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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη οικονομικών καταστάσεων 

ελληνικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών υπό το πρίσμα της ύπαρξης 

πιθανού κινδύνου παραποίησης αυτών. Παράλληλα παρουσιάζοντα τα βασικά 

χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων και επιχειρείται να αναδειχθεί η συμβολή 

τους στην ανίχνευση της λογιστικής απάτης κατά την κατάρτιση και τη 

δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Πιο αναλυτικά, παραθέτονται 

στοιχεία σχετικών ερευνών μαζί με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την 

ανίχνευση δόλιων οικονομικών αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

ευρήματα ελέγχου. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται δημοσιευμένες εκθέσεις ελέγχου 

εταιριών και επιλέγεται μια σειρά αριθμοδεικτών ώστε αφενός να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο διαστρέβλωσης των πληροφοριών που παρέχονται στους χρήστες και 

αφετέρου, με τη βοήθεια των νευρωνικών δικτύων, να επεξεργαστούν οικονομικά 

δεδομένα και να διερευνηθεί η ικανότητα τέτοιων αλγορίθμων να προβλέπουν και να 

εντοπίζουν τη λογιστική απάτη. Η εν λόγω θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση 

αποσκοπεί επίσης και στη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών στο συγκεκριμένο γνωστικό 

πεδίο ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της ακεραιότητας στη λογιστική 

πληροφόρηση αλλά και στην αξιοποίηση των νευρωνικών υποδειγμάτων ως ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό βοήθημα προς τον επαγγελματία ορκωτό ελεγκτή στα πλαίσια 

διενέργειας του ελεγκτικού του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στη σύγχρονη εποχή μας ολοένα και περισσότερο ακούει κανείς την έννοια του 

ελέγχου στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών στα πλαίσια της 

συναλλακτικής δραστηριότητας που διαδραματίζουν ως ξεχωριστές οντότητες που 

λειτουργούν εντός της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φύση των συναλλαγών και 

η συνεχώς αυξημένη πολυπλοκότητά τους στα πλαίσια των σημερινών οργανωμένων 

αγορών, οι νέες μορφές εταιριών σε συνδυασμό με τις εκάστοτε αλλαγές των 

οικονομικών, φορολογικών και νομικών συνθηκών, καθιστούν ολοένα και πιο 

επιτακτική την ανάγκη διαφόρων τύπων ελέγχων με γνώμονα την ορθή λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο είδος ελέγχου των 

σύγχρονων εταιριών αποτελεί η εξέταση των δημοσιευμένων οικονομικών τους 

καταστάσεων, δηλαδή η μελέτη των οικονομικών δεδομένων και στοιχείων που 

αναφέρονται σε αυτές, με σκοπό την εξαγωγή του συμπεράσματος για το εάν οι 

καταστάσεις αυτές εκφράζουν την αληθινή εικόνα μιας εταιρίας σε μία εξεταζόμενη 

περίοδο και δεν αποτελούν μία τυχόν παραποιημένη εκδοχή της πραγματικής 

κατάστασης. 

1.1 Σκοπός Της Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της αδιαμφισβήτητης σημασίας του ελέγχου που αναλύεται 

ανωτέρω, σκοπό της εργασίας αποτελεί η εξέταση της βασικής λογιστικής αρχής της 

αλήθειας και απεικόνισης της πραγματικής εικόνας των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων όπως επίσης και οι αρχές της συνέπειας και της αντικειμενικότητας 

αυτών. Με άλλα λόγια επιχειρείται ο εντοπισμός παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίες ενδεχομένως βλάψουν και ζημιώσουν οικονομικά όσους 

επενδυτές τις εμπιστευτούν για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους. 

1.2 Ερευνητικά Ερωτήματα. 
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Σε θεωρητικό επίπεδο αναλύονται στην εργασία οι πιθανοί λόγοι που απαντούν στο 

ερώτημα γιατί κάποια εταιρία να οδηγηθεί στην παραποίηση των καταστάσεών της, 

ποια είναι δηλαδή η επιδίωξή της. Επίσης, η χρήση του νευρωνικού υποδείγματος 

απαντά στο ερώτημα για το ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά της τεχνολογίας των 

νευρωνικών δικτύων στην εύρεση νοθευμένων καταστάσεων. Παράλληλα, τα 

στοιχεία της κάθε μιας επιλεχθείσας εταιρίας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω 

εργασία υποβάλλονται σε μια ακολουθία ερωτημάτων μέσω της οποίας 

κατατάσσονται τελικά οι εξεταζόμενες εταιρίες στις κατηγορίες εταιριών με τις 

παραποιημένες ή μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Η εν λόγω αλληλουχία ερωτημάτων έγκειται σε πρώτη φάση στην κατάταξη 

της κάθε μιας εξεταζόμενης εταιρίας αναφορικά με το εάν παραποιεί ή όχι τα 

οικονομικά της αποτελέσματα ώστε να επιτύχει μία «ωραιοποιημένη» εικόνα των 

δεδομένων της προ της δημοσίευσής τους. Η αρχική αυτή κατάταξη βασίζεται στην  

εξέταση της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Στη συνέχεια, σε δεύτερο στάδιο 

με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών γίνεται και δεύτερη κατάταξη των εταιριών με 

βάση τον τρόπο που θα ερμηνευθούν τα στοιχεία των αριθμοδεικτών από το 

νευρωνικό υπόδειγμα αλλά και τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από αυτό. 

 Έπειτα θα γίνει σύγκριση των δύο αυτών κατατάξεων για κάθε μια εταιρία, 

δηλαδή θα εξεταστεί κατά πόσο η δεύτερη ποσοτική μέθοδος κατάταξης επιβεβαιώνει 

ή όχι την πρώτη ποιοτική μέθοδο κατάταξης. Συνεπώς υπάρχουν τρία στάδια 

ερωτημάτων: τα δύο πρώτα αφορούν ερωτήματα κινδύνου παραποίησης και το τρίτο 

αποτελεί ερώτημα επιβεβαίωσης/απόρριψης. Στην επόμενη παράγραφο της 

μεθοδολογίας παρουσιάζονται όλα αυτά πιο αναλυτικά. 

1.3 Μεθοδολογία. 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο που γίνεται η τελική κατάταξη 

των εταιριών. Αρχικά επιλέχθηκε το δείγμα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων που 

αποτελείται αποκλειστικά από ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών εταιρίες και ομίλους επιχειρήσεων. Έπειτα σε πρώτη φάση μελετήθηκε η 

έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή για την κάθε μία 

εταιρία με σκοπό να εξετασθεί εάν εντοπίζονται στην εν λόγω έκθεση τα κριτήρια 

παραποίησης οικονομικών καταστάσεων η παρουσία των οποίων φανερώνει μία 
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εταιρία με παραποιημένες καταστάσεις. Τα δεδομένα κριτήρια παρουσιάζονται 

διεξοδικά στο κεφάλαιο όπου αναλύεται η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. 

Στην συνέχεια πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση ελληνικών αλλά 

και ξένων σχετικών εργασιών και επιστημονικών άρθρων αφενός για την επιλογή των 

κατάλληλων αριθμοδεικτών οι οποίοι θα βοηθήσουν στο ποσοτικό κομμάτι του 

ελέγχου και αφετέρου για την εξέταση της αποτελεσματικότητας των νευρωνικών 

συστημάτων στην επιτυχή έκβαση ανάλογων ερευνών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 

εν λόγω μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των επιλεχθέντων 

αριθμοδεικτών των προς μελέτη εταιριών χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου 

στο νευρωνικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιώντας την κατάλληλη παραμετροποίηση 

εξάγει τα δικά του αποτελέσματα, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εταιριών του 

δείγματος σε αυτές που χαρακτηρίζονται από παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και σε αυτές που δεν παρουσιάζουν ανάλογο ζήτημα, στηριζόμενο στον 

τρόπο που έχει μάθει ή έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί. Αξίζει να τονισθεί πως στα 

πλαίσια της δεδομένης εργασίας δεν επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου νευρωνικού 

υποδείγματος αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται ένα ήδη υπάρχον νευρωνικό σύστημα 

για την εισαγωγή οικονομικών και στατιστικών δεδομένων σε αυτό, για την επίτευξη 

του σκοπού της εργασίας. 

1.4 Δομή Εργασίας. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης εξετάζει και παραθέτει σχετικές ερευνητικές 

αναφορές και εμπειρικές μελέτες ακαδημαϊκών και λοιπών επιστημόνων και αποτελεί 

το πρότυπο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε και η διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους 

της συγκεκριμένης εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία πρώτη εννοιολογική προσέγγιση των 

νευρωνικών δικτύων ενώ την ίδια στιγμή διασαφηνίζεται η προέλευση των τεχνητών 

νευρωνικών υποδειγμάτων. Αναλύεται στη συνέχεια η ιδιαίτερης σημασίας συμβολή 

τους στη χρηματοοικονομική μηχανική ενώ στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η 

γνωριμία με τις ιδιότητες του νευρωνικού προτύπου που θα συνδράμει στην 

παραγωγή των αποτελεσμάτων της  παρούσας μελέτης. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα της 

ορθής κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, στις 

πληροφορίες που οφείλουν να εμπεριέχουν αυτές οι οποίες καθίστανται σημαντικές 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων και στη συμβολή της λογιστικής επιστήμης ως το μέσο διατύπωσης όλων 

αυτών των χρήσιμων πληροφοριών. Παράλληλα ορίζεται η λογιστική απάτη και 

διατυπώνονται τα κίνητρα που ωθούν τις διοικήσεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους 

φορείς στη διάπραξή της. Υπογραμμίζονται τα μέσα διενέργειας απατηλών πράξεων 

και διαφαίνεται η ευθύνη διοίκησης και ελεγκτή στην καταστολή τους. 

Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση όλων των βημάτων της 

ακολουθούμενης μεθοδολογίας  του ερευνητικού τμήματος της εργασίας από την 

αρχική κατάταξη των εταιριών του δείγματος σε κατηγορίες διαστρεβλωμένων και μη 

οικονομικών καταστάσεων, μέχρι και στη χρήση του ειδικού για το σκοπό αυτό 

νευρωνικού συστήματος. Ταυτόχρονα γίνεται σαφής αναφορά στον επιδιωκόμενο 

σκοπό της έρευνας. 

Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται αρχικά η παράθεση και γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της χρήσης του νευρωνικού δικτύου για τους σκοπούς της νόθευσης 

των οικονομικών καταστάσεων ενώ σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται τα ανωτέρω 

αποτελέσματα σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις και  αξιολογείται η επιτυχής 

συνδρομή της νευρωνικής επιστήμης στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εργασίας. 

Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης ενώ 

ταυτόχρονα προτείνει διάφορες πιθανές περιπτώσεις συναφών ερευνών οι οποίες 

δύναται να εκτελεσθούν σε μελλοντική βάση. 

1.5 Συνεισφορά Στη Βιβλιογραφία. 

 

Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης έγκειται στη χρήση της ως ένα εργαλείο 

πιθανού εντοπισμού παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων στα χέρια όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων που δρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα μία 

ελεγκτική εταιρία ή ένας θεσμός του Δημοσίου με παρόμοιες επιδιώξεις όπως το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους μελέτες προς την επίτευξη του έργου τους.  
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Κυρίως όμως η εν λόγω επιστημονική προσέγγιση συμβάλει υποστηρικτικά 

στο χρήστη των οικονομικών καταστάσεων, στον πιθανό επενδυτή ο οποίος στην 

προσπάθεια επικερδούς τοποθέτησης των κεφαλαίων του αναμφίβολα θα χρειαζόταν 

κάποια συμβουλή για την αποφυγή αλλά και πρόληψη απέναντι στις αθέμιτες και 

παραπλανητικές λογιστικές πρακτικές εταιριών που θίγουν ακόμη και το ζήτημα της 

άνισης μεταχείρισής τους λόγω ακριβώς της διαστρεβλωμένης δημοσίευσης των 

οικονομικών τους αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

                                                                               
Στη σύγχρονη εποχή μας υπάρχει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και 

οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ποικιλομορφία εταιρικών δομών και μία 

πλούσια γκάμα διαφόρων εταιρικών δομών. Παράλληλα με την αύξηση της 

τεχνολογίας και την ολοένα αυξανόμενη χρήση υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων στη σύγχρονη εταιρία, αυξάνεται και η πολυπλοκότητα του 

επιχειρηματικού έργου, των εταιρικών διεργασιών αλλά και ο επιμερισμός των 

διαφόρων μονάδων-τμημάτων στα πλαίσια της ομαλής και καθημερινής λειτουργίας 

μιας επιχείρησης. Ταυτόχρονα, και χάρη στην τεχνολογία, οργανώνονται μεγάλες 

εταιρικές δομές, συμπράξεις, όμιλοι επιχειρήσεων, εταιρίες κολοσσοί υπό τον όρο 

μεγέθους που δρουν σε πανελλήνια ή ακόμη και διεθνή εμβέλεια. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, του σύγχρονου αυτού κόσμου των επιχειρήσεων, στην 

εποχή της εταιρικής και επιχειρηματικής πολυπλοκότητας ο σύγχρονος ελεγκτής 

καλείται να επιτελέσει το έργο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των 

ελεγχόμενων εταιριών, να επαληθεύσει την ορθότητα αυτών ή να ανιχνεύσει τον 

κίνδυνο απάτης και παραποίησης των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, έχοντας σε 

κάθε περίπτωση υπόψη την εκπλήρωση του σκοπού του ελεγκτικού του έργου που 

δεν είναι άλλος από την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επενδυτών, των 

οικονομικών αναλυτών και οποιουδήποτε άλλου φορέα των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Για την πρόληψη της λογιστικής απάτης και την προστασία του κεφαλαίου 

των επενδυτών έναντι της διαστρέβλωσης των αποτελεσμάτων ο ελεγκτής πρέπει να 

εξοπλιστεί με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία ανίχνευσης του πιθανού κινδύνου 

απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εν λόγω εργασία προσπαθεί να 

αναδείξει τα νευρωνικά συστήματα και τη χρησιμότητά τους ως ένα σύγχρονο, ειδικό 

σύστημα που θα ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια ανίχνευσης 

περιπτώσεων λογιστικής απάτης. 
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Σε σχετική έρευνα για τη διενέργεια λογιστικής απάτης (Spathis, 2002) 

γίνεται αναφορά στα κίνητρα παραποίησης που είναι μεταξύ άλλων η πίεση που 

ασκείται στα στελέχη από τη Διοίκηση για την επίτευξη κερδών, τα προσωπικά 

οφέλη των στελεχών, ο χαλαρός εσωτερικός έλεγχος και η έλλειψη των 

απαιτούμενων δικλείδων ασφαλείας, η οικονομική δυσχέρεια ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζονται και τα μέσα, οι τρόποι διενέργειας της απάτης που είναι η 

υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών με την αντίστοιχη 

υποτίμηση στοιχείων παθητικού και ζημιών με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένου 

ύψους κερδών, η μεταβολή των αποτελεσμάτων χρήσης, οι εσφαλμένες λογιστικές 

καταχωρήσεις, η διενέργεια εικονικών, δηλαδή πλαστών συναλλαγών και η 

εσφαλμένη χρήση των αρχών και κανόνων της λογιστικής. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το συγγραφέα της εν λόγω έρευνας, οι 

περισσότερες παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναγνωρίζονται μέσω των 

ευρημάτων του ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών που εμπεριέχονται στην έκθεση 

ελέγχου τους και η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει λόγο για ύφεση στα 

οικονομικά τους αποτελέσματα, δυσκολία ή καθυστερήσεις πληρωμών σε 

εργαζομένους, συμμετοχή σε άλλες εταιρίες κτλ.  Καίρια στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων μέσω των οποίων ο ερευνητής μπορεί να υποψιαστεί για την απάτη 

αυτών είναι το σύνολο του ενεργητικού, τα αποθέματα, το κεφάλαιο κίνησης, οι 

πωλήσεις, τα ίδια κεφάλαια και τα καθαρά κέρδη. 

Στη μελέτη του για την ύπαρξη παραποίησης οικονομικών καταστάσεων από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις επιλέχθηκε δείγμα 76 εταιριών, 38 με μη παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και 38 με παραποιημένες. Ο εντοπισμός των εταιριών με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις βασίστηκε στην ύπαρξη: 

 Παρατηρήσεων ελέγχου στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που να 

φανερώνουν σημαντική αλλοίωση των αποτελεσμάτων χρήσης, του 

ισολογισμού, αλλά και την ύπαρξη αντίθετης γνώμης ελέγχου, 

 Φορολογικών παραβάσεων που έχουν επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις, 

 Παρατηρήσεις για πιθανή ύπαρξη αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, 

 Ένταξη της εξεταζόμενης εταιρίας σε καθεστώς «υπό 

παρακολούθηση» ή «υπό επιτήρηση» για θέματα σχετικά με 
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παραποίηση καταστάσεων ή εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικές 

με ωραιοποίηση αποτελεσμάτων. 

Για τις εταιρίες χωρίς παραποίηση καταστάσεων εξετάστηκε η τυχόν ύπαρξη 

αναφορών περί ωραιοποίησης αποτελεσμάτων στον Τύπο και σε ηλεκτρονικές πηγές 

καθώς και στις εκθέσεις ελέγχου τους. 

Στη συνέχεια, μέσω στατιστικών δοκιμών κατέληξε στους ακόλουθους 

αριθμοδείκτες: 

1. Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ή δανειακής μόχλευσης:  

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. 

2. Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ή δανειακής μόχλευσης:  

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού. 

3. Δείκτης μέσης περιόδου επανείσπραξης απαιτήσεων: 

Απαιτήσεις/Πωλήσεις ή Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πωλήσεις. 

4. Δείκτης Αποθέματα/Πωλήσεις. 

5. Δείκτης αποδοτικότητας (απόδοση επί των πωλήσεων) ή καθαρού 

περιθωρίου κέρδους: 

Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις. 

6. Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  ή ROA. 

7. Μικτά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού. 

8. Δείκτης συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας:  

Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού. 

9. Δείκτης ρευστότητας: Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού. 

10. Δείκτης οικονομικής δυσχέρειας: Z-score. 

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τους ίδιους δείκτες για την κατασκευή 

υποδείγματος με τη μέθοδο της σταδιακής λογιστικής παλινδρόμησης t test. Επίσης 

συμπέρανε πως οι εταιρείες µε χαµηλή αποδοτικότητα σε σχέση µε το ενεργητικό και 

τις πωλήσεις υποκινούνται στην παραποίηση είτε αυξάνοντας τα έσοδα είτε 

μειώνοντας τα έξοδα ώστε να ωραιοποιήσουν τα αποτελέσµατά τους.  Ακόμη, 

διαπίστωσε πως οι εταιρίες με παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις τείνουν να 

εμφανίζουν υψηλές μέσες τιμές δανειακής επιβάρυνσης, χαμηλή κερδοφορία και 

ρευστότητα και χαμηλές τιμές του σύνθετου δείκτη z-score. Όσο πιο χαµηλές τιµές 

προκύπτουν για τον δείκτη οικονομικής δυσχέρειας (z- score) τόσο η αντίστοιχη 
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εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις και είναι δυνατό αν αυτές συνεχιστούν να 

οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας από τις 38 

εταιρίες του δείγματος εκπαίδευσης χωρίς παραποιημένες καταστάσεις οι 30 

ταξινομήθηκαν ορθά ενώ για τις παραποιημένες αντίστοιχα από τις 38 οι 33 εταιρίες 

ταξινομήθηκαν ορθά. Συνεπώς επιτεύχθηκε συνολικό ποσοστό επιτυχίας 82,89%.     

Σε μια άλλη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Altman, 1968) 

επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα εάν και σε ποιο βαθμό μια ανάλυση 

αριθμοδεικτών θα μπορούσε να προβλέψει την πιθανότητα λογιστικής απάτης στα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα μιας εταιρίας. Στην προσπάθειά του αυτή ο 

συγγραφέας επέλεξε δείγμα 66 εταιριών εκ των οποίων οι 33 ανήκαν στην ομάδα μη 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οι υπόλοιπες 33 ανήκαν σε αυτήν των 

παραποιημένων ενώ ταυτόχρονα εξάλειψε τις ακραίες τιμές μεγεθών για αυτές τις 

επιχειρήσεις, δηλαδή έβγαλε από το δείγμα τις πολύ μικρές αλλά και τις πολύ 

μεγάλες εταιρίες με σκοπό την ομοιογένεια του δείγματος. Μέσω της μελέτης των 

οικονομικών καταστάσεων των υπό μελέτη εταιριών κατέληξε στους ακόλουθους 

αριθμοδείκτες: 

1. Working capital/Total assets, δηλαδή Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο 

Ενεργητικού, ο οποίος είναι δείκτης ρευστότητας αφού δείχνει τα 

«ρευστά» περιουσιακά στοιχεία ως ποσοστό των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

2. Retained Earnings/Total assets, δηλαδή Μη Διανεμηθέντα 

Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού. 

3. Earnings before interest and taxes/Total assets, δηλαδή Κέρδη προ 

Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού. 

4. Net worth/Total debt δηλαδή Καθαρά Κέρδη/Συνολικές Υποχρεώσεις 

ή Συνολικό Δανεισμό. 

5. Sales/Total assets, δηλαδή Καθαρές Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού.  

Στη συνέχεια με τη βοήθεια της λογιστικής παλινδρόμησης F Test προέβη σε 

σύγκριση των μέσων τιμών του κάθε αριθμοδείκτη και για τις δύο ομάδες εταιριών με 

την τυπική απόκλιση των τιμών. Τα αποτελέσματα της μελέτης του είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά διότι το μοντέλο πρόβλεψης απάτης βάσει αριθμοδεικτών παρουσίασε 
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95% ποσοστό επιτυχίας στο να καθορίσει σε ποια ομάδα (παραποιημένες ή μη) θα 

καταταγεί η κάθε μια εταιρία.  

Σε μεταγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με το κατά πόσο 

μια χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών δύναται να συμβάλει στην 

ανίχνευση παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Kaminski et al., 

2004), γίνεται λόγος για τη μεγάλη σημασία που έχει η ανακάλυψη της απάτης από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές, διότι σε αντίθετη περίπτωση, κλονίζεται τόσο η κοινή 

γνώμη των επενδυτών απέναντι σε έναν ελεγκτή ή μια ελεγκτική εταιρία και στη  

νομική υποχρέωση που αυτοί έχουν στο να ανακαλύψουν την απάτη, ενώ παράλληλα 

καταστρέφεται και η επαγγελματική φήμη τους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν 

θεσπιστεί νέοι νόμοι και ελεγκτικά πρότυπα για την πρόληψη αλλά και καταστολή 

της λογιστικής παραποίησης αποτελεσμάτων.  Η συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνει 

πως χρειάζονται νέες προσεγγίσεις στο εν λόγω έργο του ελεγκτή και μάλιστα μια 

αναλυτική διαδικασία ή διαφορετικά μια ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών. 

 Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη θέτει το ερώτημα κατά πόσο διαφέρουν οι 

αριθμοδείκτες μιας νοθευμένης εταιρίας συγκριτικά με αυτούς μιας ορθολογικής 

εταιρίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να συλλεχθούν και μελετηθούν τόσο οι 

παραποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών όσο και οι μη 

νοθευμένες καταστάσεις των υπόλοιπων εταιριών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

τονισθεί πως υπήρξε μια δυσκολία στο σχηματισμό του δείγματος που αφορά τις 

παραποιημένες εταιρίες και αυτό διότι σε αυτό το δείγμα δεν μπορούν να 

περιληφθούν απάτες εταιριών που ποτέ δεν ανακαλύφθηκαν όπως και απάτες που 

ανακαλύφθηκαν μεν από τους ελεγκτές αλλά εντούτοις διορθώθηκαν από τη 

Διοίκηση της ελεγχόμενης.  

Συνεπώς στο εν λόγω δείγμα συμπεριλαμβάνονται μόνο εταιρίες που έχει 

βρεθεί πως διαθέτουν παραποιημένες καταστάσεις αλλά παράλληλα δεν έχουν προβεί 

στις αναγκαίες διορθώσεις τους από τους ελεγκτές. Πρόκειται για παραποιημένες 

εταιρίες μεταξύ του 1982 και 1999 όπως αυτές συλλέχτηκαν από την ακόλουθη πηγή: 

Securities Exchange Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAERs) χωρίς 

να γίνεται κάποια αναφορά στον αριθμό του δείγματος. 
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 Η συγκεκριμένη έρευνα μέσω της πλατφόρμας του compustat ομαδοποίησε 

κάθε μια παραποιημένη εταιρία με μια μη παραποιημένη με κριτήριο τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Μέγεθος εταιρίας: Μία μη παραποιημένη εταιρία εφόσον το σύνολο του 

ενεργητικού της βρισκόταν μεταξύ του -/+ 30% του αντίστοιχου λογαριασμού 

μιας παραποιημένης εταιρίας ομαδοποιούνταν με αυτήν. Αν δεν προέκυπτε το 

«ταίριασμα» χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια το -/+30% των συνολικών 

πωλήσεων. Η μελέτη αυτή γινόταν κατά το έτος που προηγήθηκε του έτους 

που εντοπίστηκε η απάτη (έτος -1). 

 Χρονική περίοδος: Χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερο κριτήριο προκειμένου να 

αποκλείσει  κάποια από το ζεύγη εταιριών που έγιναν στο κριτήριο (1). 

 Κλάδος εταιριών: Χρησιμοποιήθηκε ως τρίτο κριτήριο ώστε να αποκλειστούν 

περισσότερα ζεύγη που προέκυψαν κατά το κριτήριο (2). Τελικά η μη 

παραποιημένη εταιρία που παρέμενε και μετά την εφαρμογή των δύο 

επόμενων κριτηρίων θεωρούνταν πως ήταν αυτή που το σύνολο του 

ενεργητικού της και οι συνολικές της πωλήσεις ήταν αριθμητικά πιο κοντά 

στα αντίστοιχα νούμερα μιας παραποιημένης εταιρίας. Οι αριθμοδείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Κόστος Πωληθέντων/Αποθέματα, 

2. Κόστος Πωληθέντων/Πωλήσεις, 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού, 

5. Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ή 

(Μακροπρόθεσμες+ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)/Ίδια Κεφάλαια, 

6.  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία/Σύνολο Ενεργητικού, 

7. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Συνολικό Ενεργητικό, 

8. Αποθέματα/Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 

9. Αποθέματα/Πωλήσεις, 

10. Αποθέματα/Σύνολο Ενεργητικού, 

11. Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις, 

12. Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού, 

13. Μη διανεμηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού, 

14. Λειτουργικά Έξοδα/Πωλήσεις, 
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15. Πωλήσεις/Μη Διανεμηθέντα Κέρδη, 

16. Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού, 

17. Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού, 

18. Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο περιουσιακών στοιχείων. 

Μετά από τη δημιουργία των ζευγών εταιριών, εφαρμόστηκε η παλινδρόμηση 

t-test για κάθε μια μεταβλητή-αριθμοδείκτη για να εξετασθεί εάν υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση αριθμητικών στοιχείων μεταξύ των δύο δειγμάτων εταιριών. Μέσω 

αυτής της πολυμεταβλητής ανάλυσης που επιχειρήθηκε αποδείχθηκε τελικά πως δεν 

υπήρχε σημαντική διαφορά στους αριθμοδείκτες των δύο δειγμάτων, παραποιημένων 

ή μη εταιριών ενώ όσες μεταβλητές ήταν στατιστικά σημαντικές δεν είχαν αυτήν τους 

την ιδιότητα για όλη τη χρονική περίοδο μελέτης. Σύμφωνα με τα παραγόμενα 

αποτελέσματα η παλινδρόμηση κατάφερε να κατατάξει σωστά το 98% των μη 

παραποιημένων εταιριών ενώ τα ποσοστά της ορθής κατάταξης των παραποιημένων 

εταιριών κυμαίνονταν από 24% μέχρι 59%. 

Σε επόμενη σχετική ερευνητική μελέτη (Kirkos et al., 2007), επιχειρείται η 

εξέταση της χρησιμότητας των νευρωνικών συστημάτων στον εντοπισμό 

διαστρεβλωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι συγγραφείς θεωρούν πως 

εξαιτίας της αυξανόμενης ροπής των επιχειρήσεων στη «δημιουργική λογιστική» η 

ελεγκτική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική στο σύγχρονο επιχειρείν.  

Στο δείγμα που επέλεξαν χρησιμοποίησαν 76 ελληνικές εταιρίες μη 

χρηματοοικονομικής φύσεως, 38 από τις οποίες ήταν μη παραποιημένες ενώ για τις 

υπόλοιπες 38 υπήρχαν δημοσιευμένες ενδείξεις για περιπτώσεις διαστρέβλωσης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τους, όπως ήταν οι αμφιβολίες του ελεγκτή στην 

έκθεση ελέγχου του σχετικά με την ακρίβεια και την ορθότητα των κονδυλίων, 

φορολογικές παρατυπίες, στοιχεία στις εκθέσεις ελέγχου των ελεγκτών που 

επηρεάζουν την εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού τους, αλλά 

και οι ενδείξεις «υπό επιτήρηση» ή «υπό παρακολούθηση»  που αφορούν τις εν λόγω 

εταιρίες. Στον αντίποδα γιε τις υπόλοιπες 38 εταιρίες δεν υπήρχε κάποια από τις 

προηγούμενες ενδείξεις παραποίησης ούτε στις εκθέσεις ελέγχου των ελεγκτών ούτε 

στις αναφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
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Όλοι οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά τους προέρχονται 

από λογαριασμούς μέσα από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις εταιριών, όπως ο 

ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και είναι οι ακόλουθοι: 

1. Συνολικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια, 

2. Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού, 

3. Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις, 

4. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πωλήσεις, 

5. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία/Σύνολο Ενεργητικού, 

6. Ρυθμός Αύξησης Πωλήσεων δηλαδή:  

(Πωλήσεις έτους 1- Πωλήσεις έτους 0)/Πωλήσεις έτους 0 

7. Αποθέματα/Πωλήσεις, 

8. Αποθέματα/Συνολικό Ενεργητικό, 

9. Χρηματικά Διαθέσιμα/ Σύνολο Ενεργητικού, 

10. Μικτό Περιθώριο Κέρδους/Πωλήσεις ή  

(Πωλήσεις- Κόστος Πωληθέντων)/Πωλήσεις, 

11. Καθαρά Κέρδη/Πάγια Περιουσιακά στοιχεία, 

12. Συνολικές Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού, 

13. Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού, 

14. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

15. Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού, 

16. Μικτό Κέρδος/Σύνολο Ενεργητικού, 

17. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού. 

Με βάση την εξέταση προϋπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας  οι συγγραφείς 

επέλεξαν τους παραπάνω αριθμοδείκτες οι οποίοι κατά τη γνώμη τους βοηθούν στην 

αποκάλυψη χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ενδεχομένως εμπεριέχουν απάτη. 

Παράλληλα, και για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποίησαν τους ακόλουθος λογαριασμούς: 

1. Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), 

2. Κεφάλαιο Κίνησης (Working Capital). 

Η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως πράγματι υπάρχουν 

κάποιοι αριθμοδείκτες που φανερώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους τις πιθανές 

περιπτώσεις λογιστικής απάτης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η χρήση σύνθετων 

μεθόδων όπως τα νευρωνικά υποδείγματα διότι αποτελούν μια εναλλακτική 
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πρακτική, ιδιαίτερα αποτελεσματική, στην ανίχνευση παραποιήσεων. Για την 

υλοποίηση της μεθοδολογίας της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος των 

δέντρων αποφάσεων με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα: υπήρξε 100% 

επιτυχία στην κατάταξη των μη παραποιημένων εταιριών και 92% επιτυχία στην 

κατάταξη των παραποιημένων εταιριών με συνέπεια την επίτευξη τελικού ποσοστού 

επιτυχίας ίσου με 96%. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα νευρωνικά δίκτυα με ποσοστό 

επιτυχίας 100% καθώς και τα μπεϋζιανά δίκτυα με ποσοστό επιτυχίας 75%. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και μία ακόμη επιστημονική έρευνα (Ravisankar et 

al., 2011) όπου οι συγγραφείς προσπαθούν να εντοπίσουν μεθόδους ανίχνευσης 

νοθευμένων οικονομικών καταστάσεων μέσω τεχνικών data mining όπως είναι και τα 

νευρωνικά υποδείγματα. Αναφέρουν πως η λογιστική απάτη ενδέχεται να εντοπιστεί 

σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική κατάσταση, ήτοι στον ισολογισμό, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση ταμειακών ροών και τον πίνακα 

διάθεσης κερδών. Για να πετύχουν το στόχο τους χρησιμοποιούν μία ευρεία γκάμα 

αριθμοδεικτών ρευστότητας, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, κερδοφορίας και 

μόχλευσης. Μέσω της χρήσης της μεταβλητής t-statistic επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι 

αριθμοδείκτες που ήταν οι στατιστικά σημαντικοί: 

1. Αποθέματα/Σύνολο Ενεργητικού, 

2. Μικτό Κέρδος/Σύνολο Ενεργητικού, 

3. Κυκλοφοριακό Ενεργητικό/Συνολικό Ενεργητικό, 

4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

5. Χρηματικά Διαθέσιμα/Σύνολο ενεργητικού, 

6. Αποθέματα/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

7. Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια κεφάλαια, 

8. Μακροπρόθεσμα Ξένα Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού, 

9. Καθαρό Κέρδος/Μικτό Κέρδος, 

10. Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού, 

11. Σύνολο Ενεργητικού/(Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά Κεφάλαια) 

12. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις/(Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά 

Κεφάλαια), 

13. Πάγια περιουσιακά στοιχεία/Σύνολο Ενεργητικού, 

14. Χρηματικά Διαθέσιμα/Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 
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15.  (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά κεφάλαια)/Σύνολο 

Υποχρεώσεων, 

16. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Σύνολο Ενεργητικού. 

17. Ζ-score, πρόκειται για μεταβλητή που ανέπτυξε ο Altman η οποία 

αξιολογεί τη χρηματοοικονομική κατάσταση και υγεία μιας εταιρίας 

ενώ χρησιμοποιείται και στον εντοπισμό παραποιημένων 

καταστάσεων. 

Αναφέρεται πως κάθε ένας αριθμοδείκτης είναι σημαντικός διότι στα 

κονδύλια, στους λογαριασμούς που εμπεριέχει, ενδεχομένως να υποβόσκουν 

περιπτώσεις λογιστικής απάτης. Εξάλλου, η κάθε μορφή απάτης συντελείται μέσα 

από διαφορετικούς κάθε φορά λογαριασμούς ανάλογα τον επιδιωκόμενο σκοπό του 

παραβάτη. Για παράδειγμα, λογιστική απάτη συντελείται όταν επιχειρείται η αύξηση 

των τιμών των μετοχών μιας εταιρίας, όταν επιδιώκεται η έγκριση δανεισμού από τις 

τράπεζες, όταν επιδιώκει κανείς να μοιράσει μικρότερο μέρισμα στους μετόχους ή να 

αποφύγει την πληρωμή της φορολογίας αλλά και όταν επίσης επιχειρείται η επίτευξη 

των προσωπικών στόχων ενός στελέχους εις βάρος της εταιρίας. 

Την ίδια μεθοδολογία ακολούθησαν και αυτοί οι συγγραφείς αφού από τις 202 

εταιρίες που επέλεξαν στο δείγμα τους οι 101 ήταν μη παραποιημένες και οι 

υπόλοιπες 101 ήταν παραποιημένες. Πρόκειται για εταιρίες εισηγμένες στο κινεζικό 

χρηματιστήριο. Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας προσπάθησαν 

να εντοπίσουν την αναλογία των εταιριών που προβλέφθηκαν ορθά ως 

παραποιημένες συγκριτικά με το συνολικό πλήθος των εταιριών που ήταν 

παραποιημένες. Το ίδιο έκαναν και για την ομάδα των μη παραποιημένων εταιριών. 

Το νευρωνικό δίκτυο που χρησιμοποίησαν κατέταξε σωστά το 90,77% του συνόλου 

του δείγματος ελέγχου τους. Κατέληξαν πως οι δείκτες κερδοφορίας είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικοί και ανέφεραν πως πιθανή ασυνήθιστη συμπεριφορά στα κέρδη ή στον 

κύκλο εργασιών είναι ύποπτη για πιθανή λογιστική παρατυπία και χρίζει περαιτέρω 

διερεύνησης από τον ελεγκτή. 

Σε παρόμοιου περιεχομένου επιστημονική έρευνα (Fanning & Cogger, 1998) 

οι μελετητές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο βασισμένο στα νευρωνικά 

δίκτυα χρήσιμο στον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Μέσα 

από ένα δείγμα εταιριών επιχειρούν να υπολογίσουν τους επιλεχθέντες αριθμοδείκτες 
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τους και να συμπεράνουν σχετικά με την παραποίηση ή μη των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων των υπό μελέτη εταιριών. Χρησιμοποιούν τα νευρωνικά υποδείγματα 

σε συνδυασμό με άλλα βασικά στατιστικά εργαλεία ώστε να κάνουν προβλέψεις 

λογιστικής απάτης στο δείγμα των εταιριών που επέλεξαν. Η μελέτη τους καταλήγει 

στη δημιουργία μοντέλου που με υψηλή πιθανότητα συντελεί στην ανίχνευση των 

δόλιων οικονομικών καταστάσεων.  Ως δείγμα επέλεξαν 102 εταιρίες για τις οποίες 

υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία παραποίησης στα δημοσιευμένα αποτελέσματά 

τους και οι οποίες εν συνεχεία ταιριάστηκαν με εταιρίες δίχως μαρτυρίες για 

παραποιημένες καταστάσεις. 

Κατά τη διενέργεια της έρευνάς τους οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως ορισμένοι αριθμοδείκτες και μεταβλητές είναι ευκολότερο και 

συχνότερο να τους κακομεταχειριστεί η διοίκηση μιας εταιρίας ώστε να παραποιήσει 

σκόπιμα τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα προ της δημοσίευσής τους. Οι 

λογαριασμοί αυτοί που είναι συχνότερο να παραποιηθούν είναι οι πωλήσεις, οι 

εισπρακτέοι λογαριασμοί, οι επισφαλείς απαιτήσεις και τα αποθέματα. Οι 

αριθμοδείκτες που βοηθούν στην εν λόγω μελέτη είναι:  

1. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πωλήσεις, 

2. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Σύνολο Ενεργητικού, 

3. Αποθέματα/Πωλήσεις, 

4. Αποθέματα/Σύνολο Ενεργητικού, 

5. Επισφαλείς Απαιτήσεις/Πωλήσεις, 

6. Επισφαλείς Απαιτήσεις/Εισπρακτέοι Λογαριασμοί, 

7. Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού, 

8. ROE ή Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια, 

9. Συνολικό Χρέος/Ίδια Κεφάλαια, 

10. ROS ή Return on sales: Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις. 

Επίσης ένα καλό μέτρο σύγκρισης μεταξύ εταιριών με παραποιημένες και μη 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι η σύγκριση για την κάθε μια κατηγορία του 

μικτού περιθωρίου κέρδους. Άλλοι λογαριασμοί-κονδύλια που εξετάζει η παρούσα 

εργασία οι οποίοι είναι πιθανόν να παραποιηθούν είναι: τα συνολικά περιουσιακά 

στοιχεία, τα μη διανεμηθέντα κέρδη, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος πωληθέντων 

αγαθών, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT). Οι εν λόγω έρευνα όπως 
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υποστηρίζεται από τους συγγραφείς της συμβάλει στο ελεγκτικό έργο των 

εξωτερικών ελεγκτών διότι τους ενημερώνει σε ποιους αριθμοδείκτες θα πρέπει να 

εφιστούν την προσοχή τους, ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που οι Διοικήσεις των εταιριών 

μπορούν πιο εύκολα και τελικά επιλέγουν να παραποιήσουν ενώ συνολικά ως μελέτη 

καταδεικνύει την αναμφίβολη χρησιμότητα μοντέλων όπως τα νευρωνικά 

υποδείγματα την εύρεση λογιστικών παρατυπιών. 

Εκτός των αριθμοδεικτών χρησιμοποιήθηκε η λογιστική παλινδρόμηση t-test 

για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι 

συγγραφείς κάνουν λόγο για ποσοστό επιτυχίας μεταξύ 70%-75% στο δείγμα 

εκπαίδευσης και 50%-65% στο δείγμα ελέγχου. 

Σε επιστημονικό άρθρο που άπτεται του θέματος της λογιστικής 

διαστρέβλωσης αποτελεσμάτων (J. Lin et al., 2003) γίνεται λόγος για τη δυσκολία 

εύρεσης μιας απάτης σύγχρονου τύπου η οποία μπορεί να υποβόσκει σε διάφορα 

σημεία των οικονομικών καταστάσεων και να κρύβεται επιμελώς χάρη στην 

πολυπλοκότητα των σημερινών εταιρικών δομών. Ωστόσο, οι συγγραφείς αναφέρουν 

και τη χρησιμότητα ενός ειδικού υπολογιστικού μοντέλου όπως ενός νευρωνικού 

υποδείγματος στην πρόληψη της χρηματοοικονομικής απάτης.  

Παράλληλα, συνδέουν το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει σε κάποια 

μεταβλητή στο να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός διενέργειας απάτης, με το μέγεθος και 

το εύρος του ελέγχου που πρέπει να διεξαχθεί από τους ελεγκτές. Με άλλα λόγια 

υποστηρίζεται η λογική που διατυπώθηκε και προηγουμένως ότι δηλαδή η Διοικήσεις 

των εταιριών διαπράττουν ευκολότερα μία απάτη μέσω συγκεκριμένων λογαριασμών 

που είναι πιο ελαστικοί στα δεδομένα που μπορούν να έχουν. Συνεπώς και το έργο 

του ελέγχου θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αριθμοδείκτες που είναι σημαντικότεροι 

στην προσπάθεια εύρεσης μιας απάτης. 

Οι ερευνητές, λοιπόν, στα πλαίσια του σκοπού της εργασίας τους προτείνουν 

τους ακόλουθους αριθμοδείκτες: 

1. Επισφαλείς Απαιτήσεις/Πωλήσεις, 

2. Επισφαλείς Απαιτήσεις/Εισπρακτέοι Λογαριασμοί, 

3. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πωλήσεις, 

4. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Σύνολο Ενεργητικού, 
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5. Μικτό περιθώριο κέρδους/Πωλήσεις. 

Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και λογαριασμοί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικοί με βασικά λογιστικά μεγέθη όπως το 

εισόδημα της εταιρίας (τζίρος) ή πωλήσεις, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και οι 

επισφαλείς απαιτήσεις. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί αλλά και 

αριθμοδείκτες προτιμήθηκαν έναντι άλλων διότι αφενός είναι κατά τεκμήριο πιο 

αποτελεσματικοί στην ανίχνευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

παραποιημένα στοιχεία και αφετέρου έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη 

βιβλιογραφία σε παρόμοιες έρευνες εντοπισμού οικονομικής απάτης. 

Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 40 παραποιημένων εταιριών για την περίοδο 1980-

1995 ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν ζεύγη η 

καθεμιά παραποιημένη εταιρία με τέσσερις μη παραποιημένες με βάση το κριτήριο 

του εταιρικού κλάδου και του μεγέθους για το έτος διενέργειας της απάτης, ήτοι 160 

μη παραποιημένες εταιρίες. Συνεπώς το δείγμα έφτασε στις 200 εταιρίες και 

χωρίστηκε σε δύο ομάδες: η πρώτη ήταν το εκπαιδευτικό δείγμα (20 παραποιημένες 

και 80 μη παραποιημένες εταιρίες) που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη του 

νευρωνικού υποδείγματος και η απόδοση του οποίου θα συγκρινόταν με τη 

παραδοσιακή στατιστική μέθοδο δηλαδή ένα λογικό μοντέλο το οποίο θα προέκυπτε 

από τη δεύτερη ομάδα (20 παραποιημένες και 80 μη παραποιημένες εταιρίες) η οποία 

αποτέλεσε το δείγμα ελέγχου. Ουσιαστικά δηλαδή το δείγμα ελέγχου και η 

στατιστική μέθοδος που αυτό θα παρήγαγε, θα εξέταζαν τα αποτελέσματα του 

νευρωνικού υποδείγματος δηλαδή της πρώτης ομάδας εταιριών. 

Στα αποτελέσματά τους οι συγγραφείς αναφέρουν πως με τη βοήθεια του 

νευρωνικού δικτύου που χρησιμοποίησαν από τις 80 μη παραποιημένες εταιρίες οι 78 

είχαν καταταγεί ορθά ως μη παραποιημένες πετυχαίνοντας ποσοστό επιτυχίας 97,5%. 

Ωστόσο η ίδια μέθοδος κατέταξε σωστά ως παραποιημένη μόνο τη 1 από τις 20 

παραποιημένες εταιρίες πετυχαίνοντας ποσοστό επιτυχίας μόλις 5%. Παρόλα αυτά το 

συγκεκριμένο μοντέλο πρόβλεψης της εταιρικής απάτης είχε ποσοστό επιτυχίας 79% 

στη συνολική ακρίβεια πρόβλεψης.  

Συμπερασματικά η εν λόγω πρακτική προσέγγιση του θέματος της λογιστικής 

παραποίησης και αυτό το ταίριασμα παραποιημένων και μη παραποιημένων εταιριών 

στα πλαίσια του δείγματος παρέχει στον ελεγκτή την ικανότητα πρόβλεψης και 
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ανίχνευσης μιας λογιστικής απάτης σε ένα υψηλό ποσοστό. Μάλιστα επειδή το 

νευρωνικό υπόδειγμα κατάφερε να προβλέψει τον κίνδυνο ύπαρξης απάτης στις 

οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων εταιριών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 

την παραδοσιακή στατιστική μέθοδο, οι συγγραφείς προτείνουν τη χρησιμοποίηση 

αυτών των ειδικών νευρωνικών συστημάτων στα πλαίσια της βελτίωσης του 

ελεγκτικού έργου. 

Σε μία ακόμη συναφή επιστημονική διερεύνηση του ζητήματος των 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Kotsiantis et al., 2006) εξετάζεται η 

αποτελεσματικότητα ενός υπολογιστικού προγράμματος ή ενός ειδικού αλγορίθμου, 

για παράδειγμα ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου ή ενός δέντρου αποφάσεων, στον 

εντοπισμό στοιχείων και ενδείξεων λογιστικής απάτης στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις εταιριών και πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η εύρεση των 

κατάλληλων παραγόντων (μεταβλητών, αριθμοδεικτών) οι οποίοι παρουσιάζουν 

αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού απάτης συγκριτικά με άλλους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 164 ελληνικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μεταποιητικού κλάδου ενώ 

αποκλείστηκαν από τη μελέτη εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως 

τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρίες και επιχειρήσεις real estate.  Από τη 

μελέτη όλων αυτών των εταιριών προέκυψε πως 41 από αυτές εμφανίζουν αποδείξεις 

και στοιχεία λογιστικής παραποίησης των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τους. Ως 

τέτοια στοιχεία θεωρούνται τα παρακάτω σύμφωνα με τους συγγραφείς: 

 Ύπαρξη σημαντικών αμφιβολιών σχετικά με την εγκυρότητα των 

κονδυλίων και των ποσών στην έκθεση ελέγχου του εξωτερικού 

ελεγκτή, 

 Παρατηρήσεις του φορολογικού ελέγχου σχετικά με φορολογικές 

ατασθαλίες που επηρεάζουν ζωτικά την κατάσταση εισοδήματος αλλά 

και τον ισολογισμό, 

 Η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με ην ύπαρξη 

αρνητικής καθαρής περιουσίας, 
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 Η συμπερίληψη μιας εταιρίας σε καθεστώς «υπό επιτήρηση» για 

λόγους που σχετίζονται με διαστρεβλώσεις οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Στη συνέχεια της μελέτης οι 41 παραποιημένες εταιρίες διασυνδέθηκαν με τις 

υπόλοιπες 123 μη παραποιημένες εταιρίες. Όλες οι μεταβλητές αντλήθηκαν από τις 

δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των υπό εξέταση εταιριών και είναι οι 

παρακάτω: 

1. Κέρδη προ τόκων και φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού (ROIC), 

2. Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού, 

3. Πάγια περιουσιακά στοιχεία/Σύνολο περιουσιακών στοιχείων, 

4. Χρηματικά Διαθέσιμα/Κυκλοφορούν ενεργητικό, 

5. Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

6. (Ίδια Κεφάλαια + Αποθεματικά Κεφάλαια)/Σύνολο Υποχρεώσεων, 

7. Κεφάλαιο κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού, 

8. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Σύνολο Ενεργητικού, 

9. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/Πωλήσεις, 

10. Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού. 

Ακολούθως, οι μεταβλητές αυτές θα χρησιμοποιούνταν ως δεδομένα εισόδου 

σε υπολογιστικό πρόγραμμα ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ύπαρξη απάτης σε αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η 

αρχική εκτίμηση περί 41 παραποιημένων εταιριών. Πριν όμως από αυτήν τη 

διαδικασία, μέσω της στατιστικής μεταβλητής ReliefF υπολογίσθηκε η επίδραση της 

κάθε μεταβλητής στα δεδομένα εισόδου του υπολογιστικού συστήματος και 

αποδόθηκαν συντελεστές βαρών υψηλότεροι στους αριθμοδείκτες με τη μεγαλύτερη 

επίδραση και χαμηλότεροι σε αυτούς με χαμηλή επίδραση. Σε αυτό το σημείο 

αποκλείστηκαν και ορισμένες μεταβλητές με μηδενική επίδραση. 

Ακολούθησε εν συνεχεία η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έπειτα και από την 

επεξεργασία των δεδομένων στα υπολογιστικά συστήματα. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με ποσοστό επιτυχίας 73,4%, τα 

δέντρα αποφάσεων με αντίστοιχο ποσοστό 91,2% αλλά και τα μπεϋζιανά δίκτυα  για 

τα οποία υπήρξε ποσοστό επιτυχίας 74,1%. Με άλλα λόγια τα υπολογιστικά αυτά 
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συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν, επαλήθευσαν σε αυτά τα ποσοστά την αρχική 

κατάταξη των εταιριών ως παραποιημένες ή μη.  

Σε μία ακόμη σχετική έρευνα (Ata & Seyrek, 2009) μελετήθηκε το ζήτημα 

της δόλιας κατάρτισης και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων υπό το πρίσμα 

της σημασίας του εντοπισμού της λογιστικής απάτης από τους εκάστοτε ελεγκτές 

οικονομικών καταστάσεων. Οι συγγραφείς της εν λόγω μελέτης χρησιμοποίησαν 

διάφορες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων όπως τα δέντρα αποφάσεων, τα νευρωνικά 

δίκτυα και τη μέθοδο των αριθμοδεικτών. 

 Το δείγμα συμπεριελάμβανε 100 εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατά το 2005. Οι 50 από 

αυτές χαρακτηρίστηκαν ως παραποιημένες σύμφωνα με τη γνώμη ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή ενώ οι υπόλοιπες 50 ως μη διαστρεβλωμένες. Οι επεξηγηματικές 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

1. Συνολικό Χρέος/ Σύνολο Ενεργητικού, 

2. Αποθέματα/ Πωλήσεις, 

3. Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις, 

4. Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού, 

5. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/ Πωλήσεις, 

6. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

7. Χρηματικά Διαθέσιμα/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

Οι τιμές όλων αυτών των αριθμοδεικτών υπολογίσθηκαν τόσο για τις 

παραποιημένες όσο και για τις μη παραποιημένες εταιρίες και εν συνεχεία 

εκτελέσθηκε λογιστική παλινδρόμηση t-test. Το δείγμα εκπαίδευσης αποτέλεσε το 

47% του συνολικού δείγματος και το υπόλοιπο 53% συγκρότησε το δείγμα ελέγχου 

για τη διενέργεια των μεθόδων εξόρυξης δεδομένων. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μέθοδος των δέντρων 

αποφάσεων κατάφερε να κατατάξει ορθά το 95,74% των εταιριών του δείγματος 

εκπαίδευσης και το 67,92% του δείγματος ελέγχου. Σύμφωνα με το μοντέλο των 

νευρωνικών δικτύων το 91,49% των εταιριών του δείγματος εκπαίδευσης 

κατατάχθηκε σωστά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το δείγμα ελέγχου ήταν 77,36%.
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Όπως εύκολα συνάγεται από την προηγηθείσα ανάλυση όλες οι σχετικές 

έρευνες, αν εξαιρέσει κανείς τη μελέτη του Edward Altman που ήταν από τις πρώτες 

στο είδος αυτό, αναφέρονται στη δεκαετία του 2000. Ας εξετάσουμε σε αυτό το 

σημείο τις ερευνητικές προσεγγίσεις του θέματος της παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών δεδομένων όπως αυτές αποτυπώνονται βιβλιογραφικά την 

τελευταία πενταετία. 

Σε πρόσφατη, λοιπόν, μελέτη γύρω από το ζήτημα αυτό (C.-C. Lin et al., 

2015) γίνεται αναφορά στο μείζον θέμα της λογιστικής διαστρέβλωσης 

αποτελεσμάτων και στην αναγκαιότητα κατασκευής σύγχρονων υπολογιστικών 

αλγορίθμων ανίχνευσης της οποιασδήποτε πιθανής απάτης. Η εν λόγω μελέτη 

επικεντρώνεται στις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data mining techniques)  και στη 

χρήση τους στον εντοπισμό της απάτης στις οικονομικές καταστάσεις που 

δημοσιεύουν οι εταιρίες. Ως τεχνικές data mining νοούνται οι στατιστικές 

παλινδρομήσεις, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, και τα δέντρα αποφάσεων. Επίσης 

επιχειρείται μία παρουσίαση των διαφορών που υπάρχουν στον εντοπισμό 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων μέσω των μεθόδων data mining και μέσω 

της μελέτης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, στη σύγχρονη εποχή ολοένα και αυξάνεται ο 

αριθμός των περιπτώσεων εμφάνισης λογιστικής απάτης στην κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων και οι τεχνικές data mining αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια των ελεγκτών στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

Μάλιστα μόνο στις Η.Π.Α. σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Πιστοποιημένων 

Ελεγκτών Απάτης κατά το έτος 2014, οι αμερικανικές επιχειρήσεις χάνουν το 5% του 

κύκλου εργασιών τους εξαιτίας περιπτώσεων απάτης ενώ διαχρονικά στην αγορά της 

Αμερικής έχουν χαθεί περί τα 460 δις. $, τα οποία θα μπορούσαν να 

κεφαλαιοποιηθούν, εξαιτίας περιπτώσεων λογιστικής απάτης. 

Η έρευνα χρησιμοποιεί ορισμένους αριθμοδείκτες όπως: 

1. Δείκτης Χρέους: Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια κεφάλαια, 

2. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA): Καθαρά Κέρδη/Σύνολο 

Ενεργητικού, 

3. Δείκτης αποδοτικότητας καθαρής θέσης (ROE): Καθαρά Κέρδη/Ίδια 

Κεφάλαια. 
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Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες σύγχρονες μέθοδοι 

επεξεργασίας των δεδομένων: 

1. Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης που εξετάζει τη σχέση μεταξύ των 

ενδείξεων παραποίησης οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές υπάρχουν 

στην έκθεση ελέγχου του ελεγκτή και της πιθανότητας διενέργειας μίας 

δόλιας λογιστικής ενέργειας στις καταστάσεις αυτές. 

2. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα η χρησιμότητα των οποίων έγκειται στην εξέταση 

μη γραμμικών συναρτήσεων αλλά και στην ενασχόληση με ένα πολύ μεγάλο 

πλήθος εισόδων δεδομένων που δύναται να επεξεργαστεί. 

3. Μοντέλο δέντρων αποφάσεων για διενέργεια προβλέψεων, μέθοδος που δεν 

απαιτεί γνώσεις τεχνικής παραμετροποίησης. 

Το δείγμα των υπό μελέτη εταιριών βασίστηκε στις αναφορές του Κέντρου 

Προστασίας Επενδυτών της Ταϊβάν και των αντίστοιχων ελεγκτικών αρχών και 

περιελάμβανε εταιρίες με παραποιημένες καταστάσεις ενώ από τη μελέτη 

αποκλείσθηκαν τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες. Η κάθε μια επιλεχθείσα 

εταιρία στη συνέχεια ταιριάστηκε με 4 μη παραποιημένες εταιρίες. Επιλέχθηκαν 129 

εταιρίες με παραποιημένες καταστάσεις για την περίοδο 1998-2010 άρα 

χρησιμοποιήθηκαν και άλλες 516 εταιρίες δίχως διαστρέβλωση για να γίνει το 

ταίριασμα. Το δείγμα εκπαίδευσης αποτέλεσε το 70% του συνολικού δείγματος ενώ 

το υπόλοιπο 30% αποτέλεσε το δείγμα ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης το ποσοστό 

ορθής κατάταξης για το δείγμα εκπαίδευσης είναι 83,7% ενώ για το δείγμα ελέγχου 

είναι 88,5%.  Με βάση το νευρωνικό δίκτυο τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας είναι 

91,2% και 92,8%. Τέλος σύμφωνα με το μοντέλο δέντρων αποφάσεων παρατηρείται 

90,4% ποσοστό επιτυχούς κατάταξης για το δείγμα εκπαίδευσης και 90,3% για το 

δείγμα ελέγχου. 

Σε μία αντίστοιχη προσέγγιση του θέματος των απατηλών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Huang et al., 2012) υπογραμμίζεται η σημασία 

της χρήσης νευρωνικών συστημάτων στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια της ορθολογικής λήψης 

αποφάσεων από την πλευρά των επενδυτών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χρηστών  

των οικονομικών καταστάσεων.  
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Για να συγκροτήσουν το δείγμα τους οι συγγραφείς επέλεξαν 116 εταιρίες (58 

με παραποιημένες και 58 χωρίς παραποιημένες καταστάσεις) από το 1992 μέχρι και 

το 2006. Οι εταιρίες αντλήθηκαν από τη λίστα εταιριών της Επιτροπής 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταιβάν καθώς και από το αντίστοιχο Κέντρο 

Προστασίας Επενδυτών.  Όσες από αυτές είχαν ενδείξεις παραποίησης σύμφωνα με 

την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κατατάσσονταν στις παραποιημένες 

εταιρίες ενώ αντίθετα για όσες δεν υπήρχε αντίστοιχη ένδειξη η κατάταξη γινόταν 

στην ομάδα των μη παραποιημένων εταιριών. 

Στη συνέχεια επιλέχθηκε μία ομάδα αριθμοδεικτών ρευστότητας, 

αποδοτικότητας, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και μόχλευσης, όπως: 

1. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA): Καθαρά Κέρδη/Σύνολο 

Ενεργητικού, 

2. Δείκτης αποδοτικότητας καθαρής θέσης (ROE): Καθαρά Κέρδη/Ίδια 

Κεφάλαια, 

3. Δείκτης γενικής ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

4. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας: Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού, 

5. Πωλήσεις/ Εισπρακτέοι Λογαριασμοί, 

6. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/ Σύνολο Ενεργητικού, 

7. Αποθέματα/ Σύνολο Ενεργητικού, 

8. Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ενεργητικού, 

9. Αποθέματα/ Πωλήσεις. 

Οι μελετητές με τη διενέργεια παλινδρόμησης F-value κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως όλοι οι ανωτέρω αριθμοδείκτες ήταν στατιστικά σημαντικοί σε 

επίπεδο σημαντικότητας p-value <0,01 και κατέληξαν στα αποτελέσματα Wilks’ Λ 

value= 0,766 και x
2
=151,095. 

Σε μια σχετική ερευνητική προσέγγιση (Chen, 2016) επιχειρείται η ανάπτυξη 

ενός μοντέλου εντοπισμού των νοθευμένων οικονομικών καταστάσεων. Εξετάζονται 

τόσο εταιρίες με παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις όσο και εταιρίες με μη 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις μεταξύ των ετών 2002-2013. Οι μέθοδοι 

που αναπτύσσει ο συγγραφέας για τον εντοπισμό της λογιστικής απάτης έγκεινται 

στα δέντρα αποφάσεων, στα μπεϋζιανά δίκτυα και στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. 
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Για τους σκοπούς της μελέτης επιλέχθηκαν 44 εταιρίες με παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις η κάθε μία αντιστοιχήθηκε με 3 εταιρίες για τις οποίες δεν 

είχε παρατηρηθεί κάποια προηγούμενη συμπεριφορά παραποίησης. Οπότε 

συγκεντρώθηκαν 132 μη παραποιημένες εταιρίες και συνολικά το δείγμα είχε 176 

εταιρίες. 

Ακολούθως επιλέχθηκαν οι επεξηγηματικές μεταβλητές δηλαδή οι 

κατάλληλοι αριθμοδείκτες οι οποίοι και αποτέλεσαν τα δεδομένα εισόδου για κάθε 

μία από τις παραπάνω μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της 

απάτης. Αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/ Σύνολο Ενεργητικού, 

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού, 

3. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία/ Σύνολο Ενεργητικού, 

4. Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού (Δείκτης ROA) , 

5. Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού, 

6. Χρηματικά Διαθέσιμα/ Σύνολο Ενεργητικού, 

7. Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις, 

8. Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ενεργητικού, 

9. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

10. Κόστος Πωληθέντων/ Αποθέματα, 

11. Χρηματικά Διαθέσιμα/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

12. Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ Πωλήσεις, 

13. Σύνολο Υποχρεώσεων/  Ίδια κεφάλαια, 

14. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/ Σύνολο Ενεργητικού, 

15. Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η εν λόγω έρευνα σχετικά 

με την επιτυχή ανίχνευση της απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με βάση 

τη μέθοδο των δέντρων αποφάσεων το συνολικό ποσοστό των ορθών προβλέψεων 

για το δείγμα ανήλθε σε 83,19%, το αντίστοιχο ποσοστό με βάση τα μπεϋζιανά 

δίκτυα έφτασε στο 75,2% ενώ όταν ο συγγραφέας στηρίχθηκε στα νευρωνικά δίκτυα 

η συνολική πιθανότητα ορθής πρόβλεψης ανήλθε σε 75%. 

Η περίπτωση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων υπό το πρίσμα 

της σχετικής μελέτης αριθμοδεικτών αποτέλεσε το αντικείμενο μίας ακόμη έρευνας 
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(Kanapickiene & Grundiene, 2015). Οι συγγραφείς της προσπάθησαν μέσω των 

τιμών των επιλεχθέντων αριθμοδεικτών να αποδείξουν την ύπαρξη απάτης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπου αυτή εμφανιζόταν ενώ παράλληλα τόνισαν 

τις αρνητικές συνέπειες της διαστρέβλωσης των οικονομικών στοιχείων από τις 

εκάστοτε εταιρικές διοικήσεις προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι εξεταζόμενοι αριθμοδείκτες ήταν: 

1. Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ενεργητικού, 

2. Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια, 

3. Κεφάλαιο Κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικού, 

4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

5. Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού, 

6. Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις, 

7. Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού (δείκτης ROA), 

8. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού, 

9. Αποθέματα/ Πωλήσεις, 

10.  Αποθέματα/ Σύνολο Ενεργητικού, 

11. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί/ Πωλήσεις. 

Για τη διενέργεια της μελέτης επιλέχθηκαν 40 λιθουανικές εταιρίες με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 125 εταιρίες με μη νοθευμένες 

καταστάσεις ενώ η περίοδος μελέτης ορίστηκε από το 1998 μέχρι το 2009. Οι 

ανωτέρω αριθμοδείκτες υπολογίσθηκαν τόσο για τις παραποιημένες όσο και για τις 

μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκε και η 

λογιστική παλινδρόμηση t-test με επίπεδο σημαντικότητας α=5%. 

Στη συνέχεια εκτελέστηκε στατιστική παλινδρόμηση p-value και 

διαπιστώθηκε πως οι τιμές σε ορισμένους αριθμοδείκτες διέφεραν σημαντικά στις 

δύο προαναφερθείσες κατηγορίες αριθμοδεικτών. Αυτοί οι αριθμοδείκτες που είχαν 

μεγαλύτερη ευαισθησία θεωρήθηκαν σημαντικότεροι στον εντοπισμό μίας λογιστικής 

απάτης και είναι οι ακόλουθοι: 

1. Από τους δείκτες κερδοφορίας ξεχώρισαν οι ακόλουθοι: Καθαρά 

Κέρδη/ Πωλήσεις, Καθαρά Κέρδη/ Ίδια Κεφάλαια, Καθαρά Κέρδη/ 

Σύνολο Ενεργητικού, 
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2. Από τους δείκτες ρευστότητας ξεχώρισαν: Αποθέματα/ 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Χρηματικά Διαθέσιμα/ Σύνολο 

Υποχρεώσεων, 

3. Από τους δείκτες δραστηριότητας και αυτούς της χρηματοοικονομικής 

διάρθρωσης όλοι οι δείκτες παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες εταιριών και συνεπώς είναι σημαντικοί 

στη μελέτη. 

Σύμφωνα με την έρευνα οι περισσότερες περιπτώσεις λογιστικής απάτης 

συντελούνται από τα διοικητικά στελέχη για να φανεί προς τους μετόχους ότι η 

εταιρία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να πετυχαίνει τους καθορισμένους στόχους. 

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παλινδρόμηση και τη χρήση των 

αριθμοδεικτών η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου αγγίζει το 84,8%. 
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας ερευνητικών εργασιών και εμπειρικών μελετών σχετικών με το θέμα της παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων και τη χρήση νευρωνικών υποδειγμάτων για τη διαχείριση των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

 Συγγραφείς Χρονολογία Χρησιμοποιούμενη Μέθοδος Μέγεθος Δείγματος Αποτελέσματα 

(ορθή-επιτυχής κατάταξη) 

1 C. Spathis 2002 Σταδιακή λογιστική 

παλινδρόμηση t test 

76 ελληνικές εταιρίες εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο. 

Συνολικό ποσοστό: 82,89%. 

2 Ε. Altman 1968 Λογιστική παλινδρόμηση F 

Test 

66 εταιρίες (περίοδος 1946-1965). Συνολικό ποσοστό: 95%. 

3 Kaminski et al. 2004 Σταδιακή λογιστική 

παλινδρόμηση t test, 

compustat. 

Επιλέχθηκαν εταιρίες με 

παραποιημένες καταστάσεις 

(περίοδος 1982-1999). Άγνωστο 

δείγμα. 

Ποσοστό μη παραποιημένων 

εταιριών: 98%. 

Ποσοστό παραποιημένων 

εταιριών: 24%-59%. 

4 E. Kirkos et al. 2007  Δέντρα Αποφάσεων 

 Νευρωνικά Δίκτυα 

 Μπεϋζιανά Δίκτυα 

76 ελληνικές εταιρίες μη 

χρηματοοικονομικής φύσεως. 

 Συνολικό ποσοστό: 

96% 

 Αντίστοιχα 100% 

 Αντίστοιχα 95%. 

5 P. Ravisankar et 

al. 

2011 Νευρωνικά Δίκτυα 202 εταιρίες εισηγμένες στο 

κινεζικό χρηματιστήριο. 

 Συνολικό ποσοστό: 

90,77%. 
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6 K. Fanning & K. 

Cogger 

1998 Λογιστική παλινδρόμηση t-test 102 εταιρίες με παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Δείγμα εκπαίδευσης: 70%-

75%, δείγμα ελέγχου:50%-

65%. 

7 J. Lin et al. 2003 Νευρωνικά Δίκτυα 40 εταιρίες με παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις (περίοδος 

1980-1995). 

Ποσοστό επιτυχούς εταιρικής 

κατάταξης: 79%. 

8 S. Kotsiantis et 

al. 

2006  Νευρωνικά Δίκτυα 

 Δέντρα Αποφάσεων 

 Μπεϋζιανά Δίκτυα 

164 ελληνικές εισηγμένες εταιρίες 

στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

 Συνολικό ποσοστό: 

73,4% 

 Αντίστοιχα 91,2% 

 Αντίστοιχα 74,1%. 

10 C.-C. Lin et al. 2015  Νευρωνικά Δίκτυα 

 Δέντρα Αποφάσεων 

 Λογιστική 

Παλινδρόμηση 

129 εταιρίες με παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για την 

περίοδο 1998-2010. 

 Δείγμα εκπαίδευσης: 

91,2%, δείγμα ελέγχου: 

92,8%. 

 Αντίστοιχα 90,4%, 

90,3%. 

 Αντίστοιχα 83,7%, 

88,5%. 
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11 

 

S.-Y. Huang et al. 2012 Ανάλυση Αριθμοδεικτών και 

παλινδρόμηση F-value 

116 εταιρίες για την περίοδο 1992-

2006. 

Wilks’s Λ value= 0,766 και 

x
2
=151,095. 

12 S. Chen 2016  Νευρωνικά Δίκτυα 

 Δέντρα Αποφάσεων 

 Μπεϋζιανά Δίκτυα 

176 εταιρίες για την περίοδο 

2002-2013. 

 Συνολικό ποσοστό: 

75% 

 Αντίστοιχα 83,19% 

 Αντίστοιχα 75,2%. 

13 R. Kanapickiene 

& Z. Grundiene 

2015 Λογιστική 

παλινδρόμηση t-test, 

ανάλυση 

αριθμοδεικτών 

165 λιθουανικές εταιρίες για 

την περίοδο 1998-2009. 

Ποσοστό επιτυχούς 

εταιρικής κατάταξης: 

84,8%. 
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Συμπερασματικά, εύκολα γίνεται αντιληπτή η τεράστια σημασία της 

ανάλυσης αριθμοδεικτών στην επιδίωξη των ελεγκτικών αρχών για έγκαιρη πρόληψη 

αλλά και ανίχνευση των περιπτώσεων απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι ιδιαιτέρως σημαντική και η συμβολή 

σύγχρονων υπολογιστικών διαδικασιών όπως ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο στην 

πολύπλευρη και πολυδιάστατη επεξεργασία αυτών των αριθμοδεικτών με σκοπό την 

εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει και η επιλογή αριθμοδεικτών και 

λογαριασμών οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. 

Ταυτόχρονα, στην παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση θα βασισθεί και η 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην επεξεργασία του δείγματος και στον τρόπο 

εξαγωγής και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Το κύριο κριτήριο επιλογής των 

αριθμοδεικτών είναι η συχνότητα εμφάνισής τους στις ανωτέρω επιστημονικές 

εργασίες διότι όσο πιο συχνά εμφανίζεται μία μεταβλητή τόσο σημαντικότερη 

θεωρείται για τους σκοπούς της εργασίας. Επιπλέον, δευτερεύον κριτήριο αποτελεί 

και η προσωπική εκτίμηση της χρησιμότητας των διαφόρων μεταβλητών όπως αυτή 

διατυπώθηκε και στις ανωτέρω μελέτες. Συνεπώς η επιλογή των μεταβλητών 

βασίζεται στην πρότερη σχετική βιβλιογραφική και επιστημονική έρευνα και έχεις ως 

ακολούθως: 

 Επιλεχθέντες Αριθμοδείκτες: 

1. Αποθέματα / Πωλήσεις, 

2. Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 

3. Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

4. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού: Πωλήσεις / 

Σύνολο Ενεργητικού, 

5. Συνολικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού, 

6. Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια, 

7. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί / Σύνολο Ενεργητικού, 

8. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί / Πωλήσεις, 

9. Δείκτης Καθαρού Κέρδους: Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις, 

10. Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού: Καθαρά Κέρδη / 

Σύνολο Ενεργητικού, 
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11. ROE ή Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Κέρδη / Ίδια 

Κεφάλαια, 

12. Μικτό περιθώριο κέρδους / Σύνολο Ενεργητικού, 

13. Δείκτης Μικτού Κέρδους: Μικτό Περιθώριο Κέρδους / 

Πωλήσεις ή  

(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις, 

14. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού ή 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) / 

Σύνολο Ενεργητικού, 

15. Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (ROIC), 

16. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

17. Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού, 

18. Χρηματικά Διαθέσιμα / Κυκλοφορούν ενεργητικό, 

19. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού, 

20. Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού, 

 Επιλεχθέντες λογαριασμοί ισολογισμού: 

1. Πάγιο Ενεργητικό, 

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό, 

3. Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (Απαιτήσεις), 

4. Χρηματικά Διαθέσιμα, 

5. Επισφαλείς Απαιτήσεις, 

6. Αποθέματα, 

7. Ίδια Κεφάλαια, 

8. Δανειακά Κεφάλαια ή Μακροπρόθεσμα Ξένα Κεφάλαια ή 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 

9. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

 Επιλεχθέντες λογαριασμοί κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης: 

1. Καθαρά Κέρδη, 

2. Μικτά κέρδη (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων), 

3.  Πωλήσεις, 

4. Κόστος Πωληθέντων, 

5. Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 

3.1 Εννοιολογική Προσέγγιση Των Νευρωνικών Συστημάτων. 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα ή αλλιώς νευρωνικά συστήματα προέρχονται από τα βιολογικά 

νευρωνικά δίκτυα. Πρόκειται για συστήματα παράλληλης και κατανεμημένης 

επεξεργασίας που προσομοιώνουν τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός βιολογικού 

εγκεφάλου. Ο βιολογικός εγκέφαλος είναι ένα δίκτυο νευρωνικών κύτταρων 

(νευρώνες) διασυνδεδεμένων μεταξύ τους μέσω συνδέσεων που έχουν τη δυνατότητα 

αναπροσαρμογής της ισχύος του ηλεκτρικού παλμού που τις διατρέχει (συνάψεις). Το 

εξωτερικό ερέθισμα υπό τη μορφή ηλεκτρικών παλμών, διαβιβάζεται ως πληροφορία 

μέσω των συνάψεων στους νευρώνες όπου γίνεται η επεξεργασία της και τελικά 

παράγεται μία απόκριση εξόδου του δικτύου. Η πληροφορία κωδικοποιείται ως 

«γνώση» μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της ισχύος των συνάψεων μεταξύ των 

νευρώνων.  

 Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης τα νευρωνικά δίκτυα αντιμετωπίζονται ως 

η κατ’ εξοχήν έκφανση της μη παραμετρικής παλινδρόμησης η οποία αποτελεί μια 

ιδιαίτερα δυναμική προσέγγιση ειδικά για χρηματοοικονομικές εφαρμογές, καθώς 

χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα προσέγγισης οποιασδήποτε άγνωστης μη 

γραμμικής συνάρτησης και γενικά χαρακτηρίζονται από μικρότερο βαθμό 

ευαισθησίας (Ζαπράνης, 2005). 

3.2 Ιστορική Αναδρομή.   

 

Η πρώτη προσέγγιση της έννοιας των νευρωνικών συστημάτων λαμβάνει χώρα 

έπειτα από την παρουσίαση ενός απλοποιημένου μοντέλου τεχνητού νευρώνα από 

τους McCullock και Pitts το 1943. Το μοντέλο αυτό είχε τη δυνατότητα διενέργειας 

λογικών πράξεων ωστόσο λόγω έλλειψης της απαραίτητης τεχνολογίας δεν 

μετατράπηκε ποτέ σε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Το 1949 ο Donald Hebb υποστήριξε ότι 
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η πληροφορία μπορεί να αποθηκευθεί μέσα στις συνδέσεις του δικτύου και πρότεινε 

έναν κανόνα μάθησης (learning rule) για τη μεταβολή των βαρών των συνδέσεων του 

δικτύου, ο οποίος στη συνέχεια παρέμεινε γνωστός ως κανόνας μάθησης Hebb.  

Στη δεκαετία του ’50 κατασκευάστηκαν οι πρώτοι «νευρωυπολογιστές» οι 

οποίοι μετέβαλαν τα βάρη των συνδέσεών τους με αυτόματο τρόπο. Το 1959 ο Frank 

Rosenblatt εφηύρε το perceptron το οποίο, μεταβάλλοντας τα βάρη των συνδέσεών 

του μπορούσε να εκπαιδευτεί ώστε να ταξινομεί σε κατηγορίες συγκεκριμένα 

παραδείγματα, θέτοντας τις βάσεις για τους σημερινούς αλγόριθμους μάθησης 

μηχανής. Κατά την επόμενη δεκαετία παρουσιάστηκε από τους Widrow και Hoff μία 

γενίκευση του κανόνα μάθησης του perceptron, η διαδικασία μάθησης «ελαχίστου 

μέσου τετραγώνου του σφάλματος» που είναι γνωστή ως κανόνας Δέλτα. 

Στη δεκαετία του ’80 υπήρξε η αναγέννηση των νευρωνικών συστημάτων 

χάρη στον John Hopfield ο οποίος έδωσε τη θεωρητική θεμελίωση των δικτύων 

ανατροφοδότησης επεκτείνοντας το σύνολο των πιθανών εφαρμογών των 

νευρωνικών υποδειγμάτων. Επίσης, το 1986 το βιβλίο των Rumelhart και McClelland 

με τον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης δημιούργησε μία νέα εποχή στον κλάδο και πιο 

συγκεκριμένα στην εξέλιξη των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ενώ μέχρι και σήμερα 

πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων αποσκοπούν στη παραγωγή νέας γνώσης αυτής 

της διαρκούς εξελισσόμενης επιστήμης και ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες ώστε 

τα νευρωνικά υποδείγματα συνεχώς να βελτιώνονται και να εμπλουτίζονται για να 

αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σημαντικό τους πλεονέκτημα: την 

ικανότητα προσέγγισης οποιασδήποτε συναρτησιακής σχέσης μη παραμετρικού 

χαρακτήρα με σκοπό την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων και πληροφοριών που 

δύσκολα προκύπτουν από άλλες μορφές επεξεργασίας δεδομένων (Ζαπράνης, 2005). 

3.3 Ο Τρόπος Λειτουργίας Του Βιολογικού Νευρώνα. 

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα τεράστιο δίκτυο διασυνδεδεμένων νευρωνικών 

κυττάρων που ονομάζονται νευρώνες. Αποτελείται από περίπου 10
11

 νευρώνες που 

λειτουργούν ως υπολογιστικά στοιχεία και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των 

συνάψεων. Ο νευρώνας ανατομικά αποτελείται από: (α) το σώμα, (β)τους δενδρίτες, 

(γ) τον άξονα, (δ) τις συνάψεις.  
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Οι δενδρίτες αποτελούν τις πύλες εισόδου του νευρώνα και είναι οργανωμένοι 

σε δενδριτικά δέντρα. Κάθε νευρώνας είναι δυνατόν να διαθέτει περισσότερα του 

ενός δενδριτικά δέντρα. Οι δενδρίτες λαμβάνουν σήματα από τους άλλους νευρώνες 

μέσω των αξόνων, που έχουν μορφή μακριών ινών και παίζουν το ρόλο γραμμών 

επικοινωνίας. Ο άξονας είναι μια μακριά κυλινδρική σύνδεση που μεταφέρει παλμούς 

από τον νευρώνα. Το καταληκτικό τμήμα του άξονα διαμοιράζεται σε πολλούς 

μικρότερους κλάδους συνδέσεων. Κάθε κλάδος καταλήγει σε μικρά εξογκώματα στο 

σχήμα βολβού που σχεδόν αγγίζουν τους δενδρίτες των γειτονικών νευρώνων.  

Το όργανο επαφής μεταξύ του δενδρίτη και του άξονα ονομάζεται σύναψη. 

Κάθε νευρώνας δέχεται περίπου 10
4
 συναπτικές εισόδους από τους άξονες άλλων 

νευρώνων. Τα σήματα που φθάνουν στις συνάψεις και μεταβιβάζονται στους 

δενδρίτες είναι ηλεκτρικοί παλμοί αλλά συνήθως επηρεάζονται από την 

απελευθέρωση χημικών διαβιβαστών από τη σύναψη. Με αυτόν τον τρόπο οι 

συνάψεις εκκρίνουν νευροδιαβιβαστές που επηρεάζουν το νευρώνα που λαμβάνει το 

σήμα, ο οποίος είτε παράγει έναν παλμό στον άξονά του είτε δεν παράγει καμία 

απόκριση.  

Ο νευρώνας έχει τη δυνατότητα της απόκρισης στο σύνολο των εισόδων, που 

αθροίζονται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η απόκριση του νευρώνα θα 

παραχθεί εάν το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο της μεμβράνης του κυττάρου φθάσει σε 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το σώμα του κυττάρου θα 

δημιουργήσει έναν παλμό απόκρισης και θα τον μεταβιβάσει στον άξονα μόνο αν 

εκπληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις.  Οι εισερχόμενοι παλμοί μπορεί είτε να 

διεγείρουν το σώμα είτε να καταστείλουν την απόκρισή του. Θα πρέπει λοιπόν το 

σύνολο της διέγερσης να υπερβαίνει το σύνολο της καταστολής κατά ένα 

συγκεκριμένο ποσό που λέγεται κατώφλι και είναι της τάξης των 40mV. Επειδή μία 

σύναψη προκαλεί διεγερτικές ή κατασταλτικές αντιδράσεις στον νευρώνα που 

λαμβάνει τον παλμό συνηθίζεται από τη σχετική βιβλιογραφία να δίνονται μοναδιαίες 

θετικές ή αρνητικές τιμές βαρών σε τέτοιες συνδέσεις. Ο νευρώνας διεγείρεται και 

παράγει έναν παλμό όταν το σύνολο των βαρών των σημάτων που λαμβάνει μέσα σε 

ένα μικρό χρονικό διάστημα υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου.  

Οι εισερχόμενοι στον νευρώνα παλμοί μπορούν να δημιουργηθούν από έναν 

γειτονικό νευρώνα αλλά και από τον ίδιο τον νευρώνα. Συνήθως απαιτείται ένας 
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συγκεκριμένος αριθμός από εισερχόμενους παλμούς για να ενεργοποιήσει το 

κύτταρο-στόχο. Οι παλμοί που δεν απέχουν πολύ χρονικά ή καταφθάνουν 

συγχρονισμένα έχουν περισσότερες πιθανότητες να ενεργοποιήσουν το κύτταρο. Η 

επεξεργασία των σημάτων που εκτελείται από ένα φυσικό νευρωνικό δίκτυο είναι μία 

περίπλοκη διαδικασία και λιγότερο δομημένη από τη δυαδική υπολογιστική 

διαδικασία. Οι νευρωνικοί παλμοί δεν είναι συγχρονισμένοι σε αντίθεση με τους 

υπολογισμούς που εκτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  

 

Εικόνα 1: Η βασική δομή ενός βιολογικού νευρώνα. 

Πηγή: www.repfiles.kallipos.gr 

Η ανωτέρω ανάλυση περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες ενός 

βιολογικού νευρώνα.  Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα στα οποία θα επικεντρωθεί η εν 

λόγω μελέτη και τα οποία θα υποστηρίξουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα 

πραγματοποιηθεί είναι αρκετά πιο απλά από τη βιολογική πλευρά ωστόσο 

εξακολουθούν να εμπνέονται από τις ίδιες υπολογιστικές αρχές (Ζαπράνης, 2005).  

3.4 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα: Το Κοινό Τους Χαρακτηριστικό. 

 

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλά είδη τεχνητών νευρωνικών συστημάτων. Το 

κοινό στοιχείο που τα χαρακτηρίζει ουσιαστικά έγκειται στο γεγονός ότι όλα είναι 

http://www.repfiles.kallipos.gr/
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συστήματα παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας (ΠΚΕ). Αυτό πρακτικά 

σημαίνει πως η επεξεργασία της πληροφορίας κατανέμεται σε πολλές υπολογιστικές 

μονάδες, ενώ η κωδικοποίηση από το σύστημα γίνεται ως το σύνολο των 

αλληλεπιδράσεων αυτών των μονάδων. Επιπλέον, η υπολογιστική διαδικασία είναι εκ 

φύσεως παράλληλη επιτρέποντας την υλοποίησή της σε παράλληλα ψηφιακά 

κυκλώματα υψηλής ταχύτητας. Ένα σύστημα ΠΚΕ απαρτίζεται από (Ζαπράνης, 

2005): 

 Ένα σύνολο μονάδων επεξεργασίας, 

 Μία κατάσταση ενεργοποίησης, 

 Μία συνάρτηση εξόδου για κάθε μονάδα, 

 Έναν κανόνα ενεργοποίησης που συνδυάζει τις εισόδους που ενεργούν σε μία 

μονάδα με την τρέχουσα κατάσταση ενεργοποίησης, ώστε να προκύψει η νέα 

κατάσταση ενεργοποίησης της μονάδας. 

 Ένα μοντέλο σύνδεσης μεταξύ των μονάδων, 

 Ένα κανόνα διάδοσης του σήματος μέσω του δικτύου συνδέσεων μεταξύ των 

μονάδων, 

 Ένα κανόνα μάθησης όπου το μοντέλο συνδεσιμότητας μεταβάλλεται μέσω 

της εμπειρίας, και 

 Ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο το σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει 

ορθά. 

3.5 Νευρωνικά Δίκτυα Οπισθοδιάδοσης. 

 

Το νευρωνικό δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη και θα βοηθήσει 

στην ανίχνευση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων ανήκει στην 

κατηγορία των νευρωνικών δικτύων οπισθοδιάδοσης. Ουσιαστικά πρόκειται για την 

εξέλιξη των πρωταρχικών και απλουστευμένων μορφών νευρωνικών συστημάτων 

όπως για παράδειγμα του τεχνητού νευρώνα των McCullock και Pitts από τη δομή 

των οποίων απουσίαζαν τα κρυφά στρώματα με αποτέλεσμα να υπήρχαν σημαντικοί 

περιορισμοί στην ανάλυσή τους αλλά και να χαρακτηρίζονταν από ένα περιορισμένο 

εύρος επίλυσης προβλημάτων. 
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 Έπειτα από τη διεξαγωγή ερευνών (Rumelhart et al., 1986) σχετικών με τα 

νευρωνικά δίκτυα οπισθοδιάδοσης, διαπιστώθηκε πως τα δίκτυα αυτά όχι μόνο 

διέθεταν κρυφά στρώματα ώστε να μπορούν να κάμψουν πολλούς από τους 

προγενέστερους περιορισμούς αλλά ταυτόχρονα έλυσαν το πρόβλημα της 

αναπροσαρμογής των βαρών των συνδέσεων μεταξύ των μονάδων εισόδου και των 

κρυφών μονάδων. Η λύση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι τα σφάλματα των μονάδων 

των κρυφών στρωμάτων προσδιορίζονται με την προς τα πίσω διάδοση των 

σφαλμάτων των μονάδων εξόδου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο δεδομένος 

αλγόριθμος εκπαίδευσης του νευρωνικού συστήματος καλείται κανόνας μάθησης 

οπισθοδιάδοσης (back-propagation learning rule) (Ζαπράνης, 2005). 

Τα δίκτυα οπισθοδιάδοσης καλούνται διαφορετικά και συστήματα 

προτροφοδότησης οι μονάδες επεξεργασίας των οποίων οργανώνονται σε στρώματα 

και ως εκ τούτου πολλές φορές τα εν λόγω δίκτυα συναντώνται στη βιβλιογραφία και 

ως δίκτυα πολλαπλών στρωμάτων (multilayer networks). Το πρώτο στρώμα 

ονομάζεται στρώμα εισόδου (input layer) και χρησιμοποιείται για να εισαχθούν τα 

απαραίτητα δεδομένα στο νευρωνικό υπόδειγμα. Με άλλα λόγια οι μονάδες εισόδου 

λαμβάνουν δεδομένα εκτός δικτύου. Οι μονάδες επεξεργασίας αυτού του πρώτου 

στρώματος δεν εκτελούν κάποιον υπολογισμό και δεν έχουν βάρη εισόδου αλλά και 

ούτε συναρτήσεις ενεργοποίησης. Σε δεύτερο επίπεδο υφίστανται ένα ή περισσότερα 

ενδιάμεσα κρυφά στρώματα (hidden layers) ή κρυφές μονάδες των οποίων τα σήματα 

εισόδου και εξόδου παραμένουν εντός δικτύου, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το 

στρώμα εξόδου (output layer) ή μονάδες εξόδου οι οποίες στέλνουν πλέον χρήσιμες 

πληροφορίες και όχι δεδομένα έξω από το δίκτυο.   

Αυτό το σύστημα λειτουργεί ως εξής: οι μονάδες καθενός στρώματος 

λαμβάνουν εισόδους από τις μονάδες του στρώματος που βρίσκεται ακριβώς στο 

προηγούμενο επίπεδο (πίσω ή αριστερά) ενώ στέλνουν τις εξόδους τους στις μονάδες 

του στρώματος που βρίσκεται ακριβώς στο επόμενο επίπεδο (εμπρός ή δεξιά). 

Δηλαδή η ροή της πληροφορίας έχει κατεύθυνση από τα αριστερά (στρώμα εισόδου) 

προς τα δεξιά (στρώμα εξόδου).  
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Εικόνα 2: Πλήρως συνδεδεμένο νευρωνικό υπόδειγμα προτροφοδότησης με κρυφό 

στρώμα και μία μονάδα εξόδου. 

Πηγή: www.techmaniacs.gr 

Το δίκτυο οπισθοδιάδοσης ενδέχεται να είναι είτε πλήρως συνδεδεμένο (fully 

connected) ή μερικώς συνδεδεμένο (partially connected). Στην πρώτη περίπτωση, οι 

μονάδες επεξεργασίας των διαφόρων στρωμάτων συνδέονται με όλες τις μονάδες του 

επόμενου στρώματος ενώ αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση συνδέονται μόνο με 

ορισμένες από αυτές. Επίσης δεν υφίστανται συνδέσεις μεταξύ των μονάδων του 

ίδιου στρώματος (Ζαπράνης, 2005). 

 Η οπισθοδιάδοση δύναται να εφαρμοσθεί σε δίκτυα προτροφοδότησης 

ανεξαρτήτως του αριθμού κρυφών στρωμάτων. Ωστόσο, έπειτα από τη διενέργεια 

σχετικών ερευνών (Hartman et al., 1990), αποδεικνύεται πως ένα και μόνο κρυφό 

στρώμα μονάδων επεξεργασίας καθίσταται επαρκές ώστε τα νευρωνικό υπόδειγμα να 

είναι σε θέση να μελετήσει οποιαδήποτε συνάρτηση με τυχαίο αριθμό ακρίβειας, με 

την προϋπόθεση πως οι συναρτήσεις ενεργοποίησης του δικτύου είναι μη γραμμικές. 

Η γνώση αυτή είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως το θεώρημα της καθολικής 

προσέγγισης (universal approximation theorem). 

 Ο κανόνας της οπισθοδιάδοσης αποτελεί την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη 

τεχνική εκπαίδευσης ενός νευρωνικού συστήματος η δομή του οποίου 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλή διαστρωμάτωση. Πιο αναλυτικά, ο αλγόριθμος 

εκπαίδευσης προσδιορίζει το ποσοστό του συνολικού σφάλματος που αναλογεί στα 

http://www.techmaniacs.gr/
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βάρη της καθεμιάς σύνδεσης με σκοπό να μπορούν να υπολογισθούν οι διορθώσεις 

στα βάρη της κάθε σύνδεσης ξεχωριστά, γεγονός ιδιαίτερα περίπλοκο για τις κρυφές 

μονάδες διότι οι έξοδοί τους επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις.  

Με τη μέθοδο της οπισθοδιάδοσης αρχικά υπολογίζεται το σφάλμα για τις 

μονάδες εξόδου το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να υπολογισθούν τα 

σφάλματα στο τελευταίο κρυφό στρώμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 

αναδρομικά προς την κατεύθυνση του στρώματος εισόδου. Ουσιαστικά, με βάση τη 

διάδοση του σφάλματος προς τα πίσω, γίνεται ένας υπολογισμός της συνεισφοράς της 

κάθε σύνδεσης των μονάδων στο συνολικό σφάλμα. Στη συνέχεια, τα σφάλματα που 

υπολογίσθηκαν για τις συνδέσεις κάθε στρώματος χρησιμοποιούνται για να 

μεταβάλλουν τις συνδέσεις των μονάδων μέχρις ότου να βρεθεί μία βέλτιστη λύση η 

οποία συνίσταται στο καλύτερο δυνατό σύνολο βαρών (Ζαπράνης, 2005). 

3.6 Η Σύνδεση Των Νευρωνικών Δικτύων Με Τη Χρηματοοικονομική 

Μηχανική. 

 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας οι εταιρίες χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην προσπάθειά τους να παραμένουν συνεχώς ανταγωνιστικές αλλά και 

για να εδραιώσουν τη θέση τους στον κλάδο δραστηριοποίησής τους, καθίστανται 

καθημερινά ολοένα και περισσότερο εξαρτημένες από προηγμένες ποσοτικές 

μεθοδολογίες. Τα νευρωνικά δίκτυα αντιπροσωπεύουν μια σύγχρονη και αρκετά 

ελπιδοφόρα τεχνολογία με ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνητικών χρηματοοικονομικών 

εφαρμογών, που εκτείνεται από απλές λειτουργίες εκτίμησης πιστοληπτικής 

ικανότητας έως στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Τα νευρωνικά υποδείγματα, υπό το πρίσμα των εφαρμογών τους στη 

χρηματοοικονομική, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το γνωστικό πεδίο της 

χρηματοοικονομικής μηχανικής (financial engineering), η οποία περιλαμβάνει τον 

όρο μηχανική ως συνθετικό της ονομασίας τους, διότι αφορούν σε συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις και διαδικασίες για την επίλυση προβλημάτων και όχι στη διατύπωση 

των θεμελιωδών κανόνων που υπόκεινται στις εν λόγω διαδικασίες. Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και με τη μηχανική λογισμού (software engineering) αλλά και με τη 

γενετική μηχανική (genetic engineering). 
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Η χρηματοοικονομική μηχανική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

καινοτομία, η οποία ωθεί το χρηματοοικονομικό σύστημα στην εκπλήρωση της 

πρωταρχικής του λειτουργίας, δηλαδή στην όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη 

κατανομή των οικονομικών πόρων. Τα οφέλη της χρηματοοικονομικής καινοτομίας 

για τους επενδυτές, οργανισμούς και εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα 

αποτυπώνονται στα χαμηλότερα κόστη άντλησης κεφαλαίων, βελτιωμένες αποδόσεις, 

ορθότερη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αλλά και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία σε μεταβαλλόμενα φορολογικά και νομοθετικά περιβάλλοντα. Η 

χρηματοοικονομική μηχανική ενσωματώνει ως οργανικά της στοιχεία πολλές από τις 

δεξιότητες, τεχνικές και διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή 

χρηματοοικονομικής καινοτομίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Finnerty η 

χρηματοοικονομική μηχανική αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και υλοποίηση 

καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών για την διατύπωση 

δημιουργικών λύσεων σε χρηματοοικονομικά προβλήματα (Finnerty, 1988). 

Αρκετοί παράγοντες έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της 

χρηματοοικονομικής μηχανικής συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών προόδων, 

της παγκοσμιοποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών, της αύξησης του 

ανταγωνισμού, των μεταβαλλόμενων φορολογικών και νομοθετικών καθεστώτων 

αλλά και της όλο και μεγαλύτερης ικανότητας για την επίλυση περίπλοκων 

χρηματοοικονομικών μοντέλων και της αυξημένης μεταβλητότητας των 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών.  

Το γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μηχανικής είναι πολύ στενά 

συνδεδεμένο με τα γνωστικά πεδία της μαθηματικής χρηματοοικονομικής και 

υπολογιστικής χρηματοοικονομικής, καθώς όλα εστιάζονται στη χρήση των 

μαθηματικών, αλγορίθμων και υπολογιστών για την επίλυση προβλημάτων 

χρηματοοικονομικής φύσεως. Η χρηματοοικονομική μηχανική υιοθετεί το πρακτικό 

μέρος των εφαρμογών ενώ η μαθηματική χρηματοοικονομική εστιάζει κυρίως στη 

θεωρητική πλευρά αυτού του γνωστικού πεδίου. Επίσης, η χρηματοοικονομική 

μηχανική συνδέεται, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, και με τη χρηματοοικονομική 

οικονομετρία η οποία εστιάζει στις αποφάσεις που λαμβάνονται κάτω από συνθήκες 

αβεβαιότητας στα πλαίσια διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και στις επιπτώσεις 

τους στην αποτίμηση αξιόγραφων (Ζαπράνης, 2005).  
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3.7 Εφαρμογές Νευρωνικών Συστημάτων Στη Χρηματοοικονομική 

Μηχανική. 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών χρηματοοικονομικής φύσεως. Μερικές 

από αυτές τις εφαρμογές είναι η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας, η εκτίμηση 

του κινδύνου ενυπόθηκων δανείων, η χρηματοοικονομική πρόβλεψη, η εκτίμηση του 

κινδύνου επένδυσης σχετικά με προϊόντα σταθερού εισοδήματος τα οποία 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, εντοπισμός κανονικοτήτων στις μεταβολές 

των τιμών των χρεογράφων, προβλέψεις για κινδύνους αθέτησης εκπλήρωσης 

υποχρέωσης εξόφλησης δανείου και προβλέψεις πτώχευσης. Επιπρόσθετα, τα 

νευρωνικά υποδείγματα θα μπορούσαν αναμφίβολα να αξιοποιηθούν και για σκοπούς 

επιλογής κατάλληλου χαρτοφυλακίου και διασποράς επενδυτικού κινδύνου, 

κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών καθώς και προσομοίωσης της συμπεριφοράς 

της αγοράς. 

Επιπλέον, δυνητικές εφαρμογές των νευρωνικών συστημάτων τόσο από 

εταιρίες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα όσο και από ιδιώτες επαγγελματίες 

επενδυτές, είναι: 

 η μοντελοποίηση της χρηματοοικονομικής δομής, όπου τα νευρωνικά 

συστήματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων των 

διαφόρων τμημάτων του εταιρικού περιβάλλοντος, 

 οι εξαγωγές και συγχωνεύσεις, όπου τα νευρωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση τιμών για τους στόχους εξαγορών 

και συγχωνεύσεων, 

 η διαπραγμάτευση αξιόγραφων, όπως ομόλογα, μετοχές και 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

 η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, όπου τα νευρωνικά δίκτυα 

συντελούν, στο μέτρο του δυνατού, στην ορθότερη λήψη αποφάσεων 

από τους διαχειριστές του χαρτοφυλακίου σε οικονομικό περιβάλλον 

αβεβαιότητας, 

 η επιλογή μετοχών προς επένδυση, όπου τα νευρωνικά συστήματα 

χάρη στις δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας τεράστιου όγκου 
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πληροφόρησης θα συνδράμουν στην τεχνική ανάλυση για κάθε εταιρία 

σε κάθε χρονική στιγμή, 

 η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως είναι ο κίνδυνος 

απάτης, ο πιστωτικός κίνδυνος, η πρόβλεψη πτώχευσης βάσει 

δεδομένων λογιστικών καταστάσεων, ο έλεγχος χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με σκοπό την ορθότητα αυτών και κατ’ επέκταση την 

ανακάλυψη πιθανών περιπτώσεων παραποίησης αυτών, αλλά και τη 

διενέργεια εκτιμήσεων βάσει πιθανοτήτων ακόμη και για την υποψία 

διαστρέβλωσης των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων 

εταιριών και οργανισμών (Ζαπράνης, 2005). 

Συμπερασματικά, είναι εμφανής από την προηγηθείσα ανάλυση η καθολική 

αποδοχή της χρηματοοικονομικής μηχανικής σε ολόκληρο το φάσμα της 

χρηματοοικονομικής επιστήμης αφού μέσω μας ευρείας γκάμας εργαλείων, τεχνικών 

και διαδικασιών, όπως η προσομοίωση, η ανάλυση αποφάσεων, η βελτιστοποίηση, τα 

συστήματα υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, 

καταφέρνει να κερδίζει συνεχώς έδαφος εξέλιξης αλλά και υποστηρικτές επιστήμονες 

διαφόρων ειδικοτήτων. Η νευρωνική εκτίμηση όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές 

εφαρμογές, αποτελεί μια εξειδίκευση με περίοπτη θέση ανάμεσα στις παραπάνω 

προσεγγίσεις και αυτό διότι τα νευρωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης 

οποιασδήποτε άγνωστης συνάρτησης και των παραγώγων της δίχως την ύπαρξη 

προκαθορισμένων και αμετάβλητων υποθέσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της θεωρητικής ανάλυσης που παρουσιάστηκε, η εν λόγω 

μελέτη αποσκοπεί, με τη χρήση ενός νευρωνικού υποδείγματος και των δυνατοτήτων 

του, να αναδείξει μία μέθοδο, μία πρακτική εντοπισμού πιθανής παραποίησης 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου αλλά και 

μητρικών εταιριών και πιο συγκεκριμένα των ελληνικών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών.  

Με άλλα λόγια, επιχειρείται η προσέγγιση μιας εκ των δυνητικών εφαρμογών 

των νευρωνικών δικτύων και πιο συγκεκριμένα αυτής του ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η εξέταση της ορθότητας αυτών στα πλαίσια 

της νομιμότητας, δίχως τις υπόνοιες σκόπιμης νόθευσής των. Η τεχνική και 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθούν, οι υποθέσεις που θα γίνουν καθώς και οι 
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μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο της 

παρούσας μελέτης που αφορά στη χρησιμοποίηση του νευρωνικού υποδείγματος. 

3.8 Η Παρουσίαση Του Νευρωνικού Υποδείγματος Που Θα 

Χρησιμοποιηθεί Στη Συγκεκριμένη Εργασία. 

 

Το πλαίσιο για την επιλογή του νευρωνικού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί στη 

συγκεκριμένη μελέτη (Zapranis & Refenes, 1999) εσωκλείει τα ακόλουθα στάδια: 

 Επιλογή του αρχικού υποδείγματος από μια ακολουθία μοντέλων 

αυξανόμενης περιπλοκότητας, 

 Επιλογή ερμηνευτικών δεικτών μέσω εκτίμησης της στατιστικής τους 

σημαντικότητας, 

 Αξιολόγηση και έλεγχος της επάρκειας του τελικού υποδείγματος. 

Στο πρώτο στάδιο, επιλέγεται ο βέλτιστος αριθμός κρυφών μονάδων για ένα 

πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο, στη βάση της ελαχιστοποίησης του κινδύνου 

πρόβλεψης. Η διαδικασία ξεκινά με ένα πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο με 0 κρυφές 

μονάδες, δηλαδή ένα γραμμικό μοντέλο και εν συνεχεία προστίθενται επιπλέον 

κρυφές μονάδες και για όσο χρονικό διάστημα ο κίνδυνος πρόβλεψης συνεχίζει να 

μειώνεται.  Τελικά επιλέγεται ο αριθμός των κρυφών μονάδων που αντιστοιχεί στην 

ελάχιστη τιμή του κινδύνου πρόβλεψης. 

Ακολούθως αφαιρούνται οι πλεονάζουσες συνδέσεις εισόδου με σκοπό το 

μοντέλο να είναι τοπικά ταυτοποιημένο, δηλαδή να υφίσταται η πιθανότητα η λύση 

να βρίσκεται σε ένα τοπικό και όχι στο ολικό ελάχιστο. Πρόκειται για ένα δίκτυο που 

δεν έχει πλεονάζουσες συνδέσεις οπότε αντιστοιχεί σε μία και μοναδική λύση και όχι 

σε ένα εύρος ισοδύναμων λύσεων. Αυτό εξηγείται, διότι η κατανομή των 

παραμέτρων των δικτύων που περιέχουν πλεονάζουσες συνδέσεις δεν είναι 

ασύμπτωτα κανονική αλλά αντιθέτως ανήκει στην κατηγορία κατανομών των 

μερικώς ταυτοποιημένων μοντέλων.  

Συνεπώς, η χρήση της αλγεβρικής εκτίμησης του κινδύνου πρόβλεψης ή των 

κριτηρίων πληροφόρησης για την επιλογή μοντέλου, δεν δίνει απαραιτήτως ως 

αποτέλεσμα το μοντέλο με την καλύτερη ικανότητα γενίκευσης. Οι πλεονάζουσες 

συνδέσεις εισόδου δύναται να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας κάποια από τις 
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μεθοδολογίες κλαδέματος. Διαφορετικά, οι συνδέσεις εισόδου μπορούν να 

αποκοπούν μία προς μία μέχρι να φθάσουμε σε μία ελάχιστη τιμή του κινδύνου 

πρόβλεψης. 

Στο δεύτερο στάδιο λαμβάνουν χώρα τα εξής: 

 Πραγματοποιείται ο προσδιορισμός της καταλληλότητας της μεταβλητής 

εισόδου για το υπόδειγμα, 

 Γίνεται η εκτίμηση της δειγματικής διακύμανσης της μέτρησης 

καταλληλότητας, 

 Ελέγχεται η υπόθεση ότι η μεταβλητή είναι ακατάλληλη. 

Για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας της μεταβλητής εισόδου (Zapranis 

& Refenes, 1999) εξετάσθηκε η χρήση μιας ακολουθίας κριτηρίων ευαισθησίας 

καταλληλότητας μοντέλου. Για να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά με τη δειγματική 

διακύμανση δύναται να χρησιμοποιηθούν είτε τεχνικές επαναλαμβανόμενης 

δειγματοληψίας είτε μια τυχαία δειγματοληψία από την ασύμπτωτη κατανομή των 

παραμέτρων. Έχοντας ως δεδομένη τη δειγματική διακύμανση μπορεί στη συνέχεια 

να αξιολογηθεί η σημαντικότητα των μετρήσεων καταλληλότητας. 

Στο τρίτο στάδιο διενεργείται ο έλεγχος σχετικά με την ευστάθεια ή μη των 

αρχικών υποθέσεων και αναφορικά με την πραγματική υποκείμενη σχέση που 

δημιούργησε τις διαθέσιμες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο η ικανοποίηση των ελέγχων 

καταλληλότητας του υποδείγματος να αποτελεί επαρκή συνθήκη για τον 

χαρακτηρισμό του ως βέλτιστου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

4.1 Η Χρησιμότητα Της Λογιστικής Επιστήμης Και Η Ορθή 

Κατάρτιση Των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία και στον τρόπο λειτουργίας των 

σημερινών εταιρικών δομών είναι αναμφίβολα απαραίτητη η ύπαρξη ενός κοινού 

κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και όλων των εμπλεκόμενων φυσικών 

και νομικών προσώπων με τα οποία υφίσταται οποιαδήποτε μορφή σχέσης και 

συναλλαγής. Η επιστήμη της λογιστικής, λοιπόν, αποτελεί αυτήν την κοινή γλώσσα 

επικοινωνίας. Σκοπός ύπαρξης και καθιέρωσης της λογιστικής επιστήμης είναι η 

παροχή πληροφοριών χρηματοοικονομικής αλλά και λογιστικής φύσεως σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω μιας σειράς οικονομικών καταστάσεων οι 

οποίες υποχρεωτικά δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις στις ιστοσελίδες τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, έτος). 

Μία ολοκληρωμένη σειρά οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Κατάρτισης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ειδικότερα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1, απαρτίζεται από: 

 Την Κατάσταση οικονομικής θέσης, που παρουσιάζει τον ισολογισμό 

μιας εταιρίας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Την Κατάσταση συνολικών εσόδων, που πληροφορεί τους χρήστες για 

την απόδοση της εταιρίας καθώς και για το αποτέλεσμα (κέρδος ή 

ζημία) της χρήσης, 

 Την Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, που περιλαμβάνει όλες 

τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια 

μίας χρήσης, 

 Την Κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία απεικονίζει τις μεταβολές 

στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και οι οποίες 
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προέρχονται από τις λειτουργικές-επιχειρηματικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής 

περιόδου και, 

 Τις σημειώσεις, που ουσιαστικά συνίστανται σε επεξηγηματικές 

πληροφορίες και στην περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πρακτικών που εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια μίας χρήσης. Για 

παράδειγμα ενδεχομένως εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η 

μέθοδος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, η μέθοδος υπολογισμού 

αποσβέσεων, η αλλαγή της μεθόδου αυτής για κάποια οικονομική 

χρήση, οι πιθανές εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις της εταιρίας και 

άλλες παρόμοιας φύσεως απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

 Όλες αυτές οι πληροφορίες που αντλούνται μέσω των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι χρήσιμες όχι μόνο στη διοίκηση και στους μετόχους αλλά και σε 

έναν ευρύ κύκλο χρηστών με σκοπό τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, 

μέσω της δημοσιοποίησης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, καταδεικνύεται 

και η επιμέλεια της Διοίκησης αναφορικά με την ορθή διαχείριση των πόρων που της 

εμπιστεύθηκαν οι μέτοχοι. 

Για να επιτύχουν οι οικονομικές καταστάσεις το στόχο της αντικειμενικής και 

αμερόληπτης πληροφόρησης οφείλουν, οι εμπλεκόμενες εταιρίες που προβαίνουν 

στην κατάρτισή τους, να τηρούν όλες τις βασικές λογιστικές αρχές και παραδοχές και 

να μην παρεκκλίνουν από κανένα γενικά παραδεκτό λογιστικό πρότυπο και κανόνα. 

Παράλληλα, η πληροφόρηση που αντλείται από τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει 

πάντα να είναι σαφής και κατανοητή, επαληθεύσιμη και αμερόληπτη. 

Οι βασικές λογιστικές παραδοχές αναφέρονται (Ρεπούσης, 2009): 

 Στην ύπαρξη της λογιστικής οντότητας ή λογιστικής μονάδας, όπου η κάθε 

μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη ως υπόσταση από τους φορείς της ενώ 

παράλληλα ανεξάρτητη είναι και η περιουσία και οι υποχρεώσεις της 

συγκριτικά με αυτές των φορέων της, 

 Στη συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στο γεγονός πως 

κάθε επιχείρηση ιδρύεται ώστε να λειτουργήσει ένα αρκετό μεγάλο χρονικό 

διάστημα και, 
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 Στην περιοδικότητα, δηλαδή στη διαίρεση του χρονικού διαστήματος ζωής 

και λειτουργίας μιας εταιρίας σε ίσα χρονικά διαστήματα που καλούνται 

λογιστικές περίοδοι ή λογιστικές χρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και η 

δημοσιοποίησή τους στους χρήστες διέπεται και από ορισμένες θεμελιώδους 

σημασίας αρχές οι οποίες συνίστανται (Νεγκάκης, 2015): 

 Στην αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης καθώς και στη συμμόρφωση 

με όσα προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  

 Στην αρχή της συγκρισιμότητας σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, 

 Στην αρχή του συμψηφισμού εσόδων-εξόδων καθώς και περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων,  

 Στην αρχή της σημαντικότητας,  

 Στην αρχή της ομοιόμορφης παρουσίασης, 

 Στην αρχή του χρονικού συσχετισμού εσόδων και εξόδων ή διαφορετικά 

στην αρχή των δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων. 

Συνεπώς, όταν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν 

εφαρμόζονται με την πρέπουσα επιμέλεια όλες οι προαναφερόμενες λογιστικές αρχές, 

τότε υφίσταται ο κίνδυνος διενέργειας λογιστικής απάτης. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει 

και στην περίπτωση μερικής και όχι καθολικής εφαρμογής των λογιστικών προτύπων 

που αναφέρονται στην ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και 

στην περίπτωση έλλειψης δημοσίευσης των απαραίτητων γνωστοποιήσεων στις 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για δόλιες ή παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που η κατάρτισή τους δεν βασίστηκε στις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές με αποτέλεσμα η λογιστική πληροφορία που 

διοχετεύτηκε στους χρήστες να είναι νοθευμένη. Με τον όρο εμπλεκόμενοι φορείς ή 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων νοούνται οι πάσης φύσεως εσωτερικοί 

(ιδιοκτήτες, Διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι) αλλά και εξωτερικοί χρήστες 

(προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, επενδυτές, κρατικοί φορείς, κυβέρνηση, 

φορολογικές αρχές, εξωτερικοί ελεγκτές), τόσο σε υφιστάμενη όσο και σε δυνητική 
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βάση οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

πληροφορίες για μία εταιρία. 

4.2 Εννοιολογική Προσέγγιση  Και Κατηγοριοποίηση Της Απάτης. 

 

Σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας απάτη είναι η μεθοδευμένη, μη 

νόμιμη ενέργεια που στοχεύει στην παραπλάνηση κάποιου με σκοπό την ωφέλεια του 

διαπράττοντος της δεδομένης ενέργειας, ενώ παράλληλα απάτη ως νομική έννοια 

είναι το αδίκημα που συνίσταται στην εξαπάτηση κάποιου με απατηλά μέσα όπως 

απόκρυψη στοιχείων ή παραποίηση των αληθινών στοιχείων με σκοπό και πάλι την 

απόκτηση ωφέλειας από την πλευρά του διαπράττοντος της απάτης. 

Από λογιστικής απόψεως, που ενδιαφέρει περισσότερο στην εν λόγω μελέτη, 

απάτη είναι η εκούσια κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, η 

υπεξαίρεση ή η παράνομη απόκτηση εισοδήματος αλλά και η παραποίηση των 

οικονομικών της στοιχείων φυσικά και πάλι προς απόκτηση οφέλους από την πλευρά 

εκείνου που διαπράττει αυτήν την ενέργεια.  

Αντίστοιχα, ο κίνδυνος απάτης (fraud risk) συνίσταται στην πιθανή ζημία 

ενός οικονομικού οργανισμού εξαιτίας εκούσιας παραποίησης οικονομικών 

δεδομένων προερχόμενη είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης (Ζαπράνης, 2009).  

Από τον ορισμό αυτό της λογιστικής βιβλιογραφίας προκύπτει πως μια 

εταιρική απάτη υφίσταται τόσο μέσω κατάχρησης, ιδιοποίησης ή ακόμη και κλοπής ή 

υπεξαίρεσης των πόρων μιας οικονομικής οντότητας όσο και μέσω της 

διαστρεβλωμένης και συνεπώς παραπλανητικής εικόνας των οικονομικών 

καταστάσεων, εκθέσεων και αναφορών που συντάσσονται από τις Διοικήσεις των 

εταιριών. 

Η έννοια της απάτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με το Διεθνές Ελεγκτικό 

Πρότυπο 240 στο οποίο ερμηνεύεται ως μια εσκεμμένη πράξη ενός ή περισσοτέρων 

μελών της Διοίκησης, στελεχών ή εργαζομένων με στόχο τη νόθευση των 

οικονομικών καταστάσεων. Στο ελεγκτικό αυτό πρότυπο διαφαίνεται και η ουσιώδης 

διαφορά που υφίσταται μεταξύ των εννοιών της απάτης και του σφάλματος με το 

τελευταίο να σχετίζεται με ακούσια μαθηματικά ή λογιστικά λάθη ή παρερμηνείες 
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ερήμην ωστόσο της προθέσεως για ύπαρξη παραποίησης στη διοχετευόμενη 

πληροφορία (Καζαντζής, 2006). 

Ιστορικά, η εξέταση της οικονομικής απάτης συνδέεται με τον Edwin 

Sutherland και τη δημοσίευσή του το 1939 με τίτλο «White Collar Crime» στην οποία 

γίνεται αναφορά στην απάτη του «λευκού κολάρου» ως τη μορφή απάτης που 

διενεργείται από υψηλά ιστάμενα στελέχη στην ιεραρχία διοικήσεως μιας 

επιχείρησης. Τα εν λόγω πρόσωπα τύγχαναν ευρείας θετικής αποδοχής στην κοινωνία 

και διενεργούσαν την απάτη μέσω δωροδοκιών, εξαπάτησης πελατών και ελεγκτικών 

μηχανισμών πάντοτε προς το σκοπό της μεγιστοποίησης του προσωπικού οφέλους 

(Ρεπούσης, 2009). 

Η λογιστική απάτη, όπως προαναφέρθηκε, χωρίζεται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: στον εντοπισμό αυτής στις νοθευμένες οικονομικές καταστάσεις και 

στην απάτη ως μορφή κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων. Η δεύτερη αυτή 

κατηγορία χαρακτηρίστηκε από την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης 

(ACFE), ως επαγγελματική απάτη και κατάχρηση κάνοντας λόγο για τη χρήση του 

επαγγέλματος κάποιου εργαζόμενου με σκοπό το ίδιον όφελος εις βάρος του 

εκάστοτε εργοδότη. Η μορφή αυτής της απάτης κατηγοριοποιείται περαιτέρω σε: 

 Απάτες προς όφελος της εταιρίας, 

 Απάτες ή απατηλές πράξεις εις βάρος αυτής.  

Στην πρώτη περίπτωση η εταιρία ωφελείται από μια παράνομη πράξη με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η οικονομική θέση της με δόλιες ενέργειες όπως ψευδής 

υπερεκτίμηση ενεργητικού ή πωλήσεων καθώς και υποεκτίμηση δαπανών και 

υποχρεώσεων. Η εν λόγω απάτη υφίσταται μέσω εξαπάτησης ενός τρίτου προσώπου 

και μπορεί να αφορά πώληση μη υπαρκτών στοιχείων ενεργητικού, παράνομες 

πληρωμές και δωροδοκίες, παραποιημένη παρουσίαση ή αποτίμηση στοιχείων του 

ισολογισμού ή του εισοδήματος, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, 

φορολογική απάτη, ενώ δύναται ακόμη να αφορά και εκουσίως λανθασμένη 

εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή (transfer pricing) σε όμιλο επιχειρήσεων, δηλαδή να 

υφίσταται εσφαλμένη τεχνική τιμολόγησης αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών ενός ομίλου με συνέπεια την πλασματική βελτίωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων μιας εταιρίας του ομίλου εις βάρος μίας άλλης του ίδιου 

φυσικά ομίλου εταιριών. 
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Η δεύτερη περίπτωση αναμφίβολα βλάπτει την εταιρία και συνίσταται αφενός 

σε απάτη εις βάρος μιας επιχείρησης από εργαζόμενους στο εσωτερικό περιβάλλον 

της, όπως παραποίηση αποθεμάτων και τιμολογίων αλλά και υπεξαίρεση 

περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου σε απάτη εις βάρος της εταιρίας από εξωγενείς 

φορείς όπως απάτη διενεργούμενη από πελάτες ή προμηθευτές της εταιρίας όπως η 

δωροδοκία υπαλλήλων από αυτούς ή η ύπαρξη διπλών τιμολογήσεων ή και 

τιμολογήσεων που δεν συνοδεύονται από παράδοση του εκάστοτε συμφωνηθέντος 

ανταλλάγματος (Καζαντζής, 2006). 

4.3 Παρουσίαση Κινήτρων Που Ωθούν Στην Παραποίηση των 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων. 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως η έννοια της απάτης όπως 

αυτή αναφέρεται στις ενότητες που ακολουθούν αφορά στην ερμηνεία της ως απάτη 

που υφίσταται λόγω παραποίησης των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, 

που αποτελεί άλλωστε και τη δημοφιλέστερη κατηγορία λογιστικής απάτης 

συγκριτικά με την ερμηνεία της ως κατάχρηση των πόρων μίας οντότητας. Υπό αυτό 

το πρίσμα μελέτης, η διάπραξη της απάτης παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ενισχύεται, σύμφωνα με σχετικές εμπειρικές εργασίες, από την 

ύπαρξη των ακόλουθων συνθηκών: 

 Την ύπαρξη ενός κινήτρου ή υφιστάμενης πίεσης για διάπραξη της απάτης 

από τη Διοίκηση ή τους υπαλλήλους μιας οικονομικής οντότητας, 

 Την ύπαρξη ευκαιρίας ώστε να διαπραχθεί μία απάτη, 

 Την ύπαρξη έμφυτης τάσης, ροπής προς την παράνομη συμπεριφορά από τους 

διενεργήσαντες μίας απάτης. 

Αυτούς τους τρεις παράγοντες που συντελούν στη διενέργεια απατηλών 

πράξεων υιοθέτησε το Ελεγκτικό Πρότυπο 99 των Η.Π.Α. προσδίδοντάς τους την 

έννοια του «τριγώνου της απάτης» (Καζαντζής, 2006). 

Στη σύγχρονη εποχή της επιχειρηματικής πολυπλοκότητας είναι 

αδιαμφισβήτητη η αξία των έγκυρων και αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών στη 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων, στον επηρεασμό των χρηματιστηρίων σε διεθνές 

επίπεδο αλλά και στις συνέπειες στην ίδια των κοινωνία. Μάλιστα, εξαιτίας της 
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συνήθειας πολλών διοικήσεων επιχειρήσεων να προβαίνουν σε διαστρέβλωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τους, μέσω λογιστικών τεχνασμάτων, καθίσταται ακόμη 

πιο επιτακτική η ανάγκη για παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και 

ακριβοδίκαιης παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.   

Οι Διοικήσεις, μέσω αυτών των παραποιήσεων, επιχειρούν να αναδείξουν μία 

οικονομικά εύρωστη εικόνα προς τους δυνητικούς επενδυτές ώστε να αντλήσουν 

κεφάλαια που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να διεκδικήσουν. Ωστόσο, η ενέργειά 

τους αυτή ζημιώνει άλλους οικονομικά και διοικητικά υγιείς οργανισμούς που 

λειτουργώντας νόμιμα παρουσιάζουν την πραγματική τους οικονομική θέση. 

Συνεπώς, η παραποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων έγκειται στην προσπάθεια 

της διοίκησης να αυξομειώνει τα δημοσιευόμενα οικονομικά της αποτελέσματα κατά 

βούληση μέσω παράτυπων λογιστικών ενεργειών παρουσιάζοντας μία πλασματικά 

ελκυστικότερη εικόνα της εταιρίας.  

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικής κάθε φορά φύσεως κίνητρα που ωθούν τη 

διοίκηση μιας επιχείρησης να αλλοιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα 

(Καζαντζής, 2006): 

 Η άσκηση πίεσης από τους οικονομικούς αναλυτές: Πολλές φορές οι 

Διοικήσεις στην προσπάθειά τους να πετύχουν ή και να ξεπεράσουν τις 

προβλέψεις των αναλυτών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

απόδοσης, ρευστότητας, δανεισμού και άλλων, παραποιούν τα 

αποτελέσματα διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε μεγάλη απόκλιση 

των προϋπολογιστικών καταστάσεων των αναλυτών συγκριτικά με τις 

απολογιστικές καταστάσεις της διοίκησης με αποτέλεσμα την αρνητική 

αντίδραση της αγοράς. 

  Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών και από την 

κυβέρνηση: Αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια εταιρία η διαρκής 

ανοδική τάση των δεικτών κερδοφορίας της ώστε να θεωρηθεί δελεαστική 

σε κάποιο δυνητικό επενδυτή αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την 

τοποθέτηση των κεφαλαίων του σε αυτήν. Πολλές φορές, λοιπόν, οι 

διοικήσεις των εταιριών παραποιούν τα αποτελέσματά τους ώστε να 

επιτύχουν τους επιθυμητούς δείκτες κερδοφορίας ενώ το ίδιο πράττουν και 

στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών διότι τότε τους δίνεται η ευκαιρία 
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διάθεσής τους σε μία υψηλότερη τιμή. Ανάλογο κίνητρο παραποίησης 

υφίσταται και όταν η εκάστοτε επιχείρηση επιδιώκει να χρηματοδοτηθεί 

μέσω της είσπραξης κρατικών επιχορηγήσεων.  

 Η ύπαρξη ισχυρού ανταγωνισμού: Μέσω παράτυπων τεχνικών κατάρτισης 

και παρουσίασης των οικονομικών τους καταστάσεων πολλές διοικήσεις 

εταιριών επιδιώκουν να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για την εταιρία τους με απώτερο στόχο 

να ισχυροποιηθούν απέναντι στον ανταγωνισμό. 

 Ο τραπεζικός δανεισμός: Είναι γεγονός πως προκειμένου ένα τραπεζικό 

ίδρυμα να χρηματοδοτήσει μία επιχείρηση απαιτεί κάποιες διασφαλίσεις 

όπως ικανοποιητικά οικονομικά μεγέθη, ικανότητα αποπληρωμής του 

δανεισθέντος κεφαλαίου αλλά και περιορισμένο ύψος προγενέστερης 

μόχλευσης. Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις 

των τραπεζών οι δανειζόμενες εταιρίες καταφεύγουν σε δημοσιοποίηση 

πλαστών οικονομικών καταστάσεων με σκοπό να παραπλανήσουν τους 

αξιολογητές των πιστωτικών ιδρυμάτων και τελικά να εισρεύσουν σε 

αυτές τα αναγκαία ξένα κεφάλαια. 

 Η «ωραιοποίηση» των οικονομικών αποτελεσμάτων: Οι διοικήσεις των 

εταιριών αρκετά συχνά καταφεύγουν στη δημοσίευση ψευδούς εικόνας 

των αποτελεσμάτων τους ώστε να αυξήσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της 

μετοχής τους, να αυξήσουν την κεφαλαιοποίησή τους, να επιτύχουν, 

πλασματικά, υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή καθώς και να αποκρύψουν 

αρνητικά αποτελέσματα όπως αρνητικές ταμειακές ροές και ύπαρξη 

ζημιών στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 Η μερισματική πολιτική: Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων επιδιώκουν μία 

σταθερά ανοδική μερισματική πολιτική ως έναν τρόπο διατήρησης των 

μετόχων τους διότι αν οι τελευταίοι αποχωρίσουν πουλώντας τις μετοχές 

τους θα υπάρξει πτώση στην τιμή της μετοχής με γενικότερο αρνητικό 

αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό που ουσιαστικά πράττει μία 

οικονομική οντότητα είναι, μέσω τεχνικών επηρεασμού των 

αποτελεσμάτων της, να ομαλοποιεί τα κέρδη της ασχέτως αν αυτά 

παρουσιάζονται αυξημένα ή μειωμένα από έναν μέσο όρο ώστε να 
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επιτύχει τη διατήρηση ενός σταθερού ποσοστού των κερδών που 

διατίθεται ως μέρισμα. 

 Οι υψηλές αμοιβές της διοίκησης: Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων συσχετίζουν την αμοιβή της διοίκησης με 

την οικονομική επίδοση αυτών ώστε να αλληλοσυσχετισθούν οι στόχοι 

της διοίκησης με αυτούς των μετόχων. Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί 

ισχυρό κίνητρο στη διοίκηση να επηρεάσει τα αποτελέσματα προς το 

σκοπό της επίτευξης υψηλότερης κερδοφορίας ώστε και η ίδια να επιτύχει 

μεγαλύτερες αμοιβές. 

 Η διατήρηση της θέσης ενός στελέχους ή η προαγωγή αυτού: Ένας ακόμη 

λόγος νόθευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα στελέχη της 

διοίκησης μιας εταιρίας είναι η διατήρηση της εργασιακής σχέσης τους 

και η αποφυγή τυχόν απολύσεων που θα μπορούσε να προέλθει εάν τα 

αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. Σε αυτό το κριτήριο 

συμπεριλαμβάνεται και η επιδίωξη πολλών στελεχών να ικανοποιήσουν 

τα προσωπικά τους συμφέροντα όπως να ανελιχθούν ιεραρχικά ή να 

αξιώσουν υψηλότερες αμοιβές και bonus επίτευξης στόχων 

χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο για να τα 

επιτύχουν.  

 Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός και τα ανορθόδοξα σχέδια δράσης: 

Ορισμένες διοικήσεις ενδιαφέρονται μόνο για την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων στόχων της εταιρίας και με τη χρήση παράτυπων 

λογιστικών μεθόδων προσπαθούν να τους επιτύχουν αδιαφορώντας για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτής. Επιπρόσθετα, αρκετά συχνά οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς 

προϋπολογισμούς με σκοπό να παρακινήσουν τα στελέχη της διοίκησης 

να τους επιτύχουν. Οι τελευταίοι στη συνέχεια καταφεύγουν στον 

επηρεασμό των αποτελεσμάτων ώστε να αποδείξουν στους μετόχους  ότι 

καταφέρνουν και φέρνουν εις πέρας ακόμη και αυτούς τους μη 

ρεαλιστικούς στόχους. 

 Η προσπάθεια εξοικονόμησης φόρων: Το κίνητρο αυτό αφορά στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου η διοίκηση εφαρμόζει τεχνικές επηρεασμού των 

αποτελεσμάτων όπως είναι η τεχνητή μείωση των κερδών ώστε να μειωθεί 
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αντιστοίχως και η υφιστάμενη φορολογική υποχρέωση. Με αυτόν τον 

τρόπο οι επιχειρήσεις εξοικονομούν πολύτιμα κεφάλαια που τα 

διοχετεύουν προς κάλυψη άλλων αναγκών τους ή επανεπένδυση. 

4.4  Μέθοδοι Και Τεχνικές Παραποίησης Των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες καταστάσεις αποτελούν κίνητρα που δελεάζουν τις 

εκάστοτε εταιρικές διοικήσεις ώστε να προβούν σε παραποιήσεις των αποτελεσμάτων 

τους και να παραπλανήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Ο 

ελεγκτής στην προσπάθεια ανίχνευσης μιας απάτης απαιτείται, πέραν των βασικών 

επιδιώξεων των διοικήσεων, να γνωρίζει και τις λογιστικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούν αυτοί που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις για να τις 

νοθεύσουν. Σε γενικές γραμμές οι τρόποι που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση μιας 

επιχείρησης για να επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα είναι (Καζαντζής, 

2006): 

 Η σκόπιμη παραβίωση κάποιου λογιστικού προτύπου: Σε ένα λογιστικό 

ζήτημα που ανακύπτει η διοίκηση εφαρμόζει δικούς της κανόνες 

παραβλέποντας ένα ήδη θεσπισμένο και καθιερωμένο πρότυπο το οποίο 

φυσικά σχετίζεται με την επίλυση του λογιστικού ζητήματος. Αποτελεί τον 

πιο ξεκάθαρο και οφθαλμοφανή τρόπο παραβίασης των λογιστικών αρχών και 

κανόνων και δεν μένει ατιμώρητος από τις ελεγκτικές αρχές εφόσον 

ανακαλυφθεί. 

 Η εκμετάλλευση των κενών που αφήνει το ίδιο το πλαίσιο των λογιστικών 

προτύπων αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων: Σε 

αυτήν την περίπτωση η διοίκηση μιας εταιρίας παρεμβαίνει κατά την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και επηρεάζει τα αποτελέσματα 

προς όφελός της αφού δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη λογιστική οδηγία. 

 Η εκμετάλλευση των περιθωρίων επιλογών που αφήνουν ορισμένα λογιστικά 

πρότυπα: Κάποια λογιστικά πρότυπα δεν έχουν σαφή και ακριβή διατύπωση 

με συνέπεια να υποβόσκουν περιθώρια υποκειμενισμού από την πλευρά της 

διοίκησης μιας εταιρίας η οποία συντάσσει κατά βούληση τα εν λόγω 

τμήματα των οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι παραπάνω τρόποι παραποίησης πρακτικά εφαρμόζονται με τη βοήθεια 

ορισμένων λογιστικών τεχνικών. Αυτές είναι: 

 Η πρακτική της λογιστικής κάθαρσης ή λογιστικής απογραφής (Big Bath 

Accounting): Με την παρέμβαση της διοίκησης μιας εταιρίας νοθεύονται 

οι οικονομικές της καταστάσεις με τέτοιον τρόπο ώστε τα τρέχοντα 

αποτελέσματα να εμφανιστούν μειωμένα σε σχέση με τα πραγματικά ώστε 

στη συνέχεια να υπάρξει η εντύπωση πως τα αποτελέσματα των επόμενων 

χρήσεων εμφανίζονται ιδιαιτέρως αυξημένα. Αυτή η μέθοδος 

παραποίησης παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου ορίζεται νέα 

διοίκηση η οποία επιδιώκει να αποδείξει πως η καλή πορεία μιας εταιρίας 

κατά τις επόμενες χρήσεις οφείλεται σε δικές της ενέργειες. Η δόλια 

μείωση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μέσω εμφάνισης αυξημένων 

προβλέψεων αλλά και μέσω αναβολής αναγνώρισης εσόδων. 

 Τα λογιστικά τεχνάσματα: Η ίδια η φύση των λογιστικών προτύπων ως 

ένα σύνολο αρχών και κανόνων που παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές 

και οδηγίες στις εταιρίες που τα υιοθετούν χωρίς να επιβάλλουν έναν 

συγκεκριμένο λογιστικό χειρισμό, αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο 

υποκειμενικότητας στην ερμηνεία τους, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί 

σε διαστρέβλωση αποτελεσμάτων όχι όμως εξαιτίας δόλου ή απάτης αλλά 

αντίθετα εξαιτίας της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της ευελιξίας και της 

διαφορετικής ερμηνείας που αυτά παρέχουν. Τα κυριότερα λογιστικά 

τεχνάσματα συμπεριλαμβάνουν:  

o Τα μεγέθη εκτός ισολογισμού: Χρησιμοποιώντας τεχνικές 

δημιουργικής λογιστικής οι εταιρίες πολλές φορές δεν εμφανίζουν 

στον ισολογισμό τους κονδύλια όπως πάγια στοιχεία υψηλής 

αξίας, αποτυπώνοντας έτσι χαμηλότερες αποσβέσεις που με τη 

σειρά τους συνεπάγονται μειωμένα έξοδα και άρα αυξημένα 

κέρδη.  Με τον ίδιο τρόπο μία εταιρία μπορεί να μην εμφανίσει 

στο παθητικό της μακροχρόνιες υποχρεώσεις οι οποίες, λόγω του 

κινδύνου που ελλοχεύουν, θα επηρέαζαν αρνητικά τους 

δυνητικούς επενδυτές και τις τράπεζες. Συνεπώς, με την εκτός 

ισολογισμού απεικόνιση αυτών των λογαριασμών δύναται να 

«ωραιοποιηθεί» η εταιρική εικόνα προς τους χρήστες των 
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οικονομικών καταστάσεων και να αντληθούν χαμηλού κόστους 

κεφάλαια ή να επιτευχθούν ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι δανεισμού. 

o Άυλα ενεργητικά στοιχεία και κεφαλαιοποίηση εξόδων: Η αξία 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης όπως οι 

άδειες ευρεσιτεχνίας, η φήμη και πελατεία, η υπεραξία (goodwill) 

δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια οπότε ο τρόπος απεικόνισής 

τους στον ισολογισμό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 

στελεχών. Επιπλέον, διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων δύναται 

να υπάρξει και από την κεφαλαιοποίηση εξόδων τα οποία, ωστόσο, 

δεν πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης και θα έπρεπε να 

απεικονισθούν ως λειτουργικά έξοδα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Αντιθέτως, εξαιτίας της ευελιξίας και του 

υποκειμενισμού που πολλές φορές εμπεριέχουν ορισμένα 

λογιστικά πρότυπα, τα έξοδα αυτά μεταφέρονται στον ισολογισμό 

ως δαπάνες μακροπρόθεσμης απόσβεσης. 

o Τα λογιστικά τεχνάσματα των εταιριών διαδικτύου: Οι εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, κάνουν χρήση δικών τους 

μεθόδων παρουσίασης των οικονομικών τους αποτελεσμάτων 

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα λογιστικά πρότυπα. Εφαρμόζοντας 

αυτήν την πρακτική όμως δεν αφήνουν στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να διαμορφώσουν μία ξεκάθαρη εικόνα 

για τις εταιρίες αυτές με αποτέλεσμα να γίνεται και σε αυτήν την 

περίπτωση λόγος για παραποίηση των αποτελεσμάτων τους. 

o Αναγνώριση μεταγενέστερων εσόδων: Εξαιτίας της μεγάλης 

ευελιξίας που υφίσταται στην ερμηνεία των λογιστικών προτύπων 

παρατηρείται κάποιες φορές μία δόλια μέθοδος διόγκωσης των 

εσόδων και των κερδών στις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις μέσω της αναγνώρισης εσόδων που ακόμη δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί. Με αυτήν την τεχνική, ωστόσο, η διοίκηση μια 

εταιρίας, παραβιάζει τόσο την αρχή της πραγματοποίησης του 

εσόδου όσο και την αρχή της συντηρητικότητας διότι μπορεί να 

υφίσταται μία συμφωνία η οποία μελλοντικά να μεταφράζεται στη 

δημιουργία εσόδου όπως μια πώληση με παροχή πίστωσης, αλλά 
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στη συνέχεια να υπάρξει αδυναμία αποπληρωμής δηλαδή 

ουσιαστικά να πρόκειται για επισφαλή απαίτηση. 

4.5 Η Ευθύνη Της Διοίκησης Και Ο Ρόλος Του Εξωτερικού Ελεγκτή 

Στην Ανίχνευση Της Απάτης. 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεράστια σημασία του 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, σε πρώτο επίπεδο από την ίδια τη Διοίκηση 

της εταιρίας κατά τη σύνταξη αυτών και σίγουρα προ της δημοσίευσής τους και 

έπειτα σε δεύτερο στάδιο από τον εξωτερικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο ορκωτό 

ελεγκτή στα πλαίσια εκτέλεσης των ελεγκτικών του καθηκόντων. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 όσοι είναι επιφορτισμένοι με 

τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση μιας ελεγχόμενης εταιρίας έχουν την πρωταρχική 

ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης. Στην προσπάθεια επίτευξης 

αυτού του καθήκοντος μία εταιρία δύναται να οργανώσει και να αναπτύξει 

συστήματα λογιστικής και δικλείδες ασφαλείας εσωτερικού ελέγχου τα οποία θα 

αποθαρρύνουν και θα προλαμβάνουν την απάτη.  Αυτό σημαίνει τη δημιουργία ενός 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος που θα διέπεται από εντιμότητα και δεοντολογική 

συμπεριφορά η οποία δύναται να ενισχυθεί από την ενεργή επίβλεψη των υπευθύνων 

για τη διακυβέρνηση. Με άλλα λόγια θα εξετάζεται η πιθανότητα παραβίασης των 

δικλείδων ασφαλείας ή άλλων παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών τω μελών 

της διοίκησης ή των υπευθύνων διακυβέρνησης (Λουμιώτης & Τζίφας, 2012).  

Το ίδιο πρότυπο ρητά αναφέρει πως ο ελεγκτής δεν είναι και δεν μπορεί να 

είναι υπεύθυνος για την πρόληψη της απάτης στις δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει και ορισμένες 

αρχές και εκτιμήσεις για τη θέση του αναφορικά με τη λογιστική απάτη. Αυτές είναι 

οι ακόλουθες (Καζαντζής, 2006): 

 Όταν ο ελεγκτής σχεδιάζει το κομμάτι του ελέγχου θα πρέπει να 

εκτιμήσει τον κίνδυνο ανακρίβειας στις οικονομικές καταστάσεις 

εξαιτίας μιας περίπτωσης απάτης ή ενός σφάλματος. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να ενημερώνεται από τη Διοίκηση της ελεγχόμενης για 

τυχόν απάτη ή σφάλμα που δεν αποκαλύφθηκαν. Με άλλα λόγια ο 
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ελεγκτής καθίσταται υπεύθυνος να αναζητά επαρκή και κατάλληλη 

ελεγκτική τεκμηρίωση σχετικά με το ότι δεν συνέβη κάποια απάτη 

ουσιαστικής σημασίας για τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Η μεταγενέστερη αποκάλυψη ουσιαστικών ανακριβειών στις 

οικονομικές καταστάσεις οι οποίες οφείλονται σε απάτη που ήταν 

υπαρκτή στην περίοδο ελέγχου και ευθύνης του ελεγκτή, δεν είναι 

ικανή σαν συνθήκη από μόνη της ώστε να αμφισβητήσει την 

προσήλωση στο έργο και στις βασικές αρχές του ελέγχου από 

πλευράς ελεγκτή. Η εν λόγω αρχή θα λέγαμε πως προφυλάσσει και 

διασφαλίζει κατά κάποιον τρόπο τον ελεγκτή. 

 Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιαστικής 

ανακρίβειας που οφείλεται σε απάτη συγκριτικά με τον κίνδυνο μη 

εντοπισμού ουσιαστικής ανακρίβειας που οφείλεται σε σφάλμα και 

αυτό διότι η απάτη συνεπάγεται πράξεις συγκάλυψής της όπως είναι η 

συνέργεια, η πλαστογράφηση ή και η εκούσια παράλειψη 

καταχώρησης συναλλαγών. 

 Όταν υφίσταται ο κίνδυνος για ύπαρξη πιθανής απάτης και ο ελεγκτής 

θεωρεί ως ουσιώδη την επίπτωση αυτής στις οικονομικές καταστάσεις 

τότε οφείλει να εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου οι οποίες 

εξαρτώνται από το είδος της απάτης, από την πιθανότητα να συμβεί 

καθώς και από την πιθανότητα να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση που ο κίνδυνος αυτός υφίσταται 

ακόμη και μετά το πέρας  των πρόσθετων διαδικασιών, ο ελεγκτής 

οφείλει να φέρει το θέμα προς συζήτηση με τη Διοίκηση της 

ελεγχόμενης καθώς και να εξετάσει την πιθανή επίπτωση του 

γεγονότος αυτού στην έκθεση ελέγχου του. 

Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω 

ελεγκτικών αρχών σχετικά με τον εντοπισμό της απάτης είναι η συμμόρφωση του 

εξωτερικού ελεγκτή με τον «Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών Ελεγκτών» ο 

οποίος βασίζεται στη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). Συνοπτικά, λοιπόν, οι 

απαιτήσεις δεοντολογίας ενός υπεύθυνου ελεγκτή συνίστανται (Λουμιώτης & Τζίφας, 

2012): 
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 Στην αρχή της ακεραιότητας, 

 Στην αρχή της επαγγελματικής συμπεριφοράς, 

 Στην αρχή της επαγγελματικής επάρκειας και επιμέλειας, 

 Στην αρχή της αντικειμενικότητας και, 

 Στην αρχή της εχεμύθειας. 

Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, ωστόσο, ελλοχεύει ο ελεγκτικός κίνδυνος ο 

οποίος δεν δύναται να εξαλειφτεί ολοσχερώς όσο σχολαστικός και αν θεωρείται 

κάποιος ελεγκτής. Με τον όρο ελεγκτικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος που 

περιβάλλει τον ελεγκτή και αφορά στις περιπτώσεις που τυχόν λογιστικά λάθη και 

απάτες δεν εντοπιστούν και εκδοθεί από τον τελευταίο μία έκθεση ανεπιφύλακτης 

γνώμης. Ο ελεγκτής προκειμένου να εκτεθεί σε χαμηλό επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου 

θα πρέπει να διακατέχεται από βεβαιότητα κατά την έκφραση της ελεγκτικής του 

γνώμης.  

Εξετάζοντας τον κίνδυνο αυτό ο ελεγκτής επιζητά τη χρυσή τομή μεταξύ του 

επαγγελματικού ή οικονομικού «κόστους» ως συνέπεια μιας λανθασμένης 

διατύπωσης γνώμης και της επιπρόσθετης δαπάνης που απαιτείται προκειμένου να 

εκτελεσθεί μία συμπληρωματική λογιστική εργασία η οποία καθίσταται απαραίτητη 

στη μείωση του κινδύνου. Συμπερασματικά, ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι συνάρτηση 

του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και 

του κινδύνου εντοπισμού μίας απάτης ή ενός σφάλματος σε αυτές (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στον πρωταρχικό σκοπό του 

ελέγχου από πλευρά του ελεγκτή που, σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 

200, δεν είναι άλλος παρά η διατύπωση ελεγκτικής γνώμης για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, βασιζόμενες στο πλαίσιο 

λογιστικών αρχών όπως αυτό ορίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Ο εν λόγω έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση και όχι βεβαιότητα στο 

γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από παραλείψεις και 

σημαντικά λάθη που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και βοηθά τον ελεγκτή 

να σχηματίσει γνώμη για την ορθότητα αυτών των καταστάσεων την οποία θα 

συμπεριλάβει στην έκθεσή του ανάλογα και με τα κατάλληλα ευρήματα του ελέγχου.   
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Εξάλλου τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα προϋποθέτουν την άσκηση 

επαγγελματικής κρίσης και τη διατήρηση του επαγγελματικού σκεπτικισμού από την 

πλευρά του εκάστοτε ελεγκτή τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου όσο και 

κατά την υλοποίησή του. Τα πρότυπά αυτά μάλιστα επιτάσσουν την ανάγκη 

εντοπισμού και εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας η οποία οφείλεται 

είτε σε λάθος είτε σε απάτη, προβλέπουν τη συλλογή επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων αναφορικά με την ύπαρξη σφαλμάτων και φυσικά στηρίζουν 

και καθοδηγούν τον ελεγκτή προς την επίτευξη του στόχου του που όπως 

προαναφέρθηκε είναι ο σχηματισμός της κατάλληλης γνώμης ελέγχου περί των 

οικονομικών καταστάσεων (Λουμιώτης & Τζίφας, 2012).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

5.1 Επιλογή Του δείγματος. 

 

Αρχικά, θα ήταν σκόπιμο να τονισθεί πως σκοπός της μεθοδολογίας που 

περιγράφεται στη συνέχεια είναι η κατασκευή ενός νευρωνικού συστήματος το οποίο 

θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

ελεγχόμενων εταιριών με όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας.  Σε αυτό το 

πλαίσιο, επιλέχθηκε δείγμα αποκλειστικά ελληνικών εταιριών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου εταιρίες του 

τραπεζικού, επενδυτικού και ευρύτερα χρηματοοικονομικού τομέα, ασφαλιστικοί 

οργανισμοί καθώς και εταιρίες real estate και leasing λόγω ελλιπών οικονομικών 

δεδομένων για τις εταιρίες αυτού του κλάδου. 

5.2 Πρώτο Στάδιο Ελέγχου- Η χρήση Των Εκθέσεων Ελέγχου. 

 

Στη συνέχεια, και αφού σχηματίσθηκε το δείγμα των επιχειρήσεων, 

πραγματοποιήθηκε η εξέταση των εκθέσεων ελέγχου του εξωτερικού ορκωτού 

ελεγκτή που αφορά στην κάθε μία από τις εξεταζόμενες εταιρίες του δείγματος τόσο 

για την οικονομική χρήση του 2014 όσο και για αυτήν του 2015. Ο λόγος για τον 

οποίο έγινε αυτός ο ποιοτικός έλεγχος είναι για να κατηγοριοποιηθούν οι 

εξεταζόμενες εταιρίες σε δύο ομάδες: στις εταιρίες με παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και σε αυτές με τις μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σε αυτό 

το πρώτο στάδιο, λοιπόν, του ελέγχου η κατηγοριοποίηση έγινε ως εξής: 

Εφόσον υφίστανται στην κάθε μια έκθεση ελέγχου ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα κριτήρια τότε η εν λόγω εταιρία χαρακτηρίζεται ως εταιρία με   

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

1. Συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας 

που μπορεί να  εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της 
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εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους 

όπως είναι πραγματοποιηθείσες ζημίες των τελευταίων χρήσεων, 

έλλειψη ρευστότητας, αρνητικές ταμιακές ροές.   

     

2. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κάτω από το 

μισό του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση 

εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 ή αρνητικό και 

συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 

2190/1920.        

3. Παρατηρήσεις ελέγχου στην έκθεση των νόμιμων ελεγκτών όπου 

αλλοιώνουν ή θα μπορούσαν να αλλοιώσουν σημαντικά τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης , καθώς και η ύπαρξη 

αντίθετης γνώμης ελέγχου  ή και η ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών 

υποθέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την 

πορεία της εταιρίας.     

4. Αβεβαιότητα της ικανότητας  των εταιριών να προχωρήσουν  σε 

αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους 

υποχρεώσεων ή επαναδιαπραγμάτευση των δανείων τους με τις 

δανείστριες τράπεζες.       

5. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει το 

σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.  

6. Έλλειψη των απαραίτητων γνωστοποιήσεων.  

Αντίθετα, εάν δεν εντοπιστούν τα παραπάνω στοιχεία σε μια έκθεση ελέγχου 

τότε πρόκειται για εταιρία με μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στο 

σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση πως τα ανωτέρω έξι κριτήρια δεν 

επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο μεταξύ άλλων αντίστοιχων χρηματοοικονομικών 

δεδομένων αλλά αντίθετα προτιμήθηκαν διότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

προγενέστερες σχετικές μελέτες και θεωρούνται ως κάποιες από τις πιο σημαντικές 

λογιστικές πληροφορίες που ένας οικονομικός αναλυτής ή γενικότερα ένας χρήστης 

των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να αντλήσει.  

Η σημαντικότητα αυτών έγκειται στο γεγονός πως εάν παρατηρείται έστω και 

ένα, πόσο μάλλον πλήθος αυτών των κριτηρίων, στις εκθέσεις ελέγχου συνεπώς και 

στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που αυτές εξετάζουν, τότε υφίσταται 
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ζήτημα βιωσιμότητας των εν λόγω εταιριών και εγείρεται σημαντική αμφιβολία 

αναφορικά με την ικανότητα της απρόσκοπτης συνέχισης της οικονομικής 

δραστηριότητας των τελευταίων.  

Επειδή όμως οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που μελετώνται στην 

εν λόγω έρευνα καταρτίζονται με βάση τη λογιστική αυτή αρχή της συνέχισης της 

οικονομικής δραστηριότητας, εάν εντοπισθούν περιπτώσεις όπως αυτές που 

αναφέρουν τα έξι κριτήρια και οι οποίες φανερώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας 

σχετικά με την ομαλή συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας, τότε εύκολα 

κατανοεί κανείς πως διαφαίνεται να υπάρχει ζήτημα ορθής σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων ή διαφορετικά ζήτημα διαστρέβλωσης αυτών. 

Συνεπώς με τον τρόπο αυτό και με τη βοήθεια του υπολογιστικού 

προγράμματος «Microsoft Office Excel», χωρίστηκαν οι εξεταζόμενες εταιρίες στις 

δύο αυτές ομάδες τόσο για το 2014 όσο και για 2015.  

5.3 Δεύτερο Στάδιο Ελέγχου-Η χρήση Των Αριθμοδεικτών. 

 

Στη συνέχεια, μέσω της πλατφόρμας του compustat αντλήθηκαν αριθμητικά 

δεδομένα για ένα πλήθος λογιστικών κονδυλίων-λογαριασμών για κάθε μία 

εξεταζόμενη εταιρία. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι το πάγιο και το κυκλοφοριακό 

ενεργητικό, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα, από 

πλευράς παθητικού χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κεφάλαια, οι βραχυπρόθεσμες και οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα αντλήθηκαν και δεδομένα ύψους 

πωλήσεων, κόστους πωληθέντων, καθαρών κερδών και κερδών προ τόκων και 

φόρων.  

Η αριθμητική αυτή άντληση δεδομένων βοήθησε στον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια της εργασίας, διότι όλοι οι 

ανωτέρω λογαριασμοί αποτελούν συνθετικά στοιχεία των χρησιμοποιούμενων 

αριθμοδεικτών. Πρόκειται για τους αριθμοδείκτες που παρουσιάζονται στο κλείσιμο 

της ενότητας της βιβλιογραφικής επισκόπησης οι οποίοι θεωρούνται πως θα 

συμβάλλουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην ανίχνευση μιας πιθανής λογιστικής 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των υπό μελέτη εταιριών. Ο 

υπολογισμός των αριθμοδεικτών πραγματοποιήθηκε μέσω του υπολογιστικού 
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προγράμματος «Microsoft Office Excel» τόσο για τη χρήση του 2014 όσο και για τη 

χρήση του 2015 και για όλες τις εταιρίες. 

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη στήλη του πίνακα του Excel εμφανίζονται οι 

επιλεγμένες εταιρίες ενώ στις επόμενες 20 στήλες εμφανίζονται οι αντίστοιχοι 

αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτελούν τις επεξηγηματικές μεταβλητές για το νευρωνικό 

δίκτυο. Στην αμέσως επόμενη στήλη εμφανίζεται η αρχική εκτίμηση παραποίησης για 

την κάθε μία εταιρία όπου με τιμή 0 συμβολίζεται πως η εν λόγω εταιρία δεν είναι 

παραποιημένη ενώ με την τιμή 1 συμβολίζεται μία παραποιημένη εταιρία με βάση 

την αρχική κατάταξη των εταιριών που βασίσθηκε στη μελέτη των εκθέσεων 

ελέγχου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί πως οι τιμές αυτές θεωρείται στην εν 

λόγω έρευνα ότι είναι ορθές διότι προέρχονται από την εξέταση των εκθέσεων 

ελέγχου και θα συγκριθούν σε επόμενο στάδιο με τις τιμές απόκρισης του 

νευρωνικού υποδείγματος. Στην επόμενη και τελευταία στήλη εμφανίζεται το έτος 

μελέτης όπου η τιμή 0 αντιστοιχεί στο έτος 2014 και η τιμή 1 στο έτος 2015. Τέλος, η 

κάθε μία γραμμή-εγγραφή αντιστοιχεί σε μία και μοναδική κάθε φορά εταιρία. Η 

κάθε εταιρία εμφανίζεται σε δύο συνολικά γραμμές, μία για το 2015 και μία για το 

2014. 

Εν συνεχεία, για την κάθε μία στήλη που περιέχει αριθμητικά δεδομένα τα 

οποία αντιπροσωπεύουν τις τιμές των αριθμοδεικτών, υπολογίστηκε η μέγιστη τιμή 

(max), η ελάχιστη τιμή (min) και η τυπική απόκλιση (stdevp) με τη βοήθεια των 

αντίστοιχων συναρτήσεων του «Microsoft Office Excel». Ο σκοπός αυτού του 

υπολογισμού ήταν να αποκλειστούν κάποιες εταιρίες από τη συνέχιση της έρευνας οι 

οποίες εμφάνιζαν αρκετές ακραίες τιμές, είτε μέγιστες είτε ελάχιστες, διότι αυτές οι 

τιμές δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικές του δείγματος και θα διαστρέβλωναν τα 

αποτελέσματα των επόμενων υπολογισμών. Πράγματι λοιπόν, κάποιες εταιρίες 

αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της μελέτης λόγω των αρκετών ακραίων τιμών που 

συγκέντρωναν και το δείγμα αναπροσαρμόστηκε και παρουσίασε με τον τρόπο αυτό 

μεγαλύτερη ομοιογένεια.  

Σε αυτό το στάδιο επίσης εξομαλύνθηκαν και κάποιες ακόμη ακραίες τιμές 

αριθμοδεικτών για εταιρίες οι οποίες όμως δεν αποκλειστήκαν από τη συνέχεια διότι 

εμφάνιζαν μόνο μία τέτοια ακραία τιμή σε κάποιον αριθμοδείκτη. Με άλλα λόγια 

τροποποιήθηκαν σε έναν πολύ μικρό βαθμό αυτές οι τιμές ώστε να προσομοιάζουν 
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περισσότερο στον μέσο όρο των τιμών του εν λόγω αριθμοδείκτη.  Για αυτόν το λόγο 

άλλωστε χρησιμοποιήθηκε και το μέτρο της τυπικής απόκλισης η τιμή της οποίας 

έπρεπε σε όλους τους αριθμοδείκτες να είναι μικρότερη της μονάδας. Για όποιους 

αριθμοδείκτες δεν μπορούσε να επιτευχθεί η τιμή αυτή της τυπικής απόκλισης του 

συνόλου των τιμών τους και μόνο για αυτούς τους αριθμοδείκτες, έπρεπε να υπάρξει 

η εν λόγω εξομάλυνση. Αυτή η αριθμητική τροποποίηση στην γλώσσα των 

νευρωνικών δικτύων καλείται «εξάλειψη θορύβου». «Θόρυβος» καλούνται αυτές 

ακριβώς οι ακραίες τιμές των παρατηρήσεων ενός δείγματος. 

5.4 Τρίτο Στάδιο Ελέγχου-Η Χρήση Του Νευρωνικού Υποδείγματος. 

 

 Έπειτα και από τις ανωτέρω εξομαλύνσεις των ακραίων τιμών των αριθμοδεικτών 

συγκεντρώθηκε τελικά δείγμα 128 εταιριών. Με βάση τα 6 κριτήρια της αρχικής 

κατάταξης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: για το 2014, 93 εταιρίες 

βρέθηκαν να μην έχουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενώ 35 επιχειρήσεις 

βρέθηκε πως διαστρέβλωναν τα δημοσιοποιημένα τους οικονομικά αποτελέσματα. 

Τα αντίστοιχα νούμερα για το 2015 ήταν 96 και 32. Συνεπώς μόνο 3 εταιρίες 

μεταπήδησαν από τη μία κατηγορία στην άλλη κατά την επόμενη χρήση.  

Πριν από τη χρησιμοποίηση του νευρωνικού συστήματος στη συγκεκριμένη 

έρευνα, δηλαδή πριν από την εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων των 

αριθμοδεικτών, όπως αυτά προέκυψαν από το «Microsoft Office Excel», ως τιμές 

εισόδου στο νευρωνικό δίκτυο είναι απαραίτητο να χωριστούν οι εξεταζόμενες 

εταιρίες σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά στο δείγμα εκπαίδευσης το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ώστε να «εκπαιδεύσει» το νευρωνικό πρόγραμμα για το σκοπό που 

θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη που δεν είναι άλλος από το να «μάθει» τι 

ακριβώς είναι μία περίπτωση λογιστικής παραποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων 

ώστε στη συνέχεια, έχοντας πλέον εκπαιδευτεί, να μπορεί να εντοπίζει τέτοιες 

περιπτώσεις δόλιας νόθευσης σε κάθε νέα είσοδο αριθμητικών δεδομένων που θα 

εισάγονται σε αυτό. 

 Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα νευρωνικό δίκτυο οπισθοδιάδοσης το 

οποίο δομείται από νευρώνες εισόδου, έναν αριθμό κρυφών στρωμάτων και μία 

μονάδα εξόδου και εκπαιδεύεται μέσω ενός αλγορίθμου που καλείται κανόνας 



67 
 

μάθησης οπισθοδιάδοσης. Στα πλαίσια αυτού του κανόνα μάθησης το νευρωνικό 

δίκτυο πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή ενός συνόλου εισόδων 

να δημιουργεί το επιθυμητό σύνολο εξόδων.  

Αυτό γίνεται με την εκπαίδευση του νευρωνικού μας συστήματος 

παρουσιάζοντας σε αυτό ορισμένα παραδείγματα μάθησης, που δεν είναι κάτι άλλο 

παρά η εισαγωγή σε αυτό των αριθμητικών δεδομένων του δείγματος εκπαίδευσης 

μαζί με τις τιμές 0 ή 1 αναφορικά με το αποτέλεσμα της παραποίησης όπως αυτό 

προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου, και αφήνοντάς το να μεταβάλλει τα βάρη των 

συνδέσεών του με βάση κάποιον κανόνα μάθησης.  

Στην εν λόγω μελέτη ο κανόνας μάθησης που χρησιμοποιείται καλείται 

μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) ή συσχετιστική μάθηση (associative 

learning) και εκπαιδεύει το δίκτυο παρέχοντάς του παραδείγματα εισόδου 

(αριθμητικά δεδομένα προερχόμενα από τους αριθμοδείκτες) και τα αντίστοιχα 

παραδείγματα εξόδου (τιμές 0 ή 1 αναφορικά με το αποτέλεσμα της παραποίησης) τα 

οποία προέρχονται φυσικά από το δείγμα εκπαίδευσης. Το δίκτυο με τον τρόπο αυτό 

σταδιακά μαθαίνει την υποκειμενική σχέση μεταξύ των παραδειγμάτων εισόδου και 

εξόδου. 

Η δεύτερη ομάδα εταιριών θα συγκροτήσει το δείγμα ελέγχου. Ουσιαστικά, 

αφού εκπαιδευτεί το νευρωνικό υπόδειγμα, εισάγουμε τα δεδομένα των εταιριών του 

δείγματος ελέγχου και το νευρωνικό υπόδειγμα βγάζει ως τιμή εξόδου μία 

πιθανότητα (τιμές μεταξύ 0 και 1) η οποία μετά από την κατάλληλη 

στρογγυλοποίηση δείχνει εάν το νευρωνικό υπόδειγμα θεωρεί την κάθε μια εταιρία 

που εξετάζει από αυτό το δείγμα ως παραποιημένη (τιμή = 1) ή μη παραποιημένη 

(τιμή = 0). 

Πιο αναλυτικά, στην εν λόγω έρευνα το δείγμα εκπαίδευσης θα αποτελείται 

από το 70% του μεγέθους του δείγματος, ήτοι 90 εταιρίες επιλεγμένες αποκλειστικά 

με τυχαίο τρόπο. Τα δεδομένα των αριθμοδεικτών των εταιριών αυτών θα εισαχθούν 

στο νευρωνικό δίκτυο και θα το εκπαιδεύσουν, δηλαδή το νευρωνικό δίκτυο που θα 

κατασκευαστεί θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να εκπαιδευτεί στην 

ανίχνευση απάτης. Ακολούθως, και κάθε φορά που συντελείται η εκπαίδευσή του 

υπολογίζονται οι σωστές προβλέψεις με βάση την αρχική κατάταξη των εταιριών, 

ενώ τελικά επιλέγεται εκείνη η περίπτωση εκπαίδευσης με τις περισσότερες σωστές 
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προβλέψεις, δηλαδή με την υψηλότερη ικανότητα ορθής κατάταξης των 

εξεταζόμενων εταιριών με σκοπό να αναπτυχθεί ένα νευρωνικό υπόδειγμα 

κατάλληλο για τους σκοπούς του ελεγκτικού έργου. 

Στη συνέχεια θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων των αριθμοδεικτών των 

υπόλοιπων εταιριών που αποτελούν το δείγμα ελέγχου και μέσω αυτών των εταιριών 

θα ελεγχθεί τελικά η δυναμική του νευρωνικού υποδείγματος στο να εντοπίζει την 

απάτη σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων έπειτα από οποιαδήποτε εισαγωγή 

νέων δεδομένων.  

Το δείγμα ελέγχου θα αποτελέσει το υπόλοιπο 30% του δείγματος ήτοι 38 

εταιρίες οι οποίες θα επιλεχθούν και αυτές με τυχαίο τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να τονισθεί πως αυτή η αναλογία που χρησιμοποιείται μεταξύ των δύο 

δειγμάτων δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά αντίθετα αποτελεί μία παραλλαγή της  

βιβλιογραφικής επισκόπησης που προηγήθηκε, όπου σε όλες τις αναφερόμενες 

σχετικές μελέτες χρησιμοποιήθηκε αναλογία περίπου 4 εταιρίες του δείγματος 

εκπαίδευσης για κάθε μία εταιρία του δείγματος ελέγχου. Φυσικά η αναλογία αυτή 

επαφίεται στην υποκειμενικότητα του εκάστοτε ερευνητή και δύναται να μεταβληθεί 

ανάλογα με τους σκοπούς του κάθε ελέγχου. 

Με την εισαγωγή των τιμών για τον κάθε έναν αριθμοδείκτη στο νευρωνικό 

υπόδειγμα, αυτό θα παράγει μία τιμή απόκρισης ανάλογα με την παραμετροποίησή 

του όπως αυτή επιτεύχθηκε μέσω του δείγματος εκπαίδευσης στο στάδιο της μάθησης 

για το νευρωνικό σύστημα. Με τον όρο παραμετροποίηση νοείται η διασύνδεση των 

διαφόρων παραμέτρων που συντελέστηκε στα πλαίσια της εκπαίδευσής του καθώς 

και η εκάστοτε μετατροπή των βαρών των συνδέσεών του στα πλαίσια εύρεσης της 

βέλτιστης δυνατής λύσης.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμισθεί πως η επεξεργασία των 

αριθμητικών δεδομένων των αριθμοδεικτών από το χρησιμοποιούμενο νευρωνικό 

δίκτυο έγινε μέσω τη εφαρμογής BpSim (Zapranis et al., 2005) που αποτελεί 

ουσιαστικά ένα νευρωνικό υπόδειγμα οπισθοδιάδοσης με κρυφά στρώματα 

(stochastic/batch backpropagation with momentum term). 

Το επόμενο βήμα αποτελεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων, των τιμών 

απόκρισης που δίνει το νευρωνικό υπόδειγμα για τις εταιρίες του δείγματος ελέγχου, 
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δηλαδή τις τιμές 0 και 1 (παραποιημένες και μη παραποιημένες εταιρίες αντίστοιχα) 

με τις ίδιες τιμές (0 και 1) όπως αυτές προκύπτουν από την εξέταση των εκθέσεων 

ελέγχου και την αρχική κατάταξη των ίδιων αυτών εταιριών. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται το ποσοστό επιτυχίας του δείγματος ελέγχου.  

Με άλλα λόγια, εξετάζεται για πόσες από τις 38 αυτές εταιρίες το νευρωνικό 

υπόδειγμα προέβλεψε σωστά (δηλαδή υπάρχει η ίδια τιμή απόκρισης 0 ή 1 με την 

τιμή που δόθηκε στο πρώτο στάδιο του ελέγχου) και για πόσες εταιρίες προέβλεψε 

λάθος. Λέμε ότι το νευρωνικό υπόδειγμα προέβλεψε σωστά ή όχι, πάντα βασιζόμενοι 

στην αρχική κατάταξη των εταιριών και στις αρχικές τιμές 0 και 1 βάσει των 

εκθέσεων ελέγχου διότι αυτή η κατάταξη είναι η σωστή αφού προέρχεται από 

επίσημες δημοσιευμένες καταστάσεις. Αντίθετα το νευρωνικό υπόδειγμα 

χρησιμοποιεί αυτήν την αρχική κατάταξη ως παράδειγμα εξόδου για να εκπαιδευτεί 

και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να αναιρέσει το αποτέλεσμα (τιμές 0 και 1) της 

αρχικής κατάταξης. Σκοπός της εν λόγω μεθοδολογίας είναι η σωστή και επαρκής 

εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου ώστε να προβλέπει σωστά για όσο το δυνατόν 

υψηλότερο ποσοστό του δείγματος ελέγχου. 

Για να περιγραφεί αναλυτικότερα ο τρόπος εκπαίδευσης του νευρωνικού 

συστήματος και να επιλεγεί το τελικό δείγμα εκπαίδευσης, δηλαδή η καλύτερη 

εφικτή επιλογή με βάση τις ορθές προβλέψεις κατηγοριοποίησης εταιριών, 

παρατίθεται η ακόλουθη διαγραμματική απεικόνιση: 

 

Εικόνα 3: Το εμπειρικό σφάλμα και ο κίνδυνος πρόβλεψης για το νευρωνικό δίκτυο 

συναρτήσει ενός αριθμού κρυφών μονάδων λ.  

Πηγή: www.researchgate.net 

http://www.researchgate.net/
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Στον κάθετο άξονα απεικονίζονται τα σφάλματα (Error ή Ε) του νευρωνικού 

υποδείγματος ενώ σε κάθε ένα σημείο του οριζόντιου άξονα όπως μετακινούμαστε 

από αριστερά προς τα δεξιά φαίνεται κάθε φορά μια επιλογή ενός μεταβαλλόμενου 

αριθμού κρυφών μονάδων που στη διεθνή βιβλιογραφία συμβολίζεται συνήθως με λ 

(No. of parameters). Η μπλε γραμμή απεικονίζει τη συνάρτηση σφάλματος του 

δείγματος εκπαίδευσης (εμπειρικό σφάλμα) ενώ η κόκκινη γραμμή απεικονίζει τη 

συνάρτηση σφάλματος του δείγματος ελέγχου (κίνδυνος πρόβλεψης). Παρατηρείται 

πως στη συμβολή των αξόνων το σφάλμα είναι υψηλό ενώ τη συνέχεια κάθε φορά 

που επιλέγεται ένας διαφορετικός αριθμός κρυφών μονάδων όλο και μεγαλύτερος, 

δηλαδή όσο κινούμαστε δεξιότερα το σφάλμα μειώνεται και μεγαλώνει ταυτόχρονα η 

απόσταση μεταξύ των δύο καμπυλών.  

Σκοπός του μελετητή είναι η ορθή επιλογή υποδείγματος. Με τον όρο επιλογή 

υποδείγματος νοείται η διαδικασία επιλογής μεταξύ ανταγωνιστικών υποδειγμάτων. 

Το υπόδειγμα που τελικά θα επιλεγεί θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιο κριτήριο καλής 

προσαρμογής στο δείγμα. Το κριτήριο αυτό είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης 

σφάλματος του δείγματος ελέγχου. Κατ’ επέκταση η επιλογή του σωστού  

υποδείγματος συνίσταται στην επιλογή του αριθμού των κρυφών μονάδων λ. Με 

άλλα λόγια αναζητείται η βέλτιστη τιμή του αριθμού των κρυφών μονάδων λ* η 

οποία ελαχιστοποιεί την τιμή της συνάρτησης σφάλματος για τα δεδομένα που το 

νευρωνικό δίκτυο καλείται να εξετάσει για πρώτη φορά, δηλαδή για το δείγμα 

ελέγχου. Ο συγκεκριμένος αριθμός κρυφών μονάδων εκτός από την επίτευξη της 

ελαχιστοποίησης της συνάρτησης σφάλματος παράλληλα αντιστοιχεί και στην 

καλύτερη δυνατή ικανότητα γενίκευσης για τους σκοπούς του ελέγχου (Ζαπράνης, 

2005). 

Η καλύτερη δυνατή επιλογή του αριθμού των κρυφών μονάδων λ*, αυτή 

δηλαδή που θα μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα ορθής πρόβλεψης του δείγματος 

ελέγχου, συνίσταται διαγραμματικά στο σημείο όπου η κόκκινη γραμμή του 

σφάλματος του δείγματος ελέγχου έχει φτάσει σε ένα κατώτατο σημείο, με άλλα 

λόγια σε ένα τοπικό ελάχιστο σημείο δηλαδή ακριβώς πριν ξεκινήσει ανοδική πορεία. 

Αυτό το ελάχιστο σημείο (Εmin, λ*) αποτελεί για τους σκοπούς του ελέγχου μας τη 

βέλτιστη λύση.  
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Με άλλα λόγια απαιτείται να βρεθεί μία «χρυσή τομή» στην επιλογή του 

αριθμού των χρησιμοποιούμενων κρυφών μονάδων λ. Σε ένα νευρωνικό δίκτυο 

οπισθοδιάδοσης η μόνη παράμετρος ελέγχου είναι ο αριθμός των κρυφών μονάδων λ 

και μάλιστα τονίζεται πως θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του 

αριθμού των κρυφών μονάδων και του μεγέθους του δείγματος. Οι πολλές κρυφές 

μονάδες συνεπάγονται καλύτερη προσαρμογή του δικτύου στο δείγμα εκπαίδευσης 

ωστόσο, μετά από κάποιο όριο υπάρχει υπερπροσαρμογή, δηλαδή το δίκτυο μαθαίνει 

και το «θόρυβο», ήτοι τις ακραίες τιμές παρατηρήσεων με αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση της ικανότητας γενίκευσης.   

Ουσιαστικά όταν υφίστανται περισσότερες κρυφές μονάδες από τις ιδεατές 

(λ>λ*) τότε το δίκτυο είναι υπερπαραμετροποιημένο δηλαδή διαθέτει περισσότερες 

παραμέτρους από τις αναγκαίες.  Αντίστοιχα εάν επιλεγεί ένας αρκετά μικρός 

αριθμός κρυφών μονάδων θα υπάρξει υποπροσαρμογή στο δείγμα εκπαίδευσης και 

φυσικά μειωμένη ικανότητα γενίκευσης. Δηλαδή κάτω από τον αναγκαίο αριθμό 

κρυφών μονάδων (λ<λ*) το δίκτυο χαρακτηρίζεται από υποπαραμετροποίηση 

(Ζαπράνης, 2005). 

Τα στοιχεία που δύναται να τροποποιούνται στους διαφορετικούς ελέγχους 

είναι η διαφορετική συγκρότηση του δείγματος εκπαίδευσης και ελέγχου δηλαδή να 

συγκροτούνται κάθε φορά από διαφορετικές εταιρίες, διατηρώντας ωστόσο πάντα 

σταθερή την αναλογία 70%-30% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα αλλαγές μπορούν να 

συντελεστούν φυσικά στον αριθμό των κρυφών μονάδων αλλά και στην τιμή των 

βαρών των συνδέσεων του κρυφού στρώματος ενώ αντίθετα κάθε φορά 

χρησιμοποιούνται όλοι οι αριθμοδείκτες χωρίς να παραλείπεται κάποιος από αυτούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

6.1 Τα Αποτελέσματα Του Νευρωνικού Δικτύου Για Το Δείγμα 

Εκπαίδευσης. 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων σκοπό της 

παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη ενός νευρωνικού υποδείγματος που μέσω της 

κατάλληλης εκπαίδευσής του να δύναται να εντοπίζει παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που ενδεχομένως να υφίστανται σε ένα δείγμα εξεταζόμενων εταιριών. 

Με άλλα λόγια επιχειρείται να τονισθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

νευρωνικά δίκτυα προς το σκοπό του συγκεκριμένου ελέγχου.  

Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας εκπαιδεύτηκε και αναπτύχθηκε κατάλληλο 

νευρωνικό σύστημα προς την κατεύθυνση του ελέγχου των εξεταζόμενων 

οικονομικών καταστάσεων. Η εκπαίδευση αυτή έγινε με την εισαγωγή και 

επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων των επιλεχθέντων αριθμοδεικτών που 

χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου και αποτέλεσαν τις επεξηγηματικές 

μεταβλητές για το νευρωνικό υπόδειγμα. Το νευρωνικό υπόδειγμα που 

χρησιμοποιήθηκε απαρτίζεται από 3 κρυφές μονάδες όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

κατά την περιγραφή του σταδίου της μεθοδολογίας. 

 Το δείγμα των 128 εξεταζόμενων εταιριών που χρησιμοποιήθηκε για τους 

ερευνητικούς σκοπούς αρχικά κατηγοριοποιήθηκε στις εταιρίες με παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και σε εταιρίες με μη παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με βάσει τις εκθέσεις ελέγχου και τον εντοπισμό σε αυτές των έξι 

κριτηρίων που αναφέρονται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, 

βρέθηκε για το 2015 πως 96 εταιρίες είχαν ορθές οικονομικές καταστάσεις και 32 

εταιρίες τις παραποιούσαν, ομαδοποίηση την οποία φυσικά δεχόμαστε ως ορθή διότι 

προέρχεται και από δημοσιευμένες έγκυρες πηγές πληροφόρησης όπως είναι οι 

εκθέσεις ελέγχου. 

 Στη συνέχεια συγκροτήθηκε δείγμα εκπαίδευσης του χρησιμοποιούμενου 

νευρωνικού δικτύου αποτελούμενο από το 70% του συνολικού δείγματος ήτοι 90 
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εταιρίες και δείγμα ελέγχου που αντιπροσώπευε το υπόλοιπο 30% ήτοι 38 εταιρίες. 

Μέσω της εκπαίδευσης του νευρωνικού συστήματος επιδιώκεται η ανάπτυξη της 

ικανότητας αυτού να κατατάσσει ορθά ως παραποιημένη ή μη παραποιημένη κάθε 

νέα εταιρία που καλείται να ελέγξει για πρώτη φορά δηλαδή κάθε μία νέα είσοδο 

τιμών.  

Από διαδοχικές δοκιμές αναφορικά με την εκπαίδευση του νευρωνικού 

συστήματος και μεταβάλλοντας κάθε φορά τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 

κρυφών μονάδων αλλά και τις εταιρίες που συγκροτούσαν το δείγμα εκπαίδευσης η 

μελέτη κατάληξε στη βέλτιστη δυνατή λύση, ουσιαστικά δηλαδή στο καλύτερο 

δυνατό ποσοστό ορθής πρόβλεψης κατάταξης των εξεταζόμενων εταιριών από το 

αναπτυσσόμενο νευρωνικό υπόδειγμα. Το ποσοστό αυτό των σωστών προβλέψεων 

για το 2015 ανήλθε σε 81,11% που σημαίνει ότι το νευρωνικό δίκτυο που 

αναπτύχθηκε δύναται να προβλέψει και να χαρακτηρίσει ορθά μία εταιρία ως 

παραποιημένη ή μη με πιθανότητα 81,11%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μία 

ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα.  

Πιο αναλυτικά από τις 90 εταιρίες που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν το 

δείγμα εκπαίδευσης οι 67 ήταν μη παραποιημένες και οι υπόλοιπες 23 που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν παραποιημένες. Το νευρωνικό υπόδειγμα κατάφερε να 

κατατάξει σωστά ως μη παραποιημένες τις 50 από τις 67 αυτές εταιρίες 

πετυχαίνοντας ποσοστό 74,63% ενώ κατάφερε να προβλέψει σωστά και τις 23 

παραποιημένες εταιρίες καταγράφοντας ποσοστό επιτυχίας ίσο με 100%. Συνεπώς το 

συνολικό ποσοστό ορθών προβλέψεων του δείγματος εκπαίδευσης ήτοι 81,11% 

αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των δύο αυτών επιμέρους ποσοστών. Οι 

αποδόσεις αυτές είναι πολύ καλές και απέχουν πολύ από το όριο της τυχαίας 

πρόβλεψης του 50%. 

Ταυτόχρονα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία σειρά 

επιπρόσθετων αποτελεσμάτων που αφορούν στο δείγμα εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά 

πρόκειται για το συντελεστή προσδιορισμού της παλινδρόμησης των προβλέψεων του 

δικτύου έναντι των στόχων R
2
 που ισούται με 99,92% και μάλιστα όσο τείνει προς τη 

μονάδα ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο αυξάνεται η προβλεπτική ικανότητα του 

νευρωνικού συστήματος. Επίσης ο μέσος όρος του σφάλματος στο τετράγωνο 

(Average Squared Error ή ΑSE) ανήλθε σε 0,000098, το τυπικό σφάλμα της 
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εκτίμησης ( Standard Error of the Estimate ή SE) ανήλθε σε 0,0099 και η μέση 

απόλυτη τιμή σφάλματος (Mean Absolute Error ή MAE) ανήλθε σε 0,0074.  

Προφανώς επειδή γίνεται λόγος για τιμές σφαλμάτων που αφορούν στην 

εκπαίδευση του νευρωνικού υποδείγματος είναι κατανοητό πως όσο χαμηλότερες 

παρουσιάζονται οι τιμές αυτές σημαίνει πως τόσο καλύτερα έχει εκπαιδευτεί το 

δίκτυο και άρα αυξάνονται οι πιθανότητες ορθών προβλέψεων. Επιπρόσθετα αξίζει 

να αναφερθεί πως το εμπειρικό σφάλμα δηλαδή η τιμή της συνάρτησης σφάλματος 

(Empirical Loss) υπολογίσθηκε σε 0,00005 και ο κίνδυνος πρόβλεψης (Prediction 

Risk) δηλαδή η αναμενόμενη τιμή της συνάρτησης σφάλματος για δεδομένα που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του δικτύου ανήλθε μόλις σε 0,00028. 

Παράλληλα η τυπική απόκλιση του κινδύνου πρόβλεψης (Prediction Risk stdev) 

υπολογίσθηκε σε 0,000021. Όλα τα παραπάνω αριθμητικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά διότι αφενός ο συντελεστής R
2
 είναι αρκετά 

υψηλός και αφετέρου όλοι οι δείκτες σφαλμάτων είναι πολύ μειωμένοι. Συνεπώς 

επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό επίπεδο εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου. 

 Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 2: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του δείγματος εκπαίδευσης. 

Δείκτες ή Συντελεστές Τιμές 

Συντελεστής προσδιορισμού της 

παλινδρόμησης των προβλέψεων του 

δικτύου έναντι των στόχων R
2
 

99.91951% 

 

Average Squared Error (ASE) 0.000098 

Standard error of the estimate (SE) 0.009892 

Mean absolute error (MAE) 0.007439 

Empirical loss (Ln) 0.000049 

Prediction risk (E[L]) 0.000277 

Prediction risk st. dev. 0.000021 

 

6.2 Τα Αποτελέσματα Του Νευρωνικού Δικτύου Για Το Δείγμα 

Ελέγχου. 

 

Οι εταιρίες που συγκρότησαν το δείγμα ελέγχου αποτέλεσαν το 30% του συνολικού 

δείγματος ήτοι 38 εταιρίες. Η κάθε μία εταιρία του δείγματος ελέγχου ουσιαστικά 
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αναφέρεται στην κάθε μια νέα είσοδο δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στο 

χρησιμοποιούμενο νευρωνικό υπόδειγμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 

τελευταίου και η οποία προέρχεται από τους επιλεγόμενους αριθμοδείκτες. Με άλλα 

λόγια τα αριθμητικά δεδομένα του δείγματος ελέγχου αποτελούν δεδομένα που το 

νευρωνικό σύστημα «βλέπει» για πρώτη φορά, δηλαδή νέα γνώση για και τα οποία 

καλείται να παράξει μια τιμή εξόδου. Στην εν λόγω περίπτωση καλείται να αποφανθεί 

σχετικά με την κατάταξη των εταιριών του δείγματος ελέγχου σε αυτές με τις 

παραποιημένες ή μη οικονομικές καταστάσεις με βάση τον τρόπο που αυτό 

εκπαιδεύτηκε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Το συνολικό ποσοστό αυτών των σωστών προβλέψεων για την οικονομική 

χρήση του 2015 ανήλθε σε 65,79% ποσοστό που φανερώνει επαρκή ικανότητα 

πρόβλεψης. Ουσιαστικά δηλαδή το νευρωνικό υπόδειγμα που αναπτύχθηκε μπορεί να 

προβλέψει για κάθε νέα εξεταζόμενη εταιρία αν χαρακτηρίζεται από παραποιημένες ή 

μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις με πιθανότητα 65,79%.  

Πιο αναλυτικά από τις 38 εταιρίες που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν το 

δείγμα ελέγχου οι 29 ήταν μη παραποιημένες και οι υπόλοιπες 9 ήταν παραποιημένες. 

Το νευρωνικό υπόδειγμα κατάφερε να κατατάξει σωστά ως μη παραποιημένες τις 19 

από τις 29 αυτές εταιρίες πετυχαίνοντας ποσοστό 65,52% ενώ κατάφερε να 

προβλέψει σωστά τις 6 από τις 9 παραποιημένες εταιρίες καταγράφοντας ποσοστό 

επιτυχίας ίσο με 66,67%. Συνεπώς το συνολικό ποσοστό ορθών προβλέψεων του 

δείγματος εκπαίδευσης ήτοι 65,79% αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των δύο 

αυτών επιμέρους ποσοστών. Οι αποδόσεις αυτές είναι καλές διότι απέχουν από το 

όριο της τυχαίας πρόβλεψης του 50%. 

Αναφορικά με τους υπόλοιπους δείκτες του δείγματος ελέγχου παρατηρείται 

πως ο συντελεστής προσδιορισμού παλινδρόμησης του δικτύου έναντι των στόχων R
2
 

ισούται με 18,30%, ο μέσος όρος του σφάλματος στο τετράγωνο (Average Squared 

Error ή ΑSE) ανήλθε σε 0.150339, το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης ( Standard Error 

of the Estimate ή SE) ανήλθε σε 0.387736 και η μέση απόλυτη τιμή σφάλματος 

(Mean Absolute Error ή MAE) ανήλθε σε 0.206574. Επιπρόσθετα αξίζει να 

υπογραμμισθεί πως το εμπειρικό σφάλμα (Empirical Loss) υπολογίσθηκε σε 

0.075169 και ο κίνδυνος πρόβλεψης (Prediction Risk) ανήλθε μόλις σε 0.080721. 
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Παράλληλα η τυπική απόκλιση του κινδύνου πρόβλεψης (Prediction Risk stdev) 

υπολογίσθηκε σε 0.000617.  

Τα ανωτέρω αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Πίνακας 3: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του δείγματος ελέγχου. 

Δείκτες ή Συντελεστές Τιμές 

Συντελεστής προσδιορισμού της 

παλινδρόμησης των προβλέψεων του 

δικτύου έναντι των στόχων R
2
 

18,30% 

 

Average Squared Error (ASE) 0.150339 

Standard error of the estimate (SE) 0.387736 

Mean absolute error (MAE) 0.206574 

Empirical loss (Ln) 0.075169 

Prediction risk (E[L]) 0.080721 

Prediction risk st. dev. 0.000617 

 

Πολύ χρήσιμος είναι και ο ακόλουθος πίνακας που παραθέτει τα ποσοστά 

σωστών προβλέψεων για τα δύο δείγματα. 

 

Πίνακας 4: Παρουσίαση ορθών προβλέψεων του νευρωνικού δικτύου για τα διάφορα 

δείγματα. 

 Σωστές 

Προβλέψεις 

Σύνολο 

Παρατηρήσεων 

Συνολικό Ποσοστό 

σωστών 

προβλέψεων 

Δείγμα Εκπαίδευσης 73 90 81,11% 

Δείγμα ελέγχου 25 38 65,79% 

 

Ταυτόχρονα πολύ χρήσιμες προς την κατανόηση των παραπάνω 

αποτελεσμάτων θεωρούνται και οι ακόλουθες διαγραμματικές απεικονίσεις. 
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Γράφημα 1: Παρουσίαση σωστών προβλέψεων ως απόλυτα μεγέθη με βάση των 

αριθμό των εταιριών. 

 

Γράφημα 2: Παρουσίαση σωστών προβλέψεων ως σχετικά μεγέθη με βάση την 

ποσοστιαία κλίμακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η υψηλή τιμή του συντελεστή R
2 

και οι χαμηλές τιμές των 

διαφόρων σφαλμάτων αποτελούν μεγέθη αποδεκτά για τη συγκεκριμένη ανάλυση με 

αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για την ανάπτυξη ενός νευρωνικού υποδείγματος που 

χαρακτηρίζεται όχι μόνο από επάρκεια αφομοίωσης της εκπαίδευσης αλλά επίσης και 

από ικανοποιητική δυνατότητα εντοπισμού μίας λογιστικής απάτης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συνεπώς από την ικανότητα διενέργειας ορθών 

προβλέψεων κατάταξης αναφορικά με την εκάστοτε νέα σειρά δεδομένων που 

εισάγονται στο δίκτυο και αφορούν μια οποιαδήποτε νέα εξεταζόμενη εταιρία.  

Φυσικά, το εύρος μελέτης νοθευμένων οικονομικών καταστάσεων υπό το 

πρίσμα των νευρωνικών συστημάτων καθίσταται τεράστιο και μάλιστα μία 

περαιτέρω ερευνητική προσέγγιση θα μπορούσε να εξετάσει την ορθότητα 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εταιριών που αφορούν σε παλαιότερα 

έτη. Μία ακόμη ερευνητική πρόταση μελλοντικής μελέτης θα μπορούσε να αφορά 

στην εξέταση παραποίησης οικονομικών καταστάσεων του τραπεζικού κλάδου καθώς 

και των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που συνιστούν επιστημονικό κλάδο ο 

οποίος δεν μελετήθηκε στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας.  

Παράλληλα, χρήσιμες εναλλακτικές έρευνες στα πλαίσια ανίχνευσης 

λογιστικής απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη βοήθεια νευρωνικών 

δικτύων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελέτες οι οποίες θα εξειδικεύονταν μόνο σε 

μία ομάδα αριθμοδεικτών τους οποίους θα χρησιμοποιούσαν ως αριθμητική είσοδο 

στα νευρωνικά συστήματα. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να εξετασθούν μόνο 

αριθμοδείκτες ρευστότητας ή δραστηριότητας ή χρέους ή αποδοτικότητας ώστε να 

εξετασθεί ποιας κατηγορίας αριθμοδείκτες έχουν την τάση να παραποιούν 

περισσότερο οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή. Στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως 

παρουσιάζεται και στο τέλος του κεφαλαίου της βιβλιογραφικής επισκόπησης,  

εξετάσθηκε πληθώρα αριθμοδεικτών οι οποίοι προέρχονται και από τις τέσσερις 

ανωτέρω κατηγορίες. 
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 Κρίνεται πολύ σημαντικό να τονισθεί στο σημείο αυτό πως οι τιμές των 

αριθμοδεικτών που επιλέχθηκαν στη δεδομένη μελέτη για τη διετία 2014-2015 

επηρεάζονται από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα εξαιτίας 

της ολοένα και αυξανόμενης φορολογίας των επιχειρήσεων, του ασταθούς 

φορολογικού και πολιτικού κλίματος αλλά και της εισόδου στον ελληνικό χώρο 

διεθνών εταιριών σε μία  πληθώρα διαφορετικών κλάδων οι οποίες συνιστούν 

σημαντική ανταγωνιστική απειλή.  

Υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης εποχής παρατηρείται μία 

αυξανόμενη τάση των ελληνικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών προς την 

ευνοϊκή μεταχείριση και παρουσίαση των οικονομικών τους στοιχείων. Με άλλα 

λόγια διαφαίνεται πως οι εν λόγω εταιρίες καταφεύγουν όλο και συχνότερα στην 

παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν το 

δυσμενές και ευμετάβλητο κλίμα της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, με βάση τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας περίπου μία στις τέσσερις εισηγμένες 

ελληνικές εταιρίες κατατάχθηκε στις εταιρίες με παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για τη διετία 2014-2015 σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια ορθής 

κατάταξης εταιριών τα οποία εμφανίζονταν στις εξεταζόμενες εκθέσεις ελέγχου.  

Συνεπώς μία ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης θα μπορούσε να είναι η 

εξέταση αντίστοιχων περιπτώσεων νόθευσης οικονομικών καταστάσεων για το ίδιο 

δείγμα εταιριών αλλά για μία περίοδο οικονομικής ευμάρειας λόγου χάρη τη χρονική 

περίοδο 1990-2005 ώστε να συγκριθούν εκείνες οι τιμές των αριθμοδεικτών με αυτές 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας η οποία διενεργείται σε ένα άκρως αντίθετο 

οικονομικό κλίμα. 

Συμπερασματικά, υπογραμμίζεται πως η εν λόγω μελέτη μπορεί να 

αποτελέσει αφορμή για ένα πλήθος περαιτέρω ερευνητικών προσεγγίσεων επί του 

θέματος της διαστρέβλωσης οικονομικών καταστάσεων.  Αυτό όμως που έχει 

ιδιαίτερη αξία είναι το γεγονός πως είναι εφικτή στη σύγχρονη εποχή η ανάπτυξη 

αντίστοιχων αλγορίθμων οι οποίοι, μέσω της μαζικής επεξεργασίας αριθμητικών 

δεδομένων, καθίστανται χρήσιμοι στην ανίχνευση περιπτώσεων λογιστικής απάτης 

και μάλιστα με ικανοποιητικά ποσοστά προβλέψεων παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Η νευρωνική, λοιπόν, επιστήμη και τα υποδείγματά της αποτελούν ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το σύγχρονο ορκωτό ελεγκτή ενώ παράλληλα το 

ταχέως αναπτυσσόμενο αυτό γνωστικό πεδίο φαίνεται πως έχει όλα τα εχέγγυα για να 

συμβάλλει τα επόμενα χρόνια στην επιτυχή διενέργεια των πάσης φύσεως λογιστικών 

και χρηματοοικονομικών ελεγκτικών εργασιών.  
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