηαθνξνπνηεκέλσλ γλσκψλ, ήηνη γλώκε κε
επηθύιαμε, αξλεηηθή γλώκε θαη αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο. Ζ απφθαζε αλαθνξηθά κε ην
πνηνο ηχπνο γλψκεο είλαη ελδεδεηγκέλνο, εμαξηάηαη απφ:


Σε θχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνθαιεί ηε δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ην εάλ νη νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο ή ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο απφθηεζεο επαξθψλ
θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, κπνξεί λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο, θαη


Σελ θξίζε ηνπ ειεγθηή γηα ην δηάρπην ησλ επηπηψζεσλ ή ησλ πηζαλψλ ηνπ ζέκαηνο

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Πίλαθαο 4. Η θξίζε ηνπ ειεγθηή γηα ηε θύζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνθαιεί ηε δηαθνξνπνίεζε
Φύζε ηνπ Θέκαηνο πνπ πξνθαιεί ηε Η κρίζη ηοσ ελεγκηή για ηο διάτσηο
δηαθνξνπνίεζε

ηων επιπηώζεων ή ηων πιθανών επιπηώζεων επί
ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Οπζηώδεο

αιιά

όρη Οπζηώδεο θαη δηάρπηε

δηάρπηε
Οη

Οηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

είλαη Γλώκε κε επηθύιαμε

Αξλεηηθή Γλώκε

νπζησδψο εζθαικέλεο
Αδπλακία

απφθηεζεο

επαξθψλ

θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ

θαη Γλώκε κε επηθύιαμε

Αδπλακία έθθξαζεο
γλώκεο
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2.2.7.3 ΔΠΕ 706 Π ΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Έ ΜΦΑΗ Θ ΕΜΑΣΟ ΚΑΙ Π ΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΑΛΛΟΤ
ΘΕΜΑΣΟ ΣΗΝ Έ ΚΘΕΗ ΣΟΤ Α ΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ Ε ΛΕΓΚΣΗ

Σν παξφλ Πξφηππν αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ φηαλ ν
ειεγθηήο ζεσξεί απαξαίηεην λα:


Δζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε έλα ζέκα ή ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ή

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
θαηαζηάζεσλ απηψλ ζηνπο ρξήζηεο, ή


Δζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε ζέκα ή ζέκαηα, εθηφο απφ εθείλα πνπ

παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ
θαηαλφεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν, ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ.
ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί ηζρπξηζκνί παξαπνίεζεο.

Πίλαθαο 5. Πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηώλ
Με ζρεκαηηζκόο πξόβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ θαη γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο
Απαμίσζε απνζεκάησλ
Γηελέξγεηα ρακειόηεξσλ απνζβέζεσλ
Με αλαπξνζαξκνγή παγίσλ
Έμνδα ζηνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο ελεξγεηηθνύ
Απνηίκεζε βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε Ξ.Ν.
Απνηίκεζε δαλείσλ ή πηζηώζεσλ ζε Ξ.Ν. γηα θηήζε παγίσλ
Απνηίκεζε καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε Ξ.Ν.
Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπλδεκέλεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ
Καζπζηεξήζεηο πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία, δεκόζην
Οξηνζέηεζε εμόδσλ, αγνξώλ, εθπηώζεσλ πσιήζεσλ (επηβάξπλζε ρξήζεο)
Τπνηίκεζε παγίσλ
Γηαγξαθή εμόδσλ εγθαηάζηαζεο
Οξηνζέηεζε νξγαληθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ (επηβάξπλζε ρξήζεο)
39

Με ινγηζηηθνπνίεζε βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεώζεσλ πνπ
επηδξνύλ ζην απνηέιεζκα
Με ινγηζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ επηδξνύλ ζηα
απνηειέζκαηα
Με ινγηζηηθνπνίεζε καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ
επηδξνύλ ζην απνηέιεζκα
Με ινγηζκόο καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ επηδξνύλ ζηα
απνηειέζκαηα
Με νξζή δηάζπαζε ρξεσζηηθώλ, πηζησηηθώλ ππνινίπσλ θαη απνηίκεζε
απνζεκάησλ
Παγηνπνηεκέλεο δηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ θαη ζπλαιιαγκαηηθώλ
δηαθνξώλ
Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
Γηαθνξά απνγξαθήο ζηα απνζέκαηα, ρξεόγξαθα θαη ηηο ζπκκεηνρέο
Γηαθνξέο θαηακέηξεζεο ηακείνπ
Δπίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα

Πίλαθαο 6. Με Πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηώλ
Με ειεγκέλεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Αδπλακίεο ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Άξζξν 47 ηνπ ΚΝ 2190/20 ζρεηηθά κε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείαο
Άξζξν 48 ηνπ ΚΝ 2190/20 ζρεηηθά κε αλάθιεζε ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο
Βησζηκόηεηα (Going Concern) γηα άιιεο αηηίεο
Με επηβεβαίσζε θπξηόηεηαο αθηλήησλ θαη βαξώλ
Με επηβεβαίσζε εθθξεκώλ δηθώλ
Με νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο κε αιιεινγξαθία γεληθά
Με νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο κε αιιεινγξαθία γηα απαηηήζεηο
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2.2.7.4 ΔΠΕ 240 ΚΑΙ Η ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΣΗ Δ ΙΑΠΙΣΩΗ Α ΠΑΣΗ

Ζ επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ
Πξφηππν 240 βαξχλεη ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Ζ Γηνίθεζε κε ηελ
αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ νξγαλσηηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα απνζαξξχλεη,
λα πξνιακβάλεη θαη λα εληνπίδεη ηελ απάηε. Σέηνηα ζπζηήκαηα κεηψλνπλ πιελ φκσο δελ
απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο απάηεο.
Σν πην πάλσ ειεγθηηθφ Πξφηππν αλ θαη νξίδεη ξεηά φηη ν ειεγθηήο δελ είλαη θαη δελ
κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφιεςε απάηεο, παξά ηνχηνπ ζεζπίδεη αξρέο θαη
δηαηππψλεη εθηηκήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπ νξθσηή ινγηζηή ζε ζρέζε κε ηελ απάηε.
πγθεθξηκέλα:
Δπζχλε Γηνίθεζεο
Ζ επζχλε γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο ή ζθάικαηνο βαξχλεη ηελ
Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία εθαξκφδεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα
ινγηζηηθήο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά κεηψλνπλ αιιά δελ εμαιείθνπλ ηελ
πηζαλφηεηα απάηεο ή ζθάικαηνο. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα ιάβεη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ηελ
Γηνίθεζε φηη αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε απηή.
Δπζχλε Διεγθηή
Ο ειεγθηήο νθείιεη:
● Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν χπαξμεο
νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νθείιεηαη ζε απάηε (ή
ζθάικα)
● Να δηαηεξεί ζηάζε “επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ” ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ,
αλαγλσξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη νπζηψδεο αλαθξίβεηα ιφγσ
απάηεο ή ιάζνπο, παξά ηελ ελδερφκελε εκπεηξία ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ ηηκηφηεηα θαη
αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο.
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● Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο, λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα πξνο ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο
γηα ηνλ θίλδπλν χπαξμεο ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αθνινπζνχκελεο
δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ απηψλ
● Να ππνβάιιεη εξσηήκαηα ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα λα
δηαθξηβψζεη θαηά πφζν έρεη γλψζε νπνηαδήπνηε πηζαλήο απάηεο
● Να θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, εθείλνη πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ απάηεο
● Να αμηνινγήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο παξείζθξεζε νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ιφγσ ελεξγεηψλ απάηεο. Δάλ νη θίλδπλνη πνπ ζα εληνπίζεη
είλαη ζεκαληηθνί, λα αμηνινγήζεη ηηο ζρεηηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη λα δηαπηζησζεί εάλ
εθαξκφδνληαη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί
● Να εμεηάζεη εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ή ηπρφλ αζπλήζηζηεο ζρέζεηο δείρλνπλ
εκθάληζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ απάηεο
● Να εμεηάζεη ηελ θαηαλνκή επζπλψλ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ινγηζηηθέο
αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαζψο θαη ηνπο πξνβιέςηκνπο παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ηεο
θχζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο έθηαζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
● Όηαλ εληνπίζεη κηα αλαθξίβεηα, λα εμεηάζεη εάλ απηή κπνξεί λα είλαη έλδεημε απάηεο,
θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο
● Όηαλ δηαπηζησζεί φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθά αλαθξηβείο ιφγσ απάηεο
ή ιάζνπο, λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν
● Δάλ εληνπίζεη απάηε πνπ έγηλε απφ ηελ Γηνίθεζε, ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ή ινηπνχο, λα θνηλνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ
● Να ελεκεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε Γηνίθεζε, γηα νπζηψδεηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
● Δάλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηνλ έιεγρν, λα
εμεηάζεη ηηο επαγγεικαηηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξίζηαζε, πξέπεη λα
ππνβάιεη παξαίηεζε, ην ελδερφκελν παξαίηεζεο θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε
απηή ηελ απφθαζε
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● Όηαλ ν ειεγθηήο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θίλδπλνο
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ιφγσ απάηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε εζφδνπ, πξέπεη αλ
ηεθκεξηψζεη ηνπο ιφγνπο πνπ θαηέιεμε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.
Αξθεηέο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη γηα ηα φξηα ηεο λνκηθήο
επζχλεο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απάηε. Οη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο
ειεγθηηθνινγηζηηθέο εηαηξείεο ζήκεξα, πνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ήηαλ «νθηψ κεγάιεο»,
PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte Touch Tohmatsu Limited θαη Ernst & Young
θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ κπνξεί λα είλαη
αλαγθαζκέλεο λα πιεξψζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ ππφινγνο ζε εηαηξηθφ
ζθάλδαιν, ππνζηεξίδνληαο πσο ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο είλαη αξθεηά
κεγάιν.
ηελ Διιάδα ε αζηηθή, πεηζαξρηθή θαη πνηληθή επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ έλαληη
εηαηξεηψλ πνπ ειέγρνπλ αιιά θαη ησλ ηξίησλ, ξπζκίδνληαη κε ην Ν. 2190/1920, Ν.Γ.
3329/1955 θαη Π.Γ. 226/1992. ηνλ ειεγθηή θαηαινγίδνληαη επζχλεο πνπ νθείινληαη ζε
απάηε, παξαιήςεηο, δφιν θαη βαξηά ακέιεηα, αζέηεζε ζπκθσλίαο θαη έιιεηςε ερεκχζεηαο κε
απνηέιεζκα ηε δεκία ησλ κεηφρσλ ή ηξίησλ πξνο ηελ επηρείξεζε.
πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 27, ζηελ παξάγξαθν 3, ηνπ Ν. 2190/1920, αλαθέξεηαη «Οη
ειεγθηέο επζύλνληαη θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο δηα παλ πηαίζκα, ππνρξεσκέλνη
εηο απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο. Η εθ ηνπ παξόληνο επζύλε δελ δύλαηαη λα απνθιεηζζεί ή
ηξνπνπνηεζεί. Η αμίσζεο ηεο εηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηίαο».
Δπίζεο, ζην άξζξν 19, Ν.Γ. 226/1992, αλαθέξεηαη «ν νξθσηόο ειεγθηήο επζύλεηαη γηα
θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελέξγεηαο ή παξαιείςεσο θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ εθόζνλ απηή νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ αζθνύληνο ηνλ
έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε από ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ».
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2.3 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΑΠΑΣΖ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

2.3.1 ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΑΡΥΔ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

Σν 1999 ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (ΟΟΑ), κε ηνλ Κψδηθα
γηα Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, δεκνζίεπζε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε
ξχζκηζε Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ πιεζψξα ζπδεηήζεσλ κε δηεζλείο
νξγαληζκνχο, δηάθνξεο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απηέο νη αξρέο απνηεινχλ ην
ζεκέιην ιίζν ηεο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ ρσξψλ ζηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
θνπφο απηψλ ησλ αξρψλ είλαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (λνκνζέηεο,
επελδπηέο, θνξείο ηεο αγνξάο θηι).
Οη αξρέο απηέο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη φρη κφλν ζηηο ρψξεοκέιε ηνπ ΟΟΑ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, λνκνζεηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δηαθνξψλ απφ ρψξα ζε ρψξα, ν ΟΟΑ πξνζέδσζε ζηηο αξρέο Δηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα πξνο δηεπθφιπλζε θάζε ρψξαο ζηελ εθαξκνγή
ηνπο.
Όκσο, νη έληνλεο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν νδήγεζαλ
ζηελ αλάγθε γηα αλαδηαηχπσζε ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππ‟
φςηλ ηα λέα δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ κε πην ζσζηφ ηξφπν ζηηο
ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
πλέπεηα φισλ απηψλ απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε αλαζεσξεκέλσλ αξρψλ Δηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ ΟΟΑ ην 2004, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο (OECD, 2004).
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χκθσλα κε απηή ηελ αξρή ην πιαίζην Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα
πξνάγεη δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο αγνξέο, λα είλαη ζπκβαηφ κε ην λφκν θαη λα εθθξάδεη
κε ζαθήλεηα ηε δηάθξηζε ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επνπηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη
εθηειεζηηθψλ αξρψλ.
Σν πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηνπ
ζηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ζηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγεί
αθελφο κελ γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο, αθεηέξνπ δε γηα ηελ πξνψζεζε
δηαθαλψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. Οη λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν,
δηαθαλείο θαη εθαξκνδφκελεο. Ζ δηάθξηζε ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζα
πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ
ζπκθέξνληνο. Σέινο, νη επνπηηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη εθηειεζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηελ εμνπζία, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο, ψζηε λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε
επαγγεικαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Οη απνθάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξεο,
δηαθαλείο θαη πιήξσο απνζαθεληζκέλεο.
Οη Βαζηθέο ινηπφλ αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη:
 Δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηδηνθηεζίαο
 Ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηνρώλ
 Ο ξόινο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε
 Γλσζηνπνίεζε θαη Δηαθάλεηα
 Επζύλεο ηνπ δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

2.3.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ – ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ηελ Διιάδα ηα πξψηα νπζηαζηηθά βήκαηα γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έγηλαλ κε ηελ
παξνπζίαζε ηεο “Γαιάδηαο Βίβινπ” ην 1999, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Αξγφηεξα
ην 2002 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 3016/2002 πνπ νξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο.
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Δπίζεο ππάξρεη ε επξσπατθή Οδεγία (2003/51/ΔC) ε νπνία ζεζκνζεηεί ππέξ ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. ε γεληθέο γξακκέο
φκσο, ηζρχεη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο εηθφλαο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο σο αξλεηηθήο 27,
παξά ηελ πιεζψξα πνηθίισλ πξνζπαζεηψλ ζέζπηζεο θαλφλσλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε
ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο βάζεη ησλ
αληίζηνηρσλ ππνδεηγκάησλ δηεζλψο.
πλέπεηα, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζπαζεηψλ απνηέιεζε ε επηξξνή ζηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εηζεγκέλσλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ, ζπκβάιινληαο ζε
κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθπβέξλεζεο ησλ
ειιεληθψλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
απνηειεί ε έληνλε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο απφ κηθξέο νκάδεο κεηφρσλ, απνηεινχκελεο σο
επί ην πιείζηνλ απφ νηθνγέλεηεο. Όκσο, απηή ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζηα ρέξηα ιίγσλ
κεγαινκεηφρσλ δπζρεξαίλεη ηε δηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,
δεδνκέλνπ φηη απηέο εληζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαζψο θαη ην ξφιν
ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ
πιεηνςεθίαο ηεο εμνπζίαο.
Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε ελφο ζαθνχο θαη εληαίνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ξερφηεηα ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε
ελφο ηδηαίηεξα αξλεηηθνχ θιίκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ,
νη νπνίνη πξνηηκνχλ θαη επηιέγνπλ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αξρέο “θαιήο” Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο.
Δπίζεο, πξνβιεκαηηθή θξίλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ,
νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αληηηίζεληαη ζε θάζε
ξχζκηζε πνπ ζίγεη ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηά ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, ζηελ Διιάδα, νη ηξάπεδεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, παξφιν πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ηνπο παξέρνπλ ραξαθηεξίδεηαη σο επί ην
πιείζηνλ αξθεηά πςειή. Αληηζέησο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηε
Γεξκαλία θαη ζηελ Ηαπσλία ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλνο.

27

Μνχδνπιαο, . (2003), Ο Ν.3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: Καη‟ άξζξν εξκελεία:

Αμηνιφγεζε απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ, Δθδφζεηο άθθνπια Α.Δ., Θεζζαινλίθε.
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ηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ
εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε.
Σα κε εθηειεζηηθά κέιε πξέπεη λα απνηεινχλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ θαη
απνηεινχλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία νθείιεη λα αλαθέξεηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο
επηρείξεζεο. Δπίζεο, νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηα κέιε
ζην δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην, ψζηε λα ελαξκνλίδνπλ ηα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ
αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ζην ίδην
πξφζσπν ησλ ξφισλ ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη
ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηζρχεη απηή ε δπαδηθφηεηα, ν Πξφεδξνο δε δηαζέηεη πξαγκαηηθή
εμνπζία.
Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ,
πξνβιέπεηαη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ακείβνληαη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηα εθηειεζηηθά. Ζ ηζρχο ή κε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ
εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε επηρείξεζεο.
Σέινο, ζεζπίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
χκθσλα, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3016/2002 νξίδεηαη ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θπζηθφ πξφζσπν πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
Γελ επηηξέπεηαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε, λα έρνπλ θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο εληφο ηεο
επηρείξεζεο ή ζπγγελείο πνπ λα θαηαιακβάλνπλ δηνηθεηηθή ζέζε κέρξη θαη 2νπ βαζκνχ εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην βαζηθφ κέιεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
είλαη λα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ,
πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ απφ ηπρφλ αηαζζαιίεο ησλ πξψησλ.
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2.3.3 ΠΧ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Οη αλάγθεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ζχγρξνλν
παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην ηηο ππνρξεψλεη λα ζηξαθνχλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο πξνζθέξνληαο
λένπο κεηνρηθνχο ηίηινπο. Απηή, ε δηεπξπκέλε πξνζθνξά κεηνρηθψλ ηίηισλ πξνο ην επξχ
επελδπηηθφ θνηλφ ζπληειεί ζηελ αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. Ζ
πνιπκεηνρηθή ηδηνθηεζία ζπλεπάγεηαη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ
θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζηειερψλ (managers) ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ο δηαρσξηζκφο, κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλνδεχεηαη απφ
ηελ εκθάληζε ελφο ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ
έρνπλ ηα ζηειέρε λα θπβεξλνχλ ηελ επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο
παξέρεηαη, πξνο ίδηνλ φθεινο θαη φρη πξνο απηφ ησλ κεηφρσλ ηδηνθηεηψλ.
ηελ Διιάδα, απηφ ην πξφβιεκα πήξε κηα θάπσο πην δηαθνξεηηθή κνξθή απφ απηή
πνπ αλαθέξακε, ηα ζηειέρε (managers) θαη νη κέηνρνη πνπ ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ
κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη θαη απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ
κεηνςεθνχζα θαηεγνξία επελδπηψλ- κεηφρσλ.
Σα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ ζε δχν θπξίσο πιεπξέο:


ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθφξεζε, είηε απηή αθνξά ηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, είηε αθνξά ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο
επηρείξεζεο, φπσο επίζεο θαη ην ζέκα ηεο θαηάρξεζεο ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο απφ
ηελ πιεπξά ησλ ζηειερψλ (managers).


ηελ ηζφηηκε θαη δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ κεηφρσλ.
Γπζηπρψο, ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα δελ είλαη επξέσο

δηαδεδνκέλε. ε απηφ ζπλέηεηλε ην γεγνλφο φηη γηα ηε κέζε ειιεληθή επηρείξεζε νη κέηνρνη,
ηα ζηειέρε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη έλα θαη ην απηφ, κε ζπλέπεηα ε ξχζκηζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή.
Ζ σξίκαλζε ηεο θεθαιαηαγνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ε θξίζε ηνπ 1999,
νδήγεζε ζηελ κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λνκνζέηε αιιά θαη ηεο αγνξάο γχξσ απφ ηα
δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φκσο ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο έρεη νδεγήζεη κφλν ζηελ
εθπφλεζε θάπνησλ ζσζηψλ ζπζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππνεπηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ζηε ιήςε ιίγσλ απνζπαζκαηηθψλ κέηξσλ, πνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ζπλνιηθά.
48

Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, ε πηνζέηεζε απζηεξψλ θαλφλσλ
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη πεξίπνπ κνλφδξνκνο, φρη δηφηη απηφ απαηηείηαη απφ ην
πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά επεηδή αξγά ή γξήγνξα ε ίδηα ε αγνξά ζα αληακείςεη
εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ζα ξπζκίδνπλ κε ην βέιηηζην ηξφπν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κεηφρσλ ,
ζηειερψλ, θαη δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Πξαθηηθέο φπσο ε αλάδεημε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θχξην πφιν ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ν δηνξηζκφο αλεμάξηεησλ, κε
εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα απνηεινχλ νινέλα θαη πην πνιχ
αληηθείκελν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αθνξά φκσο εμίζνπ θαη ηηο κε
εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπκκεηνρή εηαηξηψλ venture capital ζην κεηνρηθφ θεθάιαην κε
εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο
λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο

ζχγρξνλεο

πξαθηηθέο

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο

θαη

λα

πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ ζα εηζέιζνπλ ζηελ θεθαιαηαγνξά.
ε γεληθέο γξακκέο ν Νφκνο 3016/2002 απνηειεί ζηέξεν βήκα πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε θαη εθαξκφδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Σν θαηλφκελν φκσο πνπ παξαηεξείηαη
είλαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3016/2002, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, παξακέλεη ζε
ηππηθφ επίπεδν παξαβιέπνληαο ην πλεχκα θαη ηελ νπζία ηνπ λφκνπ.
Αξθεηέο δηεζλείο εηαηξίεο έρνπλ πξνζπαζήζεη θαηά ην παξειζφλ λα θάλνπλ έξεπλα γηα
ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα καο. Σα απνηειέζκαηα, ζπλήζσο δελ αλαθνηλψλνληαη,
γηαηί απινχζηαηα ζηελ πξάμε δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κε ηελ
νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ.
Ζ ηειεπηαία αλαθνίλσζε έξεπλαο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έγηλε απφ ηελ Grand
Thorton θαη θαηέδεημε απηά αθξηβψο πνπ γλσξίδνπλ φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ
θεθαιαηαγνξά: Όηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα λα ηεξείηαη ν ηχπνο ηνπ
λφκνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ην πλεχκα θαη ε νπζία πνπ είλαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε
ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Έξεπλεο, πνπ δηεμάγνληαη παγθνζκίσο απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξεζηή εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, απνβαίλεη ηειηθά πξνο φθεινο ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο απμάλεη
ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη βνεζάεη πνιχ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε.
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3. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΠΑΡΑΠΟΗΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΑΝΑΣΟΛΖ
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΗ ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΣΟ Υ.Α.Α
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

3.1 Ο ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

ηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, εμεηάζηεθαλ νη εηήζηεο Δθζέζεηο
Διέγρνπ πνπ ππεγξάθεζαλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο γηα ηηο εηαηξηθέο ρξήζεηο
2008- 2015 γηα ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ζθνπηά φζσλ θαηείραλ κεηνρέο ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο. Απφ ηε
δηεξεχλεζε απηή, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο
παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο θαη έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο νξθσηνχο
ειεγθηέο-ινγηζηέο.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη έγηλαλ
αληηιεπηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη
ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ θαη νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη
ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.
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3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ, ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη Δθζέζεηο Δπηζθφπεζεο / Διέγρνπ πνπ ππεγξάθεζαλ απφ
νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηθψλ ρξήζεσλ 2008
έσο 2015 ησλ εηαηξηψλ εθείλσλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Αζελψλ θαη βξίζθνληαλ ζε αλαζηνιή.
Σα ζπκπεξάζκαηα δηεμήρζεζαλ κε βάζε ηε «Γλψκε» θαη ηηο παξαηεξήζεηο /
επηζεκάλζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζηηο Δθζέζεηο
Διέγρνπ (βι. Παξάξηεκα B - Πίλαθαο ). ηελ πεξίπησζε νκίισλ εηαηξηψλ ηα Πηζηνπνηεηηθά
Διέγρνπ πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχζαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο.
Λακβάλνληαο ππφςε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζα
πξέπεη λα ηεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγν κειέηε:
1ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Πνηεο είλαη νη 9 ζπλεζέζηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη ησλ 47 εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζε
αλαζηνιή, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο νη νπνίνη
δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.
2ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Πνηνη θιάδνη εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηέηνηνπ είδνπο
πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ή πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ Παξαηεξήζεηο.
3ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ίδηνπ θιάδνπ;
3.2.1 ΠΖΓΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε νη επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ http://www.ase.gr & http://www.helex.gr

απφ ηηο νπνίεο

αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ- ειεγθηψλ
ησ λ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. επηρεηξήζεσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ θχξηα αγνξά αιιά ζε
αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.
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3.3 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Ωο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο κεηνρψλ ζε
αλαζηνιή θαη θαηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ,
πξνέθπςαλ πνιχ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο
παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο εηζεγκέλεο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζην Υ.Α.Α. θαη έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ
ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο.
Παξαθάησ, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο
πξνέθπςαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πάξζεθαλ απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ γηα ηηο ζαξάληα επηά (47) επηρεηξήζεηο ηνπ Υ.Α.Α. φπνπ νη
κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.

►

Οη 23 δηέζεηαλ Δθζέζεηο Διέγρνπ πνπ επηβεβαίσλαλ φηη νη εηαηξηθέο θαη

ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζίαδαλ εχινγα θαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ αιιά πεξηιάκβαλαλ επηζεκάλζεηο / παξαηεξήζεηο
ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γλσζηή σο «Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο κε έκθαζε» ή «χκθσλε
Γλψκε θαη Αλαθνξά Δπί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ».

►

Μφιηο 9 απέζπαζαλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο, Δθζέζεηο Διέγρνπ πνπ

επηβεβαίσλαλ φηη νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζίαδαλ
εχινγα θαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε βάζε γηα «Γλψκε κε
Δπηθχιαμε», θξίλνληαο πσο ε χπαξμε ζθαικάησλ ή ε αδπλακία

εληνπηζκνχ ησλ

ζθαικάησλ, ιφγσ έιιεηςεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, επηθέξεη πηζαλέο επηπηψζεηο νπζηψδεηο
αιιά φρη δηάρπηεο. πλεπψο δηαθνξνπνίεζε ηεο Γλψκεο ηνπ ειεγθηή.

► Οη 8

απέζπαζαλ Δθζέζεηο Διέγρνπ πνπ δήισλαλ φηη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ

παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νχηε ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηνπο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε,
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, κε βάζε γηα
«Αξλεηηθή Γλψκε». Σα ζθάικαηα εδψ.
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► Σέινο, 5 απέζπαζαλ Δθζέζεηο Διέγρνπλ πνπ αλαθέξνπλ φηη νη ειεγθηέο αδπλαηνχλ λα
εθθξάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ γλψκε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ιφγσ
πνιιαπιψλ αβεβαηνηήησλ κε πηζαλψλ ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο , κε βάζε γηα « Αδπλακία
Έθθξαζεο Γλψκεο».

Αποτελζςματα Εκκζςεων Ελζγχου
11%
18%
51%

Γνϊμθ με Ζμφαςθ κζματοσ
Γνϊμθ μεΕπιφφλαξθ

20%

Αρνθτικι Γνϊμθ
Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ

3.4 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Με βάζε ηελ εμέηαζε ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. εηαηξηψλ θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνεγήζεθε, πεξάζακε ζηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ, θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ
παξαπάλσ, ψζηε ζηε λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηθαλά πξνο αμηνπνίεζε απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζπλνιηθά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ
49 % ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πεξηιάκβαλε κία ηνπιάρηζηνλ
επηζήκαλζε πεξί αβεβαηφηεηα / παξαηήξεζε γηα νπζηψδεο ζθάικα πνπ νδεγεί ηνλ ειεγθηή λα
δηαθνξνπνηήζεη ηελ γλψκε ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ. Έηζη, ινηπφλ νη 22 ινηπφλ εηαηξίεο απφ ηηο
47 ηνπ δείγκαηνο πεξηείραλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπο, Γλψκεο απφ ηνπο
νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο νη νπνίεο ήηαλ

α) χκθσλεο Με Δπηθχιαμε, β) Αξλεηηθή

Γλψκε θαη γ) Αδπλακία Έθθξαζεο Γλψκεο.
Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ιάβνπκε κία γεληθφηεξε
εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο ειιεληθέο εηαηξίεο θαη ηη παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο
νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο, ςάμακε θαη βξήθακε ηηο 9 ζπλεζέζηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη ησλ 47 απηψλ εηαηξηψλ πνπ νη κεηνρέο ηνπο
βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή.
Αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ παξαηεξήζεσλ / επηζεκάλζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ
ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο νη νπνίνη δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. εηαηξηψλ ζε αλαζηνιή.
Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο :


Απφ ηηο 47 εηαηξίεο νη 7 είραλ σο θνηλή παξαηήξεζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ή
απμεκέλν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο γηα ην κέιινλ. Απηή ε παξαηήξεζε ζπλήζσο
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη εηαηξίεο απηέο είηε έρνπλ αξθεηέο έσο πνιιέο
ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, είηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο
είλαη δεκηνγφλα.

 Οη 4 απφ ηηο 47 εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο νη νπνίεο νθείινληαη
ζηα επί ζεηξά εηψλ ζηαζεξά δεκηνγφλα απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα ζε αξθεηέο απφ
απηέο κεγάινπ χςνπο.


ηηο 15 απφ ηη 47 εηαηξίεο, δφζεθε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα Καζαξήο Θέζεο θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ.

 ηηο 7 απφ ηηο 47 εηαηξίεο, φπσο πξναλαθέξακε παξαηεξείηαη ε χπαξμε
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.
54

 Οη 9 απφ ηηο 47 εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν ή
αθφκε θαη ην γεγνλφο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 & 48 Κ.Ν.2190/1920
(αλάθιεζε ηεο ζχζηαζεο αλσλχκσλ εηαηξηψλ) θαζψο θαη ιχζε ηεο εηαηξίαο.


Απφ

ηηο 47 εηαηξίεο νη 8 είραλ ηελ επηζήκαλζε γηα ην φηη ην ζχλνιν ησλ

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ.


Μφιηο 2 απφ ηηο 47 αλαθέξνληαη φηη έρνπλ ηεζεί ζε ιχζε θαη ππφ εθθαζάξηζε,
ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηξάπεδεο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη πιένλ αλαθιεζεί.



Καη

θπζηθφ επαθφινπζν φισλ ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ είλαη νη ζνβαξέο

ακθηβνιίεο πνπ επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο ζηηο 19 απφ
ηηο 47 Δθζέζεηο Διέγρνπ ησλ εηαηξηψλ, πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν, φζνλ αθνξά ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλερίδνπλ νη εηαηξίεο απηέο ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο (going concern).
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε πσο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο είλαη νη ελληά
ζπλεζέζηεξεο απφ απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη φρη νη κνλαδηθέο.
Παξ‟ φιν πνπ ε πιεηνςεθία απηψλ αθνξνχζε παξαηεξήζεηο γηα : ε Αξλεηηθή Καζαξή
Θέζε, ην Ύςνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ελδερφκελεο ή ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ
ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηε εηαηξίαο, αλαθέξζεθαλ επίζεο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο
ρξήζεηο θαη έιιεηςε πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε θαηαινγηζζέληεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο.
Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηξαπεδψλ ππήξμε ζε νξηζκέλεο Δθζέζεηο Διέγρνπ αλαθνξά
ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη δηθαζηηθέο αγσγέο πειαηψλ θαηά ηεο
Σξάπεδαο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί θαη ην φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξηψλ βξίζθεηαη ζε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, είτε για τθ λιψθ δανείων ωσ
προςπάκεια για τθ λφςθ του προβλιματοσ ρευςτότθτασ που παρατθρείται είτε για
επανακακοριςμό των όρων των

υποχρεϊςεων

τουσ, παράγοντασ κακοριςτικόσ για τθ

δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ομαλισ δραςτθριότθτασ τουσ.
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Οι 9 ςυνθκζςτερεσ παρατθριςεισ ςτισ Εκκζςεισ
Ελζγχου
Υπαρξθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

υςςωρευμζνεσ ηθμιζσ

Αυξθμζνοσ Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ >
Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικό
Κίνδυνοσ εφαρμογισ άρκρου 47&48 ΚΝ
2190/1920 - λφςθ κι εκκακάριςθ
Αρνθτικι ΚΘ και Σαμειακϊν Ροϊν
Αμφιβολίεσ ςυνζχιςθσ δραςτθριότθτασ (going
concern)
0
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Διαγραμματικά η απεικόνιςη όλων των παραπάνω ςχετικά με τισ 9 ςυνηθζςτερεσ παρατηρήςεισ
και τη ςυχνότητα εμφάνιςησ αυτών ςτισ 47 ειςηγμζνεσ εταιρίεσ του δείγματοσ. (Διάγραμμα 1.)

Δπηπιένλ, δηαθξίλνπκε απφ ηελ εμέηαζε ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ ησλ 47 εηζεγκέλσλ
ζην Υ.Α.Α. εηαηξηψλ, κε κεηνρέο ζε αλαζηνιή, φηη νη θιάδνη πνπ εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα
πνζνζηά ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθψλ είλαη θπξίσο θαη κε κεγάιε δηαθνξά ν θιάδνο Ρνπρηζκφο
& Αμεζνπάξ θη έπεηηα έξρνληαη νη θιάδνη Σξφθηκα & Πνηά, Βηνκεραληθά Πξντφληα &
Τπεξεζίεο, Δκπφξην, Σξάπεδεο.
εκαληηθφ επίζεο είλαη πψο παξαηεξείηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ
πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ

εθαξκφδνληαη απφ

επηρεηξήζεηο ίδηνπ θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν Ρνπρηζκφο & Αμεζνπάξ (ππεξθιάδνο
Πξνζσπηθά & Οηθηαθά Αγαζά) πνπ πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ Παξαηεξήζεηο,
δηαπηζηψλνπκε φηη νη εηαηξίεο ζπλερίδνπλ λα θαηαξηίδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, κε
ηελ παξαδνρή πσο ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ελψ ππάξρνπλ
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ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. ε φιεο ηηο Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ αλαθέξνληαη
φηη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά Ίδηα Κεθάιαηα, νη δε Βξαρππξφζεζκεο

Τπνρξεψζεηο

ππεξβαίλνπλ ην χλνιν ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθφ θαη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο,

ζπλζήθεο πνπ ππνδειψλνπλ αθξηβψο ηελ χπαξμε νπζηψδνπο

αβεβαηφηεηαο πεξί ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ ησλ 47 εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α.
εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο καο, παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξηθή ρξήζε 2012, παξνπζηάδεη ηηο
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζε αξηζκφ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο κπήθαλ ζε αλαηνιή
δηαπξαγκάηεπζεο. Δπίζεο, ζ‟ απηέο ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ παξαηεξείηαη φηη ε γλψκε πνπ έρεη
δηακνξθψζεη ν νξθσηφο-ειεγθηήο είλαη θαηά θχξην ιφγν «χκθσλε Γλψκε κε ζέκαηα
Έκθαζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αξλεηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαη κε ην ζχλνιν
ησλ Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ πνπ ππεξβαίλεη ην Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθφ ηεο.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην 2008, πνπ μέζπαζε ε θξίζε, έρνπλ δηαγξαθεί
απφ ην Υ.Α.Α. γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (εμαγνξέο-ζπγρσλεχζεηο-νηθνλνκηθή αζθπμία) 24
κεηνρέο, ελψ ην 2013 δηεγξάθεζαλ άιιεο 9 κεηνρέο εθ ησλ νπνίσλ κφλν ε Βηνράιθν
επαλεηζήγαγε ηηο κεηνρέο ηεο ζε παξάιιειε δηαπξαγκάηεπζε κε ην Υξεκαηηζηήξην ηεο
Euronext ζηηο Βξπμέιιεο. Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη επίζεο, φηη απφ ηηο εηζεγκέλεο ζε
αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ήδε νη 5 (Fintexport, Alapis, Nutriart, Sprider, Υαηδεησάλλνπ)
έρνπλ θεξπρζεί πησρεπκέλεο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ.
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3.5 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

Αλαθνξηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη
δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο έγθεηηαη ε παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα. Όπσο
πξναλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Διιεληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο Διιεληθέο Δηαηξίεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο εμεηάζηεθαλ
νη Δθζέζεηο Διέγρνπ πνπ ππεγξάθεζαλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο γηα φιεο ηηο εηαηξίεο
νη νπνίεο ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο κπήθαλ
ζε αλαζηνιή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εηαηξηθψλ ρξήζεσλ 2008 -2015.
πλεπψο είλαη πξνθαλέο φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, εθφζνλ
εμεηάζηεθαλ νη Δθζέζεηο Διέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κφλν ηελ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν θαζψο θαη εζηηάζακε ζηελ εηαηξηθή ρξήζε ζηελ νπνία ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο
θαζίζηαληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ έρεη θινληζζεί, εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο
δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ-θνινζζψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Όπσο αλαθέξεηαη θαη
εθηελέζηεξα ζε παξαπάλσ θεθάιαην, νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ησλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Enron, Xerox, WorldCom, θηι) ππήξμαλ εμαηξεηηθά κεγάιεο γηα φινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο, επελδπηέο, πηζησηέο, ινγηζηέο, εξγαδφκελνπο, νηθνλνκηθνχο
αλαιπηέο θαη θξαηηθνχο θνξείο. Οη «ινγηζηηθέο» απάηεο πνπ απνθαιχθζεθαλ πξνθάιεζαλ
ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
ηελ

αθεξαηφηεηα

ησλ

αλσηάησλ

δηνηθεηηθψλ

ζηειερψλ,

ηελ

επάξθεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ.
Παξφιν

πνπ

έρνπλ

δεκνζηεπηεί

πάλσ

απφ

πελήληα

Κψδηθεο

Δηαηξηθήο

Γηαθπβέξλεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, φια απηά ηα ζθάλδαια θαη νη θαθνδηαρεηξίζεηο
δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο φζνλ
αθνξά ην αληηθείκελν ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Βέβαηα, νπνηνδήπνηε ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη
εγγχεζε γηα ηελ νξζή δηαθπβέξλεζε κηαο επηρείξεζεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο, ελψ ε πηνζέηεζε θαλφλσλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, απιψο εληζρχεη ηνπο
κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, δηαζθαιίδνληαο ζηνπο
κεηφρνπο ηα κέζα απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ.
Απφ ηελ άιιε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη
παξνπζίαζε “πνηνηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο”, κέζσ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ
Γηεζλψλ

Λνγηζηηθψλ

Πξνηχπσλ

θαη

Γηεζλψλ

Πξνηχπσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Πιεξνθφξεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε “αμηνπηζηία” ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ είλαη ζπρλά
ςεπδαίζζεζε ή κχζνο.
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Λακβάλνληαο απηφ ππφςε, ηα θίλεηξα παξαπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη νη πξαθηηθέο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο απνηέιεζαλ αληηθείκελν
δηεξεχλεζεο πνιιψλ εξεπλεηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν κεραληζκφο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαη λα δηαπηζησζνχλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο
ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ξνήο ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην λνζεξφ απηφ θαηλφκελν. Ο
νξζφηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο είλαη ε πξφιεςε ηεο. Απηφ είλαη
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ
ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ απφ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο ειέγρνπ κε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα
απάηεο.
Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο καο ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ ζρεηηθά
κε ην Ύςνο ησλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ, δε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θπζηνινγηθά θαη έξρνληαη
ζχκθσλα κε ηελ «θαηάζηαζε» πνπ επηθξαηεί ζην Υ.Α.Α. ζε κία πεξίνδν χθεζεο ζαλ θαη
απηή, φπνπ νη εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ζπλερφκελεο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ζηα απνηειέζκαηά
ηνπο, αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα, κε απφξξνηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, νη κεηνρέο ηνπο λα
νδεχνπλ ζε θαζεζηψο δηαπξαγκάηεπζεο ππφ επηηήξεζε ή ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο θαη
θάπνηεο λα θηλδπλεχνπλ λα δηαγξαθνχλ εληειψο απφ ηελ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ.
ήκεξα, πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ ήδε αμηνπνηήζεη ην θζελφ δαλεηζκφ ηνπ παξειζφληνο
γηα λα «κνριεχζνπλ» ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο
κεηφρνπο, αιιά πιένλ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλεο ζε κεγάιν δαλεηζκφ, ηελ ψξα πνπ θιείλνπλ νη
«πφξηεο» ησλ ηξαπεδψλ θαη ε χθεζε επηδεηλψλεη ζπλερψο ηα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε.
Γε πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα ππελζπκίζνπκε φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 πνπ μέζπαζε
ε νηθνλνκηθή θξίζε πνιιέο ήηαλ νη εηαηξίεο πνπ θηλδχλεπζαλ, πνιιέο απηέο πνπ δελ ηα
θαηάθεξαλ θαη άιιεο ηφζεο πνπ πξνζπαζνχλ αθφκε θαη ζήκεξα λα επηβηψζνπλ. Γελ πξέπεη
λα μερλάκε ινηπφλ φηη θάλνληαο απηήλ ηελ έξεπλα θαη εμεηάδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο
ησλ εηαηξηψλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ δε ζα
κπνξνχζαλ λα κελ ήηαλ αλακελφκελα.
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Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη Δθζέζεηο Διέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ εηαηξηψλ πνπ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο
πεξηζζφηεξσλ δηαδνρηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα
ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εκθαληδφκελσλ παξαηεξήζεσλ / επηζεκάλζεσλ ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ-ινγηζηψλ θαη πέξα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ζηελ νπνία βξέζεθε ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο
ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο. Να εμεηαζηεί δειαδή ε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ
εηαηξηθή ρξήζε ζηελ νπνία κπήθε ε κεηνρή ηεο ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο.
ε έλα δεχηεξν επίπεδν, νη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ αλά θιάδν
επηρεηξήζεσλ,

ζπγθξηηηθά

θαη

κε

ηηο

ππφινηπεο

εηαηξίεο

ηνπ

θιάδνπ,

δειαδή

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ εηαηξηψλ απηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ θχξηα αγνξά ή
βξίζθνληαλ ππφ επηηήξεζε ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ
πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ίδηνπ θιάδνπ.
Δλ θαηαθιείδη, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηε δηελέξγεηα
επηπιένλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο
ηζνινγηζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην
Υ.Α.Α. πνπ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ηφζν ζηελ θχξηα φζν θαη ζηε δεπηεξνγελή
αγνξά ηεο ρψξαο. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, ζα παξνπζίαδε ε εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο ζε
κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ην 2005-2015, αθξηβψο κεηά ηελ
εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ Διιάδα.
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«Αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 195/17.08.2007)
(άξζξν 46)
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΑΓΟΡΔ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ
ΑΓΟΡΔ
Άξζξν 46
Αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3371/2005 (ΦΔΚ 178 Α΄) γηα ηε δηαθνπή, αλαζηνιή θαη
δηαγξαθή θηλεηψλ αμηψλ, ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο κπνξεί λα δηαθφςεη ή λα αλαζηείιεη ηε
δηαπξαγκάηεπζε ή λα δηαγξάςεη ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην νπνίν δελ πιεξνί πιένλ ηνπο
θαλφλεο ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο, εθηφο εάλ ην κέηξν απηφ ελδέρεηαη λα βιάςεη ζεκαληηθά
ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ο δηαρεηξηζηήο αγνξάο
δεκνζηνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζή ηνπ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή
ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ηελ θνηλνπνηεί ηαπηφρξνλα ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ
θξαηψλ − κειψλ.
2. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνθαζίδεη λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή
δηαπξαγκάηεπζεο ή απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνηειεί
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΠΜΓ, δεκνζηνπνηεί ακέζσο ηελ
απφθαζή ηεο απηή θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ − κειψλ.
3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεηά ηελ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξάθεη
ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε
αγνξά ή ΠΜΓ, εθφζνλ ελεκεξσζεί φηη ε αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο − κέινπο έρεη δεηήζεη
ηελ αλαζηνιή ή έρεη απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή απηνχ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ απφ ηελ
νξγαλσκέλε αγνξά πνπ ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηεο, εθηφο αλ ε ελέξγεηα απηή ζα έβιαπηε
ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
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ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 3371/05
«Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (14/07/2005)
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΔΛΑΥΗΣΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΚΓΟΣΩΝ
Άξζξν 17
Αλαζηνιή, δηαθνπή δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαγξαθή
θηλεηώλ αμηώλ

1. Σν ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα αλαζηέιιεη ηε δηαπξαγκάηεπζε θηλεηήο αμίαο φηαλ δελ
δηαζθαιίδεηαη ή απεηιείηαη πξνζσξηλά ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ή φηαλ επηβάιιεηαη
γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε θηλεηήο αμίαο αλαζηέιιεηαη
ππνρξεσηηθψο, αλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ πξνο ηνχην αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
2. Σν ρξεκαηηζηήξην κπνξεί επίζεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απφηνκσλ θαη έληνλσλ
δηαθπκάλζεσλ ηεο ηηκήο θηλεηήο αμίαο λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ηε δηαπξαγκάηεπζε θηλεηήο αμίαο, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.
3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή θηλεηήο αμίαο θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ή απηεπαγγέιησο, φηαλ θξίλεη φηη, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ,
δελ δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ή φηαλ ην επηβάιιεη ε αλάγθε πξνζηαζίαο
ησλ επελδπηψλ. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε ελδεηθηηθψο γηα ην
ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο γηα ηε δηαγξαθή είλαη ε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θηλεηήο
αμίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ, ε θαη' επαλάιεςε κε δεκνζίεπζε
εηήζησλ, εμακεληαίσλ ή ηξηκεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε
γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηνπ εθδφηε ή ε θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε.
Πξηλ λα ιάβεη ηελ απφθαζε πεξί δηαγξαθήο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ζηνλ
εθδφηε ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο θαη ηνλ θαιεί κέζα ζε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ.
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Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ εθδφηε, λα ηνπ
παξάζρεη πξνζεζκία κέρξη έμη κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα άξεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηε
δηαγξαθή ηνπ.
4. Σν ρξεκαηηζηήξην ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα θάζε απφθαζή ηνπ γηα ηε
ζέζε ζε εηδηθφ θαζεζηψο δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ αμηψλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ, αλαζηνιή ή
δηαθνπή δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ αμηψλ ή ηελ άξζε απηψλ.
5. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή κεηνρψλ απφ ην
ρξεκαηηζηήξην κεηά απφ αίηεζε ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κεηά
απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο πνπ ιακβάλεηαη κε
πιεηνςεθία 95% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ εθδφηξηα εηαηξία αλά
θαηεγνξία κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε δηαγξαθήο. Ζ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα ζέηεη εηδηθνχο φξνπο ζηελ εθδφηξηα ή θαη ζε
κεηφρνπο ηεο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ κεηφρσλ ηεο εθδφηξηαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.

Δηαηξία ζην

Θεηηθή Γλώκε κε

Γλώκε κε

Αξλεηηθή

Αδπλακία

ΥΑΑ

ζέκα Έκθαζεο

Δπηθύιαμε

Γλώκε

Έθθξαζεο Γλώκεο

ΑΒΔΝΗΡ

√

ΑΛΑΠΗ

√

ΑΛΚΟ
ΑΛΗΝ

√
√

ΑΣΔΡΜ

√

ΑΣΣΗΚ

√

ΒΑΛΚ

√

ΒΟΥ

√

ΒΧΒΟ

√

ΓΗΥΘ

√

ΔΓΡΑ

√

ΔΛΗΥΘ

√

ΔΛΤΦ

√

ΔΜΓΚΟ
ΔΝΚΛΧ

√
√

ΖΛΔΑΘ

√

ΗΚΟΝΑ

√

ΗΜΠΔ

_

ΚΑΡΓ
ΚΔΡΑΛ

_

_

_
√

√
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ΚΛΧΝΚ
ΚΛΧΝΠ
ΚΟΤΜ

√
√

ΚΤΠΡ
ΜΑΞΗΜ
ΜΖΥΚ
ΜΖΥΠ

√
√
√

ΜΛΑΝΣ
ΝΔΛ

√
√

ΝΔΧΡΗ

√

ΝΣΡΗΑΡΣ

√

ΠΑΡΝ

√

ΠΔΣΕΚ

√

ΠΡΑΞΚ

√

ΠΡΑΞΠ
ΠΡΟ

√

ΡΗΝΣΔ

√

ΑΟ

√

ΔΛΜΚ

√

ΠΗΝΣ

√

ΠΡΗ

√

ΣΒΑΝΚ

√

ΣΔΓΟ

√

ΣΔΚΓΟ

√

ΣΔΞΣ

√
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ΣΡΟΠ

√

ΣΣ

_

ΦΗΝΣΟ

_

_

_

√

ΥΑΛΤΒ

√

ΥΑΣΕΚ

√
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