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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έχει υποβληθεί ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας έχει να κάνει με την απάτη των οικονομικών δεδομένων, 

με την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, με τις τεχνικές ανίχνευσης τυχών 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με την περιγραφή των ενδείξεων που μπορεί να 

οδηγούν σε παραποίηση λογιστικών καταστάσεων, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών 

δεικτών που περιγράφουν την οικονομική επίδοση μιας εταιρίας, και με την παρουσίαση   των 

μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στην ενδελεχή και ουσιαστική μελέτη τόσο της 

ελληνικής, όσο και τις ξένης βιβλιογραφίας, καθώς και σε πηγές από το διαδίκτυο.  

Στο πρώτο μέρος, παρατίθενται ορισμένες εισαγωγικές έννοιες όπου θα δώσουν στον 

αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές 

καταστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους,τους τρόπους και τις πρακτικές παραποίησής τους και 

τις μεθόδους πρόληψης της οικονομικής απάτης.  

 Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται οι τεχνικές ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Αναπτύσσονται τόσο οι παραδοσιακές μέθοδοι, όσο και πιο σύγχρονες, που 

στηρίζονται σε ειδικά λογισμικά προγράμματα και τεχνικές ηλεκτρονικής υποβοήθησης. 

Ακολούθως, ο αναγνώστης μπορεί να βρει ορισμένες χρήσιμες ενδείξεις για το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν παραποιηθεί. Οι ενδείξεις αυτές στηρίζονται κυρίως στην 

εξέταση των απαραίτων χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Έπειτα, γίνεται ανάπτυξη των κυριότερων μοντέλων που οδηγούν στην πρόβλεψη της 

εταιρικής αποτυχίας. Για καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων μοντέλων, η ανάλυση γίνεται 

ανά κατηγορίες σε θεωρητικά μοντέλα, στατιστικά μοντέλα, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και  

άλλου είδους μοντέλα. 
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            Στο τελευταίο μέρος της εργασίας μπορεί κανείς να βρει ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα για το θέμα της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, τις τεχνικές 

ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τις ενδείξεις που οδηγούν σε αυτές 

και τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα επί του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.        Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική αποτελεί στις μέρες μας από τις πιό καθοριστικές επιστήμες 

στην πολύπλοκη ζωή που διανύουμε. Μπορεί η πρώτη διπλογραφική καταγραφή σε οικονομικά 

βιβλία να χάνεται στο πίσω βάθος των χρόνων, από τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Η λογιστική 

για πολλούς είναι ένα δυσνόητο κομμάτι, για άλλους ο καλύτερος τρόπος να βάζουν σε μία σειρά 

τα οικονομικά τους και για άλλους αποτελεί ένα μέσο για να ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις 

τους, να δημιουργούν μια εσφαλμένη εικόνα και να αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των άλλων.  

Η πραγματική χρησιμότητα της  χρηματοοικονομικής  λογιστικής είναι η πλήρης και 

ορθή καταγραφή όλων των οικονομικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την σωστή 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων μελών. Με το πέρασμα των χρόνων, οι οικονομικές 

συναλλαγές έπαψαν να αποτελούν απλώς μία απλή ανταλλαγή χρήματος –πράγματος/υπηρεσίας. 

Νέοι τρόποι πληρωμής επινοήθηκαν, καινούργιοι οικονομικοί όροι έκαναν την εμφάνισή τους 

και γενικά τα δεδομένα της αγοράς αλλάζουν συνεχώς με ταχύ ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνεχείς 

αλλαγές (πρέπει να) προσαρμόζεται και η λογιστική. Μπορεί η νομοθεσία από χώρα σε χώρα να 

διαφέρει, μπορεί να υπάρχουν πολλά λογιστικά σχέδια και πρότυπα, όμως οι βασικές αρχές της 

λογιστικής πρέπει να είναι απαραβίαστες από όλους. 

Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο. Η ιστορία έχει να μας δείξει πολλά οικονομικά 

σκάνδαλα παγκοσμίως, με καταστροφικές συνέπειες τα περισσότερα από αυτά. Μπορεί κάθε 

φορά να αλλάζει η περίοδος, το μέγεθος, οι επιπτώσεις, το κίνητρο, όμως πάντα ίδιος είναι ο 

τρόπος και το μέσο. Η δημιουργική λογιστική ευνοεί περιπτώσεις οικονομικής απάτης και έτσι η 

χρηματοοικονομική λογιστική παρεκτρέπεται από τον αρχικό της σκοπό.  
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Για το λόγο αυτό, παράλληλα με την εμφάνιση τέτοιου είδους φαινομένων, κάνει την 

εμφάνισή της και η ελεγκτική επιστήμη που θα πρέπει να δρα ανεξάρτητα, αλλά σε πλήρη 

σύνδεση με την λογιστική. Για να αποφεύγονται φαινόμενα απάτης είναι απαραίτητη η εύρυθμη 

λειτουργία της ελεγκτικής, σε όλα τα επίπεδα. Εσωτερικοί ελεγκτές, εξωτερικοί ελεγκτές, 

εποπτικές αρχές και γενικά ο κάθε εμπλεκόμενος με τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων θα 

πρέπει να είναι σε θέση προλαβαίνει, να ανακαλύπτει και να ενημερώνει για θέματα οικονομικής 

απάτης. 

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται μπορεί να ποικίλουν και να εξαρτώνται από το μέγεθος 

και τις περιστάσεις κάθε φορά. Απλοϊκές μέθοδοι, όπως απλή παρατήρηση και καταγραφή των 

δεδομένων, μέχρι ανάπτυξη πολύπλοκων υποδειγμάτων και χρήση της τεχνολογίας παίζουν η 

κάθε μία τον δικό της σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη φαινομένων απάτης. Διανύουμε αισίως τον 

21 αιώνα και η χρήση της τεχνολογίας είναι πλέον σύμμαχος σε αυτόν τον σκοπό.   

1.2. Σκοπός-Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει περιπτώσεις οικονομικής απάτης, να 

εξετάσει υποδείγματα για τον εντοπισμό παραπλανητικών καταστάσεων, πως αυτές οδηγούν 

στην εταιρική αποτυχία και πως μπορεί να γίνει η πρόληψή της. Στόχος της  παρούσας εργασίας 

είναι να καταστήσει σαφή στον αναγνώστη την σημαντικότητα και την πολυπλοκότητα του 

θέματος και να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να εντριφήσει στα διάφορα υποδείγματα που έχουν 

αναπτυχθεί σχετικά με τις παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και να κατανοήσει 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τέτοια φαινόμενα να εντοπιστούν ή ακόμα και να 

προληφθούν.  

Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει μία προσπάθεια να απαντηθούν όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Τι είναι η απάτη οικονομικών δεδομένων 

  Πως η δημιουργική λογιστική συντελεί στην παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων 
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  Ποια είναι τα κίνητρα και οι πρακτικές παραποίησης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

  Πως μπορεί να γίνει πρόληψη της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

  Πως μπορεί να γίνει πρόληψη της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

  Ποιες είναι οι τεχνικές ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

  Ποιες είναι οι ενδείξεις των παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων  

  Ποια μοντέλα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να προβλέψει την αποτυχία μιας 

εταιρίας. 

 

1.3. Δομή Εργασίας 

Για την συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία της παρούσας εργασίας έγινε ανασκόπηση 

σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, σε ακαδημαϊκά συγγράμματα, σε επιστημονικά άρθρα και σε 

πηγές από το διαδίκτυο. 

Αρχικά στην εργασία παραθέτονται βασικές γνώσεις επί του θέματος που πρέπει να έχει 

κάποιος υπόψην του, πρωτού πάει εις βάθος στην εξέταση των οικονομικών καταστάσεων.  

 Στη συνέχεια, και αφού ο αναγνώστης έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες  επί του 

θέματος δίνονται διάφορες τεχνικές ανίχνευσης παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων καθώς 

επίσης παρατίθενται και συγκρίσεις μεταξύ των μεθόδων αυτών.  

 Έπειτα ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για διάφορες ενδείξεις που μπορεί να είναι 

σημάδια παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων μέσω της χρησιμότητας των 

χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Ακολούθως, παρατίθενται τα διάφορα μοντέλα με τα οποία ασχολείται η παρούσα 

εργασία και αφορούν την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας μέσω της παρουσίασης θεωρητικών 

και στατιστικών μοντέλων.  
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Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από την μελέτη του θέματος και  δίνονται προτάσεις για μελλοντική περαιτέρω 

μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Κατά τον Mears (1966), η καθυστέρηση πληρωμής των εμπορικών χρεών, η 

καθυστερημένη παράδοση των εμπορευμάτων και τα αδικαιολόγητα παράπονα στους 

προμηθευτές είναι σημάδια αποτυχίας.  

Οι αποτυχημένες εταιρίες, σε σύγκριση με τις επιτυχημένες, δημιουργούν, κατά τον 

Beaver (1968), λιγότερες πωλήσεις (αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία τους), έχουν 

μικρότερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, μικρότερη ταμειακή ροή, μικρότερο καθαρό 

εισόδημα, μεγαλύτερο χρέος, λιγότερα μετρητά και περισσότερους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

Κατά τους Sharma και  Mahajan (1980), η χειροτέρευση στους δείκτες εταιρικής 

επίδοσης αναφορικά με την κερδοφορία, την ανάπτυξη και την ρευστότητα είναι σημάδι 

αποτυχίας.  

Ο Altman (1983) αναφέρει ότι οι αποτυχημένες εταιρίες εμφανίζουν, καταρχήν, 

λειτουργικές δυσκολίες, στη συνέχεια χάνουν τμήμα του μεριδίου αγοράς, και, τέλος, αδυνατούν 

να χρηματοδοτηθούν από την κεφαλαιαγορά και τους πιστωτές με αποτέλεσμα την στροφή προς 

τις εμπορικές τράπεζες.  

Οι Whittred και Zimmer (1984) αναφέρουν ως σημάδια αποτυχίας την καθυστέρηση 

υποβολής των λογιστικών καταστάσεων στις τράπεζες από τις οποίες μία εταιρία αιτείται δάνειο. 

Κατά τους ίδιους συγγραφείς, η καθυστέρηση αυτή μπορεί να δηλώνει την προσπάθεια 

απόκρυψης, εκ μέρους της εταιρίας, της αρνητικής χρηματοοικονομικής κατάστασης και να 

οφείλεται στον αυξημένο χρόνο που απαιτείται από τους ελεγκτές για την εξέταση της χαμηλής 

κερδοφορίας, της αδυναμίας συλλογής (είσπραξης) των απαιτήσεων και των λανθασμένων 

λογιστικών εγγραφών.  
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Οι Karels και Prakash (1987) αναφέρουν ως συμπτώματα αποτυχίας την αρνητική 

καθαρή θέση, την μη πληρωμή πιστωτών, την μείωση βαθμολογίας των ομολόγων, την 

ανικανότητα πληρωμής του μακροχρόνιου χρέους, την επέκταση της γραμμής τραπεζικής 

πίστωσης και την μη καταβολή των μερισμάτων στους προνομιούχους μετόχους. 

Οι Keasy και Watson (1987) αναφέρουν ότι οι μικρές εταιρίες που πλησιάζουν στην 

αποτυχία υπόκεινται σε «καθαρή εκροή» στελεχών , καθυστερούν την δημοσίευση των 

λογιστικών καταστάσεων, λαμβάνουν «γνώμη με επιφύλαξη» από τους ελεγκτές και αυξάνουν 

τα δάνεια με υποθήκη.  

Οι Kluger και Shields (1989) ισχυρίζονται ότι ένα βασικό σύμπτωμα αποτυχίας είναι η 

προσπάθεια της διοίκησης να συγκαλύψει μέρος της πληροφόρησης που θα περιληφθεί στις 

λογιστικές καταστάσεις προς δημοσίευση.  

Εξετάζοντας τα συμπτώματα των εταιριών που απέτυχαν, οι Loderer και Sheehan (1989) 

αναφέρουν ότι πρέπει να εξετάζονται οι αγοραπωλησίες μετοχών των υψηλόβαθμων διοικητικών 

στελεχών. Ωστόσο, συνεχίζουν, το σύμπτωμα αυτό μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο διότι το 

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να πιέσει τα υψηλόβαθμα στελέχη να μην πουλήσουν τις μετοχές 

τους και τα υψηλόβαθμα στελέχη μπορεί να κάνουν το ίδιο προς τα μεσαία στελέχη.  

Οι  Flagg και Giroux (1991) αναφέρουν ως συμπτώματα (γεγονότα) αποτυχίας την 

μείωση μερισμάτων, την έκφραση «γνώμης με επιφύλαξη» από τους ελεγκτές, την δυσκολία 

αναδιάρθρωσης του χρέους, την παραβίαση όρων των δανείων, την μείωση της βαθμολογίας 

(αξιολόγησης) των ομολόγων της εταιρίας και την πραγματοποίηση εχθρικών πράξεων (νομικής 

φύσης) προς την εταιρία.  

Ο Theodossiou (1991α) αναφέρει ότι «οι υγιείς εταιρίες είναι περισσότερο κερδοφόρες, 

έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα, μεγαλύτερους δείκτες δραστηριότητας, χαμηλότερους δείκτες 

αποθεμάτων και χαμηλότερους δείκτες μόχλευσης».  

Ο Morris (1998) αναφέρει ως συμπτώματα αποτυχίας την χαμηλή ρευστότητα και την 

χαμηλή κερδοφορία.  

Κατά τον Atiya (2001), η πτώση της τιμής των μετοχών μίας εταιρίας είναι σύμπτωμα 

που δηλώνει την αντίληψη της αγοράς για την καθυστερούμενη δημοσίευση των λογιστικών 
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καταστάσεων (η αγορά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν προβλήματα που οδηγούν σε καθυστέρηση 

δημοσίευσης χωρίς να περιμένει την εξέταση των λογιστικών καταστάσεων για να συμπεράνει 

αν, όντως, περιλαμβάνουν αρνητικά νέα για την κατάσταση της εταιρίας).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

3.1. Γενικά για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του 

ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων κεφαλαιώδους 

σημασίας. Οι οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν κυρίως στην πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης (μετόχων, τραπεζών,πιστωτών κλπ). Επειδή οι οικονομικές 

καταστάσεις δημοσιεύονται αρχικά για τους χρηματοδότες της οικονομικής μονάδας (μετόχους 

και πιστωτές), καλούνται και χρηματοοικονομικές καταστάσεις (financial statements) και η 

λογιστική που ασχολείται με την κατάρτισή τους, χρηματοοικονομική λογιστική.  

Εκτός των παραπάνω,οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενδιαφέρουν εξίσου και τους 

εντός της επιχείρησης μετόχους,προσωπικό κλπ.Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο 1 

«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη 

οικονομική απεικόνιση, με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
1
 της οικονομικής θέσης μιας 

επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή.  

Αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις 

                                                   
1 Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσιμες 
στους χρήστες.Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η κατανοητικότητα, η συνάφεια, η 
αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα. 
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υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις 

χρηματοδότες της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

 

 

3.2. Οι Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2
 

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, μπορεί να είναι πρόσωπα από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς 

και πρόσωπα από το εξωτερικό περιβάλλον αυτής. Κάθε χρήστης ενδιαφέρεται για τις 

οικονομικές πληροφορίες που αυτές περιλαμβάνουν για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες 

πληροφόρησης. Ειδικότερα  : 

 Εσωτερικοί Χρήστες: Τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός των ορίων της 

επιχείρησης και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της,  

 Οι ιδιοκτήτες και διευθυντές μιας επιχείρησης χρειάζονται 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες για να μπορέσουν να έχουν επαρκή 

στοιχεία και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το αν μια 

επιχείρηση είναι κερδοφόρα και μπορεί να συνεχίσει ή όχι τη 

δραστηριότητά της ή να βελτιωθεί. 

 Οι Managers οι οποίοι έχουν μεγάλη ευθύνη για την λειτουργία μιας 

επιχείρησης και συχνά έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικές 

αποφάσεις όπως αν υπάρχουν αρκετά μετρητά ή αν επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι της.   

 Οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

πληροφορηθούν για την τρέχουσα οικονομική σταθερότητα και τη 

                                                   
2
http://www.opengov.gr/minfin/?p=4830 

http://www.accountingverse.com/accounting-basics/users-of-financial-  statements.html 

https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_401oikonomikes_katastaseis.htm 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=4830
http://www.accountingverse.com/accounting-basics/users-of-financial-
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μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης για να 

μπορούν να διαπραγματευτούν μισθούς και άλλα οφέλη που 

παρέχονται από την επιχείρησης και να αξιολογούν τρέχουσες και 

μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. 

 Εξωτερικοί Χρήστες:Τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός των ορίων της 

επιχείρησης αλλά έχουν οικονομικό ενδιαφέρον για αυτή, 

 Οι επενδυτές οι οποίοι χρειάζονται τις χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες προκειμένου να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την 

παρούσα και την πιθανή μελλοντική οικονομική αξία των επενδύσεών 

τους(αγορά, πώληση μετοχών). 

 Μελλοντικοί επενδυτές χρειάζονται πληροφορίες ώστε να μπορέσουν 

να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα μιας πιθανής επένδυσης. 

 Οι δανειστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ικανότητα της 

επιχείρησης και την φερεγγυότητά της να ξεπληρώσει τα χρέη της.  

 Προμηθευτές- εμπορικοί πιστωτές που ενδιαφέρονται για την 

οικονομική σταθερότητα και τη ρευστότητα της επιχείρησης, δηλαδή 

την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της.  

 Πελάτες , ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη 

σταθερότητας της να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 

αγαθά.Επιπλέον ενδιαφέρονται και για την πολιτική και το περιβάλλον 

της επιχείρησης. 

 Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να έχει οικονομική πληροφόρηση σχετικά 

με την οντότητα όσον αφορά φορολογικούς και κανονιστικούς 

σκοπούς και αυτό γιατί τα μελλοντικά οικονομικά σχέδιά της 

επηρεάζονται από την απόδοση όλων των επιχειρήσεων.Ενδιαφέρεται 

για την ανάλυση προκειμένου να ασκήσει την οικονομική και 

κοινωνική πολιτική της δηλ. να εισπράξει φόρους, να εξασφαλίσει 

θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εξαγωγικό εμπόριο και πολλά 

άλλα.Επίσης επιθυμεί τις δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες 

κυρίως για σκοπούς φορολογικούς. 
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 Οι ελεγκτικές εταιρίες που αποσκοπούν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και 

ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των συμβολαίων που 

συνάπτει η επιχείρηση και οι οποίες προσλαμβάνονται από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.Ωστόσο δεν είναι 

λίγες οι φορές που οι ελεγκτικές εταιρίες καταστρατηγούν τις λογιστικές 

αρχές με σκοπό να συγκαλύψουν λογιστικά ατοπήματα σε συνεργασία με τη 

διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης. 

 

 

3.3. Παραποίηση Λογιστικών  Καταστάσεων-Έννοια Της Απάτης 

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με την έννοια της 

απάτης, και πιο συγκεκριμένα με την έννοια της απάτης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.Αυτού του είδους η απάτη μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση της ποιότητας, 

αξιοπιστίας και ακεραιότητας της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.Το 

σκάνδαλο της ENRON που βασίζονταν σε παραποιημένες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

δημιούργησε ανησυχίες όσον αφορά την ακεραιότητα και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων καθώς και της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών.  

Τα σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν από απάτη ή από 

λάθος.Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ απάτης και λάθους είναι αν η υποκείμενη ενέργεια που 

καταλήγει στο σφάλμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι  εκούσια ή ακούσια.Το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified Public Accountants 

– AICPA) στο πρότυπο Statement on Auditing Standards (SAS) 99, διαχωρίζει το λάθος που 

προέρχεται από αμέλεια από το λάθος που έχει ως στόχο την απάτη (Fraud) ,αναφέροντας ότι 

απάτη είναι «η σκόπιμη παράβλεψη ποσών ή παραποίηση στοιχείων στις οικονομικές 

καταστάσεις εταιριών». 

Ως απάτη ορίζεται η εκ προθέσεως παράλειψη  ή εσφαλμένη παρουσίαση σημαντικών 

γεγονότων ή λογιστικών πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε παραπλάνηση ή αλλαγή κρίσης και απόφασης. Η απάτη 
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είτε πρόκειται για παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά είτε για υπεξαίρεση 

περιουσιακών στοιχείων, συνεπάγεται κίνητρο ή πίεση για τη διάπραξή της(όταν η διοίκηση 

είναι υπό πίεση είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές πηγές για την επίτευξη ενός στόχου 

κερδών ή χρηματοοικονομικού αποτελέσματος),μια θεωρούμενη ευκαιρία για να γίνει αυτό(όταν 

ένα άτομο πιστεύει ότι οι εσωτερικές δικλίδες μπορούν να παραβιαστούν αν πχ το άτομο είναι σε 

θέση εμπιστοσύνης) και κάποια εκλογίκευση της πράξης(έχει να κάνει με τον χαρακτήρα,τις 

ηθικές αξίες και τη νοοτροπία του ατόμου).  

Σύμφωνα με τους Willingham και Elliot (1980) ως απάτη ορίζεται η εκ προθέσεως πράξη 

που διαπράττεται από τη διοίκηση και επηρεάζει τους επενδυτές και τους πιστωτές μέσω της 

παραποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.Υπάρχουν όμως και άλλοι 

χρήστες που επηρεάζονται από τις παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αυτοί 

είναι οι εσωτερικοί χρήστες όπως οι υπάλληλοι της οικονομικής μονάδας,οι εσωτερικοί 

ελεγκτές,η ελεγκτική επιτροπή,τα στελέχη,το διοικητικό συμβούλιο,οι managers . 

 

Επίσης, στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ο όρος απάτη (fraud) αποδίδεται με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ψευδή παρουσίαση,μεταποίηση ή επιδέξιος χειρισμός των χρηματοοικονομικών 

αναφορών,των εγγράφων ή άλλων συναλλαγών της επιχείρησης. 

 Εσκεμμένη μη εφαρμογή των λογιστικών αρχών,κανόνων και διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν,να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν 

οικονομικά γεγονότα και άλλες συναλλαγές. 

 Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

 Καταχώριση εικονικών συναλλαγών. 

 

Παραλείψεις στον εσωτερικό έλεγχο μπορούν να θεωρηθούν ως ρίσκο για απάτη αλλά 

επίσης μπορεί να θεωρηθούν και ως σφάλματα όπως αριθμητικά λάθη,λάθος εφαρμογή των 

λογιστικών προτύπων,παρερμηνεία της πραγματικής κατάστασης που αφορούν συναλλαγές 

χωρίς να υπάρχει πρόθεση για διάπραξη απάτης. 
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3.4. Δημιουργική Λογιστική 

 

Το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πιέσεις που υφίστανται 

τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και μεγαλύτερους στόχους ωθεί 

πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών καταστάσεων. 

Μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα όπως Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WorldCom, 

κόστισαν σε επενδυτές, πιστωτές, εργαζόμενους  κ.α πάνω από 500δις δολάρια κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών.Ο Ian Griffiths(1981) στη λεγόμενη βίβλο του επιχειρηματικού κόσμου 

αναφέρει ότι η «Δημιουργική Λογιστική είναι το μεγαλύτερο κόλπο μετά το Δούρειο Ίππο».  

Ο  Σπαθής (2002) αναφέρει ότι στις ΗΠΑ στις οποίες έχουν καταγραφεί και οι 

μεγαλύτερες παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων (σε μεγάλες επιχειρήσεις) ο όρος που 

χρησιμοποιείται κυρίως είναι «απάτη» (fraud) και ερμηνεύεται ως σκόπιμης αλλοίωσης των 

οικονομικών καταστάσεων,ενώ, ως μέσα για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων 

χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που περιλαμβάνονται στον όρο δημιουργική ή επινοητική 

λογιστική (creative accounting). 

Η δημιουργική λογιστική 

 εκμεταλλεύεται τον ανακριβή και μη ολοκληρωμένο χαρακτήρα των λογιστικών 

κανόνων. 

 τροποποιεί την οικονομική πραγματικότητα χωρίς να σπάει τους λογιστικούς 

κανόνες. 

 αντιπροσωπεύει διαφόρου είδους τεχνικές τροποποίησης οικονομικών 

καταστάσεων παρουσιάζοντας περισσότερο ελκυστική την εικόνα των εταιριών 

στους επενδυτές και στους εν δυνάμει επενδυτές. 

Τέλος,σύμφωνα με τον Naser (1993) επισημαίνεται ότι <<η δημιουργική λογιστική είναι 

ένας μετασχηματισμός των λογιστικών καταστάσεων σε σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει 

να απεικονίσουν,εκμεταλλεύοντας ή και αγνοώντας τους λογιστικούς κανόνες>>. 
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3.5. Χαρακτηριστικά Της Λογιστικής Απάτης 

 

Ο Rezaee (2003) αναφέρει ότι η λογιστική απάτη συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά : 

 Νόθευση,παραποίηση ή αθέμιτη τροποποίηση των οικονομικών μεγεθών,των 

υποστηρικτικών εγγράφων ή επιχειρηματικών συναλλαγών. 

 Σκόπιμα εσφαλμένες δηλώσεις,παραλείψεις και διαστρεβλώσεις 

γεγονότων,εμπορικών συναλλαγών,λογαριασμών ή άλλων σημαντικών 

πληροφοριών των λογιστικών καταστάσεων. 

 Σκόπιμη μη σωστή εφαρμογή ,εκτέλεση και ερμηνεία των λογιστικών 

προτύπων,αρχών και πρακτικών. 

 Εσκεμμένη παράβλεψη και αποκάλυψη ανακριβών λογιστικών 

προτύπων,αρχών και πρακτικών. 

 Χρήση λογιστικών τεχνασμάτων για τη διαχείριση παράνομων κερδών. 

 Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται μέσα στα όρια των νόμων 

αλλά είναι εύκολο να μεταβληθούν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μοντέλο crime του Rezaee το οποίο συγκεντρώνει τους 

παράγοντες παραποίησης λογιστικών καταστάσεων και προέρχεται από τα αρχικά Cooks 

Recipes Incentives Monitoring End results.Ο σωστός συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων 

αποτελεί την προϋπόθεση για την δημιουργία απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Cooks: η έννοια αυτή αναφέρεται κυρίως στα διοικητικά στελέχη, διευθυντές, 

προέδρους, ελεγκτές οι οποίοι καθοδηγούν και ενθαρρύνουν άλλα στελέχη στην 

διάπραξη λογιστικής απάτης. 

 Recipes: είναι οι τρόποι αλλοίωσης των λογιστικών καταστάσεων πχ εικονικές 

συναλλαγές. 

 Incentives: αφορούν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για διάπραξη 

χρηματοοικονομικής απάτης. 
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 Monitoring:ο τρόπος εντοπισμού από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές 

στον εντοπισμό των παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων 

 EndResult: οι τελικές συνέπειες της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων 

και οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της επιχείρησης, τους επενδυτές και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

3.6. Το Τρίγωνο Της Απάτης 

 

Ο πρώτος που εξέτασε τον λόγο που τα άτομα οδηγούνται στη διάπραξη απάτης ήταν ο 

εγκληματολόγος Donald Cressey το 1950. Η έρευνά του βασιζότανε σε συνεντεύξεις 250 

εγκληματιών για περίοδο 5 μηνών και κατέληξε στο ότι οι συμπεριφορές όλων των ατόμων είχαν 

κοινά χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζει ως τρίγωνο της απάτης και αυτά είναι :  

 Πιέσεις-Κίνητρα : Τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης ή οι εργαζόμενοι έχουν κίνητρα ή 

λειτουργούν υπό πίεση ώστε να παραποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Μία 

επιχείρηση μπορεί να έχει κίνητρα να παραποιήσει τις καταστάσεις της όταν η 

οικονομική της σταθερότητα απειλείται από την οικονομία-βιομηχανία,όταν τα 

διοικητικά στελέχη δέχονται πιέσεις ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τρίτων και 

όταν η προσωπική οικονομική κατάσταση των ανώτερων στελεχών επηρεάζεται από την 

οικονομική απόδοση της επιχείρησης.  

 Ευκαιρίες : Όταν υπάρχουν ευκαιρίες που δημιουργούν προσοδοφόρο έδαφος για να 

διαπραχθεί απάτη όπως για παράδειγμα ο ανεπαρκής εσωτερικός έλεγχος , έλλειψη 

εποπτείας από τις εποπτικές αρχές, μεγάλο ποσοστό πολύπλοκων συναλλαγών,έλλειψη 

σωστής καθοδήγησης και ηγεσίας. 

 Εκλογίκευση : Αφορά τα άτομα τα οποία όταν προβούν σε μία παράνομη πράξη 

θεωρούν ότι δεν κάνουν κάτι μεμπτό αλλά και τα άτομα τα οποία εσκεμμένα προβαίνουν 

σε τέτοιες ενέργειες.Όσο μεγαλύτερο το κίνητρο και οι πιέσεις που δέχονται τα άτομα, 

τόσο πιο πιθανό είναι να δεχτούν και να εκλογικεύσουν τη διάπραξη απάτης.   
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3.7. Κίνητρα Παραποίησης Των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι δυνάμεις που λειτουργούν ως κίνητρο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιβιώσουν 

ένεκα των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην οικονομία , προέρχονται τόσο από το 

εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της. Όταν λέμε εσωτερικό περιβάλλον 

αναφερόμαστε στη διοίκηση της εταιρίας, το προσωπικό που τη στελεχώνει και γενικά τους 

πόρους που διαθέτει όπως ο πάγιος εξοπλισμός (οικόπεδα,κτίρια),τα ρευστά διαθέσιμα καθώς 

και το όραμα και η δημιουργικότητα των μάνατζερ της επιχείρησης.Το εξωτερικό περιβάλλον 

αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της καθώς επίσης και το ευρύτερο 

οικονομικό,φορολογικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.Πιό συγκεκριμένα αφορά τις σχέσεις 

με τον ανταγωνισμό,τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,το κράτος και τις χρηματιστηριακές αγορές.  

 

3.7.1.  Οι  συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο 

Τη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο 

λόγω της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού, 

κεφαλαίων και πληροφοριών,  ο ανταγωνισμός μεταξύ τους γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός.Στην 

προσπάθεια κάποιων επιχειρήσεων να εμφανίσουν ισχυρή χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο 

που  δραστηριοποιούνται,  προτρέχουν σε παραποίηση των οικονομικών καταστάσεών του.  

Άλλες επιχειρήσεις παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις τους στην προσπάθεια να μειώσουν 

την κερδοφορία τους και συνεπώς τη χρηματοοικονομική τους θέση, ώστε να αποθαρρύνουν την 

είσοδο στον κλάδο νέων ανταγωνιστών. 

 

3.7.2.  Δανεισμός από τις τράπεζες 

Οι επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης αλλά και τις 

μακροπρόθεσμες πάγιες επενδύσεις τους προσφεύγουν στις τράπεζες προκειμένου να δανειστούν 

τα απαραίτητα κεφάλαια. Στη συνέχεις οι τράπεζες αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τις 
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οικονομικές καταστάσεις τους,εξετάζοντας όχι μόνο τα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης αλλά και τα μεγέθη ισολογισμού,αξιολογώντας την πιστοληπτική τους ικανότητα.Έτσι 

λοιπόν, οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα 

παραποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις.Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή-

λογιστή είναι πολύ σημαντικός γιατί το τμήμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων της τράπεζας θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις της έκθεσής του καθότι επηρεάζουν τόσο το 

αποτέλεσμα χρήσης όσο και την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιείται η πιστοληπτική της ικανότητα. 

 

3.7.3.  Άντληση κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια 

Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ώστε να χρηματοδοτούν τις 

επενδύσεις τους είναι η άντληση κεφαλαίων μέσω δημόσιας εγγραφής ή μέσω αύξησης 

κεφαλαίου από το χρηματιστήριο. Στην προσπάθειά τους να δανειστούν από τους μετόχους ή το 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό με στόχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά, με στόχο το 

προσδοκώμενο τίμημα ανά μετοχή, παραποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις και 

παρουσιάζουν έτσι την επιχείρηση κερδοφόρα με εύρωστη χρηματοοικονομική θέση. 

 

3.7.4.  Φοροδιαφυγή 

Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και κεφαλαίων για χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων στη φάση της οικονομικής 

κρίσης, ευνοεί τις συνθήκες για φοροδιαφυγή ή  φοροαποφυγή μέσω παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεών τους. 

 

3.7.5.  Συγχωνέυσεις και εξαγορές 

Στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις ωραιοποιούν τη χρηματοοικονομική τους θέση 

ώστε από τη συγχώνευση ή την εξαγορά να αποκομίζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δυνατό 
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αποτέλεσμα και να αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότερες μετοχές από την επενδυτική τους 

στρατηγική. 

 

3.7.6.  Μέτοχοι και μερισματική πολιτική της επιχείρησης 

Ένας από τους στόχους μίας επιχείρησης είναι η διανομή ελκυστικού μερίσματος ώστε το 

ποσό ή ποσοστό μερίσματος επί των διανεμόμενων κερδών να είναι σταθερό ή αυξανόμενο για 

τους μετόχους της. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι επιχειρήσεις προβαίνουν στην 

εξομάλυνση των αποτελεσμάτων τους. Με αυτή την πρακτική παραποίησης αποτρέπουν τους 

υπάρχοντες μετόχους από το να πουλήσουν μετοχές της εταιρίας,γεγονός που θα σήμαινε μείωση 

της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης. Επιπλέον προσελκύουν νέους 

μετόχους,παρουσιάζοντας την επιχείρηση ότι λειτουργεί με αναπτυξιακούς ρυθμούς.  Οι μέτοχοι 

και οι θεσμικοί επενδυτές ασκούν πίεση στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να παρουσιάσουν τα 

κέρδη τους μεγαλύτερα ώστε να διανείμουν μεγαλύτερο μέρισμα,με στόχο την αύξηση της τιμής 

της μετοχής.  

 

3.7.7. Πρακτικές Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι τρόποι με τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των οικονομικών 

της καταστάσεων και να εξαπατήσει τους χρήστες αυτών, μπορεί να είναι είτε εκ προθέσεως της 

διοίκησης είτε από παράλειψή της να συμπεριλάβει κάποια σημαντικά ποσά στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα : 

1.      Παραποίηση,μεταβολή,απόκρυψη ή χειραγώγηση των λογιστικών εγγραφών ή 

εγγράφων πάνω στα οποία βασίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

2.      Διαστρέβλωση ή εκ προθέσεως παράλειψη γεγονότων,συναλλαγών ή άλλων 

σημαντικών πληροφοριών, 

3.      Ηθελημένη παραβίαση των λογιστικών προτύπων και αρχών,  
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4.      Κίνητρα ή πιέσεις για την επίτευξη μη ρεαλιστικών αποτελεσμάτων,  

5.      Ευκαιρίες για διάπραξη απάτης που προκύπτουν από έλλειψη επαρκών και 

αποτελεσματικών ελέγχων, μη αποτελεσματικού διαχωρισμού  καθηκόντων ή μη σωστής 

Διαχείρισης από τη διοίκηση της επιχείρησης, 

6.      Συμπαιγνίες μεταξύ ατόμων της επιχείρησης καθώς οι περισσότερες απάτες σπάνια 

διαπράττονται μόνο από ένα άτομο.   

Σύμφωνα με τον Dooley (2002) “όταν πρόκειται για απάτη, η ανθρώπινη 

φαντασία είναι ικανή να εφεύρει μυριάδες συνδυασμούς  λογιστικών παρατυπιών με 

σκοπό να εξαπατήσει τους επενδυτές”.Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες πρακτικές 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες εμφανίζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μέσω των οποίων 

κατηγοριοποιούνται.Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα 

του C.F.R.A (Center Of Financial Research And Analysis) αναφέρονται επτά κατηγορίες 

πρακτικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων.Οι κατηγορίες αυτές είναι οι 

εξής: 

1)      Αναγνώριση των εσόδων πολύ σύντομα ή αναγνώριση 

εσόδων <<αμφισβητήσιμης ποιότητας>> (όπως αναγνώριση εσόδων 

όταν εξακολουθούν να παρέχονται μελλοντικές υπηρεσίες,αναγνώριση 

εσόδων πριν την αποστολή εμπορευμάτων ή αποδοχή), 

2)      Αναγνώριση ‘’πλασματικών’’ εσόδων (πχ αναγνώριση 

μετρητών που λήφθηκαν στα πλαίσια δανεισμού ως έσοδα,αναγνώριση 

εισοδημάτων από επενδύσεις ως έσοδα από κανονική λειτουργία),  

3)      Ενίσχυση εισοδήματος με την πώληση υποτιμημένων 

περιουσιακών στοιχείων (ενσωμάτωση εισοδημάτων ή κερδών από 

επενδύσεις στα έσοδα,αναγνώριση εισοδημάτων ή κερδών από επενδύσεις 

ως μείωση των λειτουργικών εξόδων,δημιουργία εισοδήματος από την 

ανακατάταξη/αναδιάρθρωση των λογαριασμών του ισολογισμού), 
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4)      Μετάθεση τρεχόντων εξόδων σε μεταγενέστερη ή 

προγενέστερη χρήση (απόσβεση δαπανών με πολύ αργό ρυθμό,αποφυγή 

διαγραφής φθαρμένων/αλλοιωμένων περιουσιακών στοιχείων,μείωση των 

αποθεμάτων), 

5)      Αποφυγή ή αποτυχία καταγραφής υποχρεώσεων 

(παθητικού) ή μη κανονική μείωσή τους(αναγνώριση εσόδων όταν 

λαμβάνονται μετρητά ενώ παραμένουν μελλοντικές 

υποχρεώσεις,ενσωμάτωση αμφισβητήσιμων αποθεματικών στο 

εισόδημα,μείωση υποχρεώσεων με την αλλαγή λογιστικών υποθέσεων.),  

6)      Μετάθεση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη χρήση 

7)      Μετάθεση μελλοντικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση ως  

«ειδικές χρεώσεις» (αντικανονική διόγκωση του ποσού που αποτελεί 

«ειδική χρέωση»,αντικανονική απόσβεση τρεχόντων δαπανών έρευνας και 

ανάπτυξης κατά τη διάρκεια μιας εξαγοράς). 

 

 

 

 

3.7.8. Πρόληψης Της  Απάτης 

Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα 

πρόληψης της οικονομικής απάτης, να καθιερώσουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες τις 

οποίες να τις γνωστοποιούν σε όσους σχετίζονται με την επιχείρηση,να απαιτούν πλήρη 

συμμόρφωση σε αυτές και να τις αξιολογούν σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους με σκοπό 

την αποτροπή και τον εντοπισμό λογιστικής απάτης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα 

πρέπει να γίνεται μέσω της υπεύθυνης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης της επιχείρησης η 

οποία θα πρέπει να αποτελείται από ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο 
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ελεγκτική επιτροπή και εσωτερικούς ελεγκτές. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

υποβάλει περιοδικά έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των δικλείδων ασφαλείας της επιχείρησης ώστε να γίνονται οι 

απαιτούμενες προσαρμογές και αναθεωρήσεις. Με αυτό τον τρόπο η εκ προθέσεως απάτη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως και να αποτραπεί. 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητο να διενεργείται από κάποιον ανεξάρτητο,ικανό 

και επαγγελματικά καταρτισμένο ελεγκτή ο οποίος θα συλλέγει και θα αξιολογεί τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης με αντικειμενικότητα ώστε αυτά να του επιτρέψουν να διαμορφώσει 

ελεγκτική γνώμη επί των λογιστικών καταστάσεων.Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν πρέπει να έχει 

καμία υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση και θα πρέπει να ασκεί λογιστικό και διαχειριστικό 

έλεγχο.Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής θα πρέπει πέρα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

να γνωρίζει το περιβάλλον της εταιρίας,τα στελέχη,το σύστημα εσωτερικού ελέγχου,τα κίνητρα 

της διοίκησης για επιθετική χρήση των λογιστικών αρχών κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.α. 

Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών σύμφωνα με τον 

κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας είναι κύριας σημασίας καθώς ο ρόλος τους είναι να 

παραθέτουν κύρος και αξιοπιστία στις πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

να ασκούν τα καθήκοντά τους ακόμα και αν η γνώμη τους είναι αντίθετη με τις επιθυμίες αυτών 

που τους ανέθεσαν το ελεγκτικό έργο. 

Από την άλλη,οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό,τη διερεύνηση 

και την καταγγελία λογιστικής απάτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τεχνικές Ανίχνευσης Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων 

4.1.  Παραδοσιακές Μέθοδοι 

4.1.1.  Γενικά 

 

Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές τεχνικές διάγνωσης χρησιμοποιούν υπολογιστικές 

μεθόδους εκμάθησης δύο βημάτων. Το πρώτο βήμα συνίσταται στη δημιουργία ενός αρχικού 

υποδείγματος χρησιμοποιώντας κάποιες παρατηρήσεις (περιπτώσεις) εταιριών. Το δεύτερο βήμα 

προβλέπει τη  χρήση ενός δείγματος ελέγχου (hold out sample) που χρησιμοποιείται στον έλεγχο 

του αρχικού μοντέλου για να διαπιστωθεί η επίδοσή του σε δεδομένα «ξένα» προς τα δεδομένα 

από τα οποία προέκυψε. Κοινό χαρακτηριστικό των μεθόδων που αναλύονται παρακάτω είναι οι 

περιορισμοί αναφορικά με τον όγκο πληροφόρησης που μπορεί να διαχειριστεί ο ερευνητής / 

αναλυτής και το γεγονός ότι οι εν λόγω μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και από χρήστες 

(ερευνητές) εκτός των επιχειρήσεων.  

4.1.2.  Παλινδρόμηση 

 

Η παλινδρόμηση (regression) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης 

της απάτης αναφορικά με τις λογιστικές καταστάσεις. Η μέθοδος της παλινδρόμησης 

εξειδικεύεται σε περαιτέρω εργαλεία που αφορούν στο χειρισμό των μεταβλητών όπως η 

ανάλυση logit, η βηματική λογιστική παλινδρόμηση (stepwise-logistic), η πολυκριτηριακή 

ανάλυση αποφάσεων (multi-criteria decisionaid method) και η γενικευμένη εκθετική βήτα 

(Wei&Gaurav, 2010). Γενικά, η μεθοδολογία συνίσταται στη δημιουργία ενόςδείγματος που 
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περιλαμβάνει εταιρίες που έχουν διαπράξει απάτη και εταιρίες που δεν έχουν διαπράξει απάτη. 

Στησυνέχεια, πραγματοποιείται, μέσω κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης (αλγόριθμου), 

σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες εταιριών με στόχο τον εντοπισμό μεταβλητών / 

χαρακτηριστικών που διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή εμφανίζονται 

έντονα στη μία ομάδα αλλά όχι στην άλλη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι τα συμπτώματα 

λογιστικής απάτης.  

4.1.3. Δίκτυα Νευρώνων ή Νευρωνικά Δίκτυα 

 

Ο όρος νευρωτικά δίκτυα αναφέρεται, στην περίπτωσή μας, στα τεχνητά δίκτυα που 

αποτελούνται από τεχνητούς νευρώνες ή, αλλιώς, κόμβους. Πρόκειται για μηχανισμούς 

επεξεργασίας πληροφόρησης που κατασκευάζονται από πολλά αλληλένδετα στοιχεία που 

συνεργάζονται για την επεξεργασία πληροφόρησης και την επίλυση προβλημάτων . Τα δίκτυα 

αυτά μιμούνται τη λειτουργία των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου που ευθύνονται για το 

πώς ενεργεί ο άνθρωπος. Οι νευρώνες λαμβάνουν σήματα από το περιβάλλον, τα επεξεργάζονται 

και καθορίζουν τις αντιδράσεις. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, τα νευρωτικά δίκτυα έχουν τη 

δυνατότητα να συλλάβουν συγκεκριμένα μοτίβα και τάσεις που παρατηρούνται στις περιπτώσεις 

της διάπραξης λογιστικής απάτης που θα ήταν δύσκολο να διαφορετικά να ανιχνευτούν, είτε από 

ανθρώπους είτε από τεχνικές που βασίζονται στη χρήση υπολογιστών.  Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες τεχνητών νευρωτικών δικτύων ανάλογα με τον τρόπο που εισάγεται η πληροφόρηση 

σε αυτά αλλά ο πιο «δημοφιλής» τύπος στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει διαχωρισμός (όπως 

στην περίπτωση της λογιστικής απάτης: εταιρίες με απάτη και εταιρίες χωρίς απάτη) είναι τα 

νευρωτικά δίκτυα oπισθοδιάδοσης(back propagation neural network) που επιτρέπουν στον 

αλγόριθμο να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα που εισέρχονται σε αυτόν (Wei και Gaurav, 2010) 

4.1.4.  Δέντρα Αποφάσεων 

Τα δέντρα αποφάσεων είναι εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων με μορφή 

γραφήματος ή υποδείγματος δέντρου. Αυτού του είδους η μέθοδος συνδυάζει τις εναλλακτικές 
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αποφάσεις με τα πιθανά αποτελέσματά τους. Έτσι, κάθε διαδρομή στα «κλαδιά» του δέντρου 

δείχνει μία συγκεκριμένη αλληλουχία αποφάσεων (ή γεγονότων) με μοναδικό αποτέλεσμα που 

αφορά κάποια μετρήσιμη μεταβλητή, πχ έσοδα, κόστος, ικανοποίηση κλπ. Στα δέντρα 

αποφάσεων ενσωματώνονται, επίσης, πιθανότητες έτσι ώστε να υπολογιστεί όχι μόνο το πιθανό 

ενδεχόμενο αλλά η ακριβής αναμενόμενη τιμή της αλληλουχίας αποφάσεων. Στην περίπτωση 

της ανίχνευσης απάτης, η εφαρμογή της μεθόδου περιλαμβάνει το διαχωρισμό των εταιριών 

(εταιρίες με και χωρίς απάτη) βήμα-βήμα ξεκινώντας, συνήθως, από τη μεταβλητή με τη 

μεγαλύτερη ικανότητα διαχωρισμού. Στο επόμενο βήμα οι εταιρίες διαχωρίζονται εκ νέου, το 

ίδιο συμβαίνει και στο τρίτο βήμα. Η διαδικασία ενσωματώνει την αναλογία ορθής και 

λανθασμένης κατάταξης έτσι ώστε στο τέλος του «δέντρου» να αναφέρεται η πιθανότητα ορθής 

κατάταξης για κάθε διαδρομή «κλαδιών» και συνολικά για το δέντρο (Wei και Gaurav, 2010). 

4.2.  Τεχνικές Ηλεκτρονικής Υποβοήθησης 

4.2.1.  Γενικά 

Εκτός των παραπάνω παραδοσιακών μεθόδων, ο εντοπισμός παραποιημένων λογιστικών 

καταστάσεων ή, γενικότερα, λογιστικής απάτης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικά λογισμικά 

προγράμματα που βοηθούν στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση σημαντικού όγκου 

πληροφόρησης (κάτι που δε μπορεί να συμβεί με τις παραδοσιακές μεθόδους) και συναλλαγών 

που συνδέονται ή προμηνύουν την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων. Αυτές οι μέθοδοι, 

βοηθούν τον αναλυτή ή ερευνητή όχι μόνο να συλλέξει ψηφιακές πληροφορίες και αποδείξεις με 

πολύ εύκολο τρόπο αλλά και να τις διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύψει όλες τις 

πτυχές της παραποίησης (ποιος ευθύνεται, πώς έλαβαν χώρα κλπ). Ως ψηφιακή ή ηλεκτρονική 

απόδειξη νοείται κάθε αποδεικτική πληροφορία που έχει αποθηκευτεί ή μεταδοθεί σε ψηφιακή 

μορφή (Casey, 2004). Σύμφωνα με τον Coren (2005), η μελέτη σκληρών δίσκων, αρχείων 

διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον εντοπισμό λογιστικής απάτης εντείνεται 

ολοένα και περισσότερο. Το εύρος ψηφιακών αποδείξεων περιλαμβάνει διάφορες περιοχές όπως 

ηλεκτρονικά μηνύματα, αποθηκευμένα αρχεία λογιστικών προγραμμάτων, ψηφιακές ταινίες 

(βίντεο), αρχεία προγραμμάτων περιήγηση στο διαδίκτυο, μνήμη υπολογιστή ή, γενικότερα, 
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οποιαδήποτε απόδειξη έχει εντοπιστεί από υπολογιστές ή ηλεκτρονικές συσκευές (Kranacher 

κ.ά., 2011). Θεωρητικά, αναμένουμε αυτές οι τεχνικές να είναι αποτελεσματικότερες καθώς, σε 

κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να εντοπίσουν όχι μόνο το σύμπτωμα παραποίησης αλλά και την 

άμεση ή έμμεση ομολογία παραποίησης, πχ όταν ανασύρονται ηλεκτρονικά μηνύματα 

επικοινωνίας από τα οποία προκύπτει μεθόδευση παραποίησης. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή 

των υπό εξέταση μεθόδων και εργαλείων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί 

πρόσβαση σε ιδιωτική (προστατευόμενη) πληροφόρηση των επιχειρήσεων. Συνεπώς, πρόκειται 

για μεθόδους / εργαλεία που δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ακαδημαϊκούς ερευνητές.  

4.2.2.  EnCase 

Το EnCase είναι λογισμικό ψηφιακού αντικατοπτρισμού (digital imaging) σκληρών 

δίσκων(δημιουργία ειδώλου) και άλλων αποθηκευτικών μέσων και χρησιμοποιείται ευρέως ως 

ηλεκτρονικό δικανικό εργαλείο (computer electronic tool). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διερευνηθούν και να αναλυθούν δεδομένα διάφορων λειτουργικών πλατφορμών όπως Windows, 

Linux κλπ. Το πρόγραμμα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να αντλήσει δεδομένα από μέσα 

αποθήκευσης ακόμα και αν έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψης, παραπλανητικής παρουσίασης ή 

διαγραφής τους. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα μπορεί να αποκαλύψει τις ημερομηνίες-κλειδιά 

των αρχείων όπως ημερομηνίας δημιουργίας, ημερομηνίες τροποποίησης κλπ. Υπάρχει, ακόμη, η 

δυνατότητα άντλησης δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τόσο από σχετικά προγράμματα 

που βρίσκονται εγκατεστημένα σε υπολογιστή, πχ Outlook και Outlook Express, όσο και από 

πάροχους λογαριασμών όπως η Yahoo και το Hotmail (Kranacher κ.ά., 2011).  

4.2.3.  Road MASSter 

Το Road MASSter μπορεί να χαρακτηριστεί ως φορητό ηλεκτρονικό εργαστήριο 

ανίχνευσης. Πρόκειται για μία συσκευή που περιλαμβάνει πληκτρολόγιο, έγχρωμη οθόνη και 

συσκευές αντιγραφής δεδομένων. Η κύρια λειτουργία του Road MASSter είναι η δημιουργία 

ειδώλου (αντικατοπτρισμός) σκληρών δίσκων ή άλλων αποθηκευτικών μέσων (πχ CD, USB 
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stick, flash drives). Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα αντικατοπτρισμού κινητών 

τηλεφώνων (Kranacher κ.ά., 2011).  

4.2.4.  Λογισμικά Ανάκτησης Διαγραφείσας Πληροφόρησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι μία 

πλούσια πηγή πληροφόρησης που μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό λογιστικής απάτης. 

Είναι προφανές ότι οι υπαίτιοι του φαινομένου θα προσπαθήσουν, λογικά, να σβήσουν 

οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει ότι υπήρξε μεθόδευση της απάτης. Κάτι  τέτοιο επιτυγχάνεται, 

αρχικά, με τη διαγραφή του μηνύματος και ακολούθως τη διαγραφή των μηνυμάτων από το 

φάκελο διαγραμμένων (άδειασμα του «κάδου ανακύκλωσης»). Ωστόσο, υπάρχουν λογισμικά 

που έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης (ή ανάσυρσης) μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

ακόμα και όταν αυτά έχουν οριστικά διαγραφεί (από τον κάδο ανακύκλωσης). Τέτοιου είδους 

λογισμικά είναι το Mail Recovery για το Outlook Express και το Windows Mail και το Advanced 

Outlook Repair για τα αρχεία Microsoft Outlook PST. 

Εκτός των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπάρχουν αρχεία που μαρτυρούν τη 

μεθόδευση παραποίησης λογιστικών καταστάσεων ή, γενικότερα, λογιστικής απάτης. Η 

διαδικασία οριστικής διαγραφής αυτών των αρχείων είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα, 

δηλαδή αρχική διαγραφή και οριστική διαγραφή από τον «κάδο ανακύκλωσης». Ωστόσο, 

όπωςκαιστηνπερίπτωση των οριστικώς διαγραμμένων μηνυμάτων, υπάρχουν λογισμικά που  

μπορούν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία. Σε αυτά τα λογισμικά 

περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το Disk Internal’s Uneraser, το Office Recovery για έγγραφα 

Microsoft Office, το Word Recovery για αρχεία DOC, DOT, και RTF, το DOC Regenerator για 

αρχεία Microsoft Word, το Excel Recovery για βιβλία και φύλλα εργασίας Excel, το XLS 

Regeneratorγια βιβλία εργασίας Excel, το Flash Recovery για αρχεία ψηφιακών εικόνων 

(φωτογραφίες από σκληρούς δίσκους και κάρτες μνήμης), το Music Recovery για αρχεία MP3, 

WMA, και άλλους τύπους αρχείων μουσικής και ήχου (Kranacheretal, 2011). 
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4.2.5.  Λογισμικά Ανάλυσης Ανακτημένης Πληροφόρησης 

Εφόσον η διαγραφείσα πληροφόρηση έχει ανακτηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια 

εργαλεία ανάλυσής της. Στη σημερινή εποχή, πολλές εταιρίες υπολογιστών έχουν αναπτύξει 

τέτοια λογισμικά που βοηθούν τους ερευνητές να εντοπίσουν είτε την απάτη αυτή καθαυτή είτε 

ισχυρές ενδείξεις («κόκκινες σημαίες» - redflags). Ένα από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα 

ανάλυσης ανακτημένης πληροφόρησης είναι το IDEA Data Analysis. Ο τίτλος IDEA προέρχεται 

από τα αρχικά των λέξεων Interactive Data Extraction and Analysis (Διαδραστική Εξόρυξη και 

Ανάλυση Δεδομένων). Το εν λόγω λογισμικό βοηθά τους ερευνητές, είτε πρόκειται για 

εσωτερικούς ερευνητές (πχ στελέχη και ελεγκτές) είτε πρόκειται για εξωτερικούς ερευνητές (πχ 

εισαγγελείς) να έχουν οπτική επαφή με τα δεδομένα, να δημιουργήσουν δείγματα και να 

αναλύσουν τα δεδομένα άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα 

συνδυασμού («γέφυρας»)του IDEAμε άλλα λογισμικά όπως το Excel. 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού θα αναφερθούμε σύντομα 

στο παράδειγμα εταιρίας που παρουσιάζεται από τον Sparks (2010) και αφορά σε απάτη εντός 

της εταιρίας που οδήγησε σε ζημία $860.000. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εντοπισμός της 

απάτης ξεκίνησε από φήμες και συνεντεύξεις με εργαζόμενους από τις οποίες προέκυψαν 

ενδείξεις για κατάχρηση από το τμήμα των πληρωτέων λογαριασμών (accounts payable 

department). Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση ήταν ηεισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων του 

τμήματος στο IDEA. Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες εντολές του προγράμματος 

ώστε να εντοπιστεί το πλήθος των εντολών πληρωμών ανά μήνα κατά την «ύποπτη» περίοδο (6 

έτη). Αφού μελέτησαν το πόρισμα του IDEA, τα στελέχη της εταιρίας ζήτησαν από τη 

συνεργαζόμενη τράπεζα την αναπαραγωγή των πληρωτέων επιταγών με την υψηλότερη 

συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένου ποσού. Τελικώς, αποκαλύφθηκε ότι οι επιταγές που 

ανέφεραν το συγκεκριμένο ποσό εκδίδονταν στο όνομα υπαλλήλου που εργαζόταν στο επίμαχο 

τμήμα και εξαργυρώνονταν από τον ίδιο κατά την επίμαχη περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ενδείξεις Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων 

5.1.  Χρησιμότητα των Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

 

Οι χρηματοοικονομικοί ή λογιστικοί δείκτες είναι πηλίκα που υπολογίζονται από λογιστικές 

αξίες με στενή, μεταξύ τους, συνάφεια ή σχέση (Ilaboya, 2008). Κατά τον Okoye (2000), οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι το βασικότερο εργαλείο ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων ενώ ο Courtis (1978) υποστηρίζει ότι οι δείκτες έχουν τη δυνατότητα να 

περιγράψουν όλες τις πτυχές της οικονομικής επίδοσης των εταιριών όπως η κερδοφορία, 

ηφερεγγυότητα, η μόχλευση, η ρευστότητα και η διοικητική επίδοση και, συνεπώς, συνιστούν 

ενδείξεις «υγείας» της εταιρίας αλλά και μέσο πιθανής εξαπάτησης επενδυτών και πιστωτών. Οι 

δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη δημιουργία μοντέλων (υποδειγμάτων) τόσο από 

επαγγελματίες όσο και ακαδημαϊκούς. Η χρησιμότητα των δεικτών είναι σχεδόν καθολικά 

αποδεκτή, πχ Spathis (2002) αλλά υπάρχουν απόψεις, αν και ελάχιστες, περί του αντίθετου, πχ  

Kathleen κ.ά. (2004). 

5.2.  Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 

Η μόχλευση ορίζεται ως η ευαισθησία της αξίας ιδίων κεφαλαίων σε αλλαγές της αξίας 

της επιχείρησης (Welch, 2011). Θεωρητικά, υψηλή μόχλευση, δηλαδή μεγάλη συμμετοχή 

δανειακών κεφαλαίων στη κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας, αυξάνει τον κίνδυνο απάτης 

διότι μετακυλίει το κίνδυνο από τους μετόχους στους δανειστές. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

που σχετίζονται με την κεφαλαιακή διάρθρωση όπως ο «ΣυνολικόΧρέος / Ενεργητικό» και ο 

«Χρέος / ΊδιαΚεφάλαια» πρέπει να εξετάζονται με προσοχή όταν αναζητούνται ενδείξεις απάτης 
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(Ujal κ.ά., 2012). ΟIlaboya (2008) υποστηρίζει ότι οι δείκτες μόχλευσης υπολογίζονται βάσει 

αξιών που αναφέρονται στον ισολογισμό και υψηλές τιμές των εν λόγω δεικτών συνιστούν 

ένδειξη ότι το ενεργητικό χρηματοδοτείται σε μεγάλη αναλογία με εξωτερικά κεφάλαια. 

Παραδοσιακά, η μόχλευση θεωρείται ότι προέρχεται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά 

τις οποίες οι εταιρίες δανείζονται με στόχο την άντληση μετρητών για τη λειτουργία τους. Κατά 

συνέπεια, συχνά υποτίθεται ότι η ύπαρξη υψηλής μόχλευσης συνδυάζεται με υψηλή πιθανότητα 

λογιστικής απάτης (Nissimκαι Penman, 2003). 

5.3.  Δείκτες Κερδοφορίας 

 

Οι δείκτες κερδοφορίας αποτυπώνουν την σχέση ανάμεσα στην απόδοση (όφελος) που 

επιτυγχάνει μία εταιρία και την επένδυση που απαιτείται για να δημιουργηθεί αυτή η απόδοση 

(Ilaboya, 2008). ΟPersons (1995) επισημαίνει ότι η κερδοφορία μετριέται με δείκτες όπως η 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων, η απόδοση ενεργητικού, το περιθώριο μικτού κέρδους, το περιθώριο 

συνολικού κέρδους κλπ. Είναι πολύ πιθανό η χαμηλή κερδοφορία να παρέχει στη διοίκηση των 

εταιριών το κίνητρο να προβεί σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεών της με στόχο, 

κυρίως, την αναφορά υψηλότερων εσόδων και χαμηλότερων εξόδων ώστε να εμφανιστούν 

υψηλότερα από τα πραγματικά κέρδη. Οι Kreutzfeldt και Wallace (1986) αναφέρουν ότι οι 

εταιρίες με προβλήματα κερδοφορίας έχουν σημαντικά περισσότερα λάθη στις λογιστικές 

καταστάσεις συγκριτικά με εταιρίες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα κερδοφορίας. Αυτή η 

προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι τα διοικητικά στελέχη των εταιριών που δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κερδοφορίας είναι ικανά να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την 

κερδοφορία του παρελθόντος ανεξάρτητα από το ύψος της,. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

παραποίηση συμβάλλει στην εμφάνιση ικανοποιητικών κερδών όταν τα πραγματικά κέρδη είναι 

χαμηλότερα από τα κέρδη που θα υποδείκνυαν σταθερή κερδοφορίας (SummersκαιSweeney, 

1998). Σύμφωνα, επίσης, με άλλους ερευνητές, πχ Loebbecke κ.ά. (1989), ο κίνδυνος 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (financial distress) που πηγάζει από την υψηλή σχέση τόκων 

χρέους και κερδών (δηλαδή τα κέρδη «αναλώνονται» για την κάλυψη τόκων) είναι, επίσης, 

ένδειξη παραποίησης λογιστικών καταστάσεων που σχετίζεται με την κερδοφορία. 
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5.4.  Επενδυτικοί Δείκτες (Δείκτες Αγοράς) 

Οι επενδυτικοί δείκτες αφορούν αποκλειστικά στις εταιρίες με μετοχές σε δημόσια 

διαπραγμάτευση (εισηγμένες σε χρηματιστήριο). Οι περιπτώσεις παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων εισηγμένων εταιριών είναι σημαντικές σε πλήθος αλλά, ακόμα περισσότερο, σε 

απώλειες για τους επενδυτές. Για παράδειγμα, ο Vinod (2002) αναφέρει ότι η κατάρρευση της 

Enron (προϊόν παραποίησης λογιστικών καταστάσεων) οδήγησε σε απώλεια $60 

δισεκατομμυρίων για τους επενδυτές ενώ ο Rakoff, (2003) αναφέρει απώλειες $200 

δισεκατομμυρίων για τους επενδυτές της WorldCom. Παρόμοια, ηαπάτηύψους$50 

δισεκατομμυρίων από τον Bernie Madoff καταδεικνύει το μέγεθος των απωλειών από την 

παραποίηση λογιστικών καταστάσεων στις οποίες υπόκεινται οι επενδυτές (Feiden και Zambito, 

2008). Πιο πρόσφατα, η κατάρρευση της Lehman Brothersείχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 

ιδίων και δανειακών κεφαλαίων άνω του $1 τρισεκατομμυρίου (Wiggins κ.ά., 2014).  

Σύμφωνα με τους Mc Nichols και Stubben (2008), η βιβλιογραφία αναφορικά με τη 

διαχείριση κερδών (earnings management) παρέχει περιορισμένες αποδείξεις σχετικά με το αν η 

παραποίηση λογιστικών καταστάσεων συνεπάγεται σε ακατάλληλη κατανομή πόρων 

(επενδυτικών κεφαλαίων). Όπως σημειώνουν οι Healy και Wahlen (1999), μόνο ένα μικρό μέρος 

της σχετικής με τη διαχείριση κερδών βιβλιογραφίας εξετάζει τις επιπτώσεις της διαχείρισης 

κερδών στην κατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων και τα σχετικά ευρήματα δεν είναι 

ξεκάθαρα. Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές, πχ Foster (1979),  Dechow κ.ά. (1996),  Beneish (1997), 

Healy και Wahlen (1999) και Palmrose κ.ά. (2004) επισημαίνουν ότι η αντίδραση της αγοράς 

στην αποκάλυψη πληροφόρησης για την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων είναι σημαντικά 

αρνητική, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται πλήρως και εγκαίρως 

την παραποίηση (σε διαφορετική περίπτωση η αντίδραση της αγοράς θα είχε αποτυπωθεί στις 

τιμές και αποδόσεις των μετοχών ήδη πριν την αποκάλυψη της πληροφόρησης)  

5.5.  Δείκτες Αξιοποίησης του Ενεργητικού 

Οι δείκτες αξιοποίησης του ενεργητικού συνιστούν ενδείξεις της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας αναφορικά με τη χρήση των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων δεδομένου 

ότι συσχετίζουν τον όγκο δραστηριότητας με την αξία των περιουσιακών στοιχείων 
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διαγιγνώσκοντας, έτσι, αν υπάρχει υπέρ- ή υπό-αξιοποίηση της εταιρικής περιουσίας. Η υπέρ-

αξιοποίηση του ενεργητικού συνεπάγεται υψηλό κόστος συντήρησης με αποτέλεσμα τη μείωση 

της λειτουργικής κερδοφορίας εξαιτίας υψηλότερων εξόδων ενώ η υπό-αξιοποίηση συνεπάγεται 

σε διακοπές ή βλάβες κατά τη λειτουργία γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος επισκευής με 

παρόμοια, με τα παραπάνω, αποτελέσματα (Ilaboya, 2008). Σύμφωνα με τους Summers και 

Sweeney (1998), το γεγονός ότι η αποτίμηση του ενεργητικού διέπεται, σε κάποιες περιπτώσεις, 

από υποκειμενικότητα επιτρέπει την εμφάνιση παραποιήσεων με στόχο την αναφορά είτε 

υψηλότερων είτε χαμηλότερων αξιών ανάλογα με τις επιδιώξεις της διοίκησης. Η έρευνα των 

Loebbecke κ.ά. (1989) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 22% των εταιριών που προβαίνουν σε 

παραποίηση λογιστικών καταστάσεων παρουσιάζουν ενδείξεις παραποίησηςτης αξίας των 

αποθεμάτων ενώ το 14% των εν λόγω εταιριών παρουσιάζουν παραποίηση της αξίας των 

εισπρακτέων λογαριασμών του. Η αυξημένη πιθανότητα παραποίησης της αξίας των 

αποθεμάτων υποστηρίζεται, επίσης, από άλλους ερευνητές όπως, ενδεικτικά, οι Stice (1991), 

Schilit (1993) και Persons (1995).  

5.6.  Δείκτες Ρευστότητας 

 

Η ρευστότητα αποδίδει την ικανότητα, δυνατότητα ή ευκολία μίας εταιρίας να μετατρέψει το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της σε μετρητά ώστε να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 

της εξακολουθώντας να διατηρεί μετρητά ικανά να ανταποκριθούν στις τρέχουσες λειτουργικές 

ανάγκες της. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Ilaboya (2008), ενώ κάποια στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί 

μπορούν με σχετική ευκολία και χωρίς (σημαντικό) κόστος να μετατραπούν ταχέως σε μετρητά, 

υπάρχει δυσκολία τέτοιας μετατροπής άλλων στοιχείων όπως, ιδιαίτερα, των αποθεμάτων. 

Σημείωνεται ότι, σύμφωνα με τους Chordia κ.ά. (2005), η ρευστότητα μπορεί, επίσης, να 

μετρηθεί σε όρους δυνατότητας εκποίησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογο αντίτιμο 

με στόχο την ικανοποίηση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Δεδομένου ότι η ακραίως χαμηλή 

ρευστότητα υποδεικνύει αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που λήγουν σύντομα και, 

συνεπώς, σημαντικό κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, τα διοικητικά στελέχη 
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έχουν κίνητρο να παραποιήσουν την αξία των λογαριασμών που συνυπολογίζονται για την 

εκτίμησή της (κυκλοφορούν ενεργητικό και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις). Αυτό επιβεβαιώνεται 

από την έρευνα των Kreutzfeldt και Wallace (1986) που αποκαλύπτει ότι οι εταιρίες με 

προβλήματα ρευστότητας εμφανίζουν σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις παραποίησης 

λογιστικών καταστάσεων συγκριτικά με εταιρίες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους 

προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μοντέλα Πρόβλεψης Εταιρικής Αποτυχίας 

6.1.  Θεωρητικά Μοντέλα 

 

Τα θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζουν υπάρχουσες θεωρίες στην πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας. Οι θεωρίες αυτές δεν είναι αποκλειστικά οικονομικές ή χρηματοοικονομικές. Ως 

παραδείγματα μη οικονομικών – χρηματοοικονομικών θεωριών, αναφέρονται η θεωρία του 

χάους (chaostheory) που χρησιμοποιείται από τους Lindsayκαι Campbell (1996) και η θεωρία 

καταστροφής του παίκτη τυχερών παιγνίων (gambler’sruintheory) που χρησιμοποιείται από τον 

Wilcox (1971, 1973). Αντίθετα, η θεωρία διαχείρισης ή διοίκησης μετρητών (cash management 

theory) που χρησιμοποιείται από τους Laitinen και Laitinen (1998) και οι θεωρίες πιστωτικού 

κινδύνου (credit risk theories) σε μικροοικονομική ή μακροοικονομική βάση (πχ Tamborini: 

1997) είναι οικονομικές – χρηματοοικονομικές θεωρίες. Βασικό μειονέκτημα των παραπάνω 

μοντέλων είναι ότι στηρίζονται σε a priori υποθέσεις που, συχνά, είναι αντίθετες της εμπειρίας 

από την πράξη. Τα θεωρητικά μοντέλα δεν είναι ιδιαίτερα «δημοφιλή»: χρησιμοποιήθηκαν στο 

11,2% των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας σύμφωνα με στοιχεία που 

παραθέτουν οι Aziz και Dar (2004). 
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6.2.  Στατιστικά Μοντέλα 

6.2.1.  Γενικά 

Τα στατιστικά μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας διακρίνονται σε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά. Η μονομεταβλητή ανάλυση 

(univariate analysis) συνίσταται στην εξέταση μίας μεταβλητής ή πολλών μεταβλητών αλλά όχι 

ταυτόχρονα. Η πρώτη προσέγγιση στην πρόβλεψη της αποτυχίας με τη βοήθεια στατιστικής 

τεχνικής ανήκει στον Beaver (1966). Ο Beaver κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης 

«ταμειακή ροή ÷ συνολικό χρέος» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε την αποτυχία 

με επιτυχία από ένα έως πέντε έτη (με μικρότερη επιτυχία) πριν την πραγματοποίησή της. Μία 

νεότερη προσέγγιση είναι αυτή των Whittred και Zimmer (1984) οι οποίοι χρησιμοποίησαν την 

μεταβλητή «καθυστέρηση λήψης του πιστοποιητικού ελέγχου» (μέτρηση σε ημέρες) και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες με μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας καθυστερούν 

σημαντικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες, να λάβουν το εν λόγω πιστοποιητικό και να 

δημοσιεύσουν τις λογιστικές καταστάσεις. Τα μειονεκτήματα των παραπάνω μοντέλων είναι τα 

εξής: δεν επιτρέπουν την εξέταση της επιρροής ενός χαρακτηριστικού σε κάποιο άλλο (Altman, 

1973, Morris, 1998) και είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα διότι, μερικές φορές, 

λόγω συσχέτισης των αριθμοδεικτών, οδηγούν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα (Zopounidis  

και Dimitras, 1998, σελ. 8). Αυτά τα μειονεκτήματα έχουν καταστήσει τέτοια μοντέλα 

ξεπερασμένα (outdated): χρησιμοποιήθηκαν, μόλις, στο 3,4% (5,3% των εργασιών με στατιστικά 

μοντέλα) των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας σύμφωνα με στοιχεία 

που παραθέτουν οι Aziz και Dar (2004). Οι κυριότερες πολυμεταβλητές μέθοδοι είναι η 

πολλαπλή ή πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση (multiple ή multivariatediscriminantanalysis), 

το μοντέλο γραμμικής πιθανότητας (linearprobabilitymodel), η ανάλυση logit  – probit  και το 

σωρευτικό άθροισμα (cumulative sum). Κάθε πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος υποθέτει ότι 

οι σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι κάποιας μορφής και αναζητά την ακριβή μορφή 

αυτής της σχέσης (Shin και Lee, 2002). Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις 

προαναφερθείσες πολυμεταβλητές μεθόδους  
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6.2.2.  Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση 

 

Η Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυσηοφείλει την ύπαρξή της στον Fisher (1936, 1938) και 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην μελέτη των χαρακτηριστικών τριών φυτών διαφορετικού 

είδους. Στην πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας, η πρώτη χρήση εντοπίζεται στην εργασία του 

Altman (1968). Είναι μία στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για την κατάταξη μίας 

παρατήρησης, σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά της, σε μία από πολλές a priori ορισμένες 

ομάδες  (Altman, 1973). Η μέθοδος στηρίζεται στις εξής υποθέσεις: α) τα δείγματα των ομάδων 

είναι τυχαία (Deakin, 1972), β) οι ομάδες είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες (Altman, 1973) και 

εξαντλητικές (Morrison, 1969), γ) για κάθε ομάδα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές ακολουθούν την 

πολυμεταβλητή κανονική κατανομή (Mossmanetal, 1998, NandaκαιPendharkar, 2001), δ) τα 

διανύσματα των μέσων και οι μήτρες διασποράς είναι γνωστά (NandaκαιPendharkar, 2001) και 

ε) οι μήτρες διακύμανσης – συνδιακύμανσης (variance – covariancematrices) ή μήτρες 

διασποράς (dispersionmatrices) των ομάδων είναι ίσες (NandaκαιPendharkar, 2001). Η ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μορφή εξίσωσης που χρησιμοποιείται είναι η γραμμική (Zopounidis και 

Dimitras, 1998, σελ. 9): 

Ζi = α0 + αjΧij 

Z = Τιμή Z της εταιρίας 

α0 = σταθερός όρος 

a = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ 

i = δείκτης εταιριών (i = 1,…,n) 

j = δείκτης μεταβλητών (j = 1,…,m) 

Η τιμή Ζ κάθε εταιρίας χρησιμοποιείται την κατάταξη της εν λόγω εταιρίας σε μία από 

τις a priori ομάδες σύμφωνα με μία κριτική τιμή Ζ (critical Z-score) που ονομάζεται σημείο 

διαχωρισμού (cut-offpoint) και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο (Altman, 2001, σελ. 34) 

Zcritical = ln[(q1/q2)*(c1/c2)] 

q1, q2 = οι a priori πιθανότητες αποτυχίας και μη αποτυχίας, αντίστοιχα 
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c1, c2 = τα μοναδιαία κόστητων λαθών τύπου Ι και ΙΙ, αντίστοιχα 

Στην περίπτωση των αποτυχημένων και μη αποτυχημένων εταιριών (γενικότερα όταν οι 

υπό εξέταση ομάδες είναι δύο), το σημείο διαχωρισμού απεικονίζεται με μία ευθεία γραμμή που 

χωρίζει τον δισδιάστατο χώρο σε δύο τμήματα: στο ένα τμήμα βρίσκονται οι τιμές Ζ των 

αποτυχημένων εταιριών και στο άλλο τμήμα οι τιμές Ζ των μη αποτυχημένων εταιριών  

(Morrison, 1969). Στην πράξη, είναι δυνατόν η τιμή Ζ μίας αποτυχημένης εταιρίας να ανήκει στο 

τμήμα των τιμών Ζ των μη αποτυχημένων εταιριών και αντίστροφα. Οι τιμές Ζ που βρίσκονται 

σε «λάθος» τμήμα συνιστούν τις λανθασμένες κατατάξεις: ένα λάθος τύπου Ι διαπράττεται όταν 

προβλέπουμε ότι δε συμβαίνει κάτι που στην πράξη συμβαίνει, δηλαδή μία αποτυχημένη εταιρία 

χαρακτηρίζεται από το μοντέλο ως μη αποτυχημένη, ενώ το λάθος τύπου ΙΙ συνίσταται στο να 

προβλέψουμε ότι συμβαίνει κάτι που στην πράξη δε συμβαίνει. Από τον παραπάνω τύπο 

προκύπτει ότι όταν δημιουργούμε τον κανόνα διαχωρισμού λαμβάνουμε υπόψη τις a priori 

πιθανότητες και τα κόστη των λανθασμένων κατατάξεων (Morrison, 1969, Joyκαι Tollefson, 

1975). Κατά τους Joyκαι Tollefson (1975), ο αντικειμενικός στόχος της κριτικής τιμής Ζ πρέπει 

να είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους των λανθασμένων κατατάξεων  και επιτυγχάνεται από 

την εφαρμογή του παραπάνω τύπου. Στην περίπτωση που τα δύο κόστη ισούνται και οι a priori 

πιθανότητες είναι, επίσης, ίσες τότε η κριτική τιμή Ζ ισούται, εξορισμού, με μηδέν 

(Lachenbruch, 1967). Η Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυσηείναι, ίσως, η πιο δημοφιλής τεχνική: 

σύμφωνα με τα στοιχεία των Aziz και Dar (2004) χρησιμοποιήθηκε στο 30,3% των μοντέλων 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας και το 47,4% των στατιστικών μοντέλων. Το 

δημοφιλέστερο, ίσως, μοντέλο Πολλαπλής Διακριτικής Ανάλυσης είναι αυτό του Altman (1968) 

το οποίο έχει ως εξής: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

X1 = ΚεφάλαιοΚίνησης / Ενεργητικό 

X2 = Αποτελέσματαειςνέο / Ενεργητικό 

X3 = Κέρδηπροτόκωνκαιφόρων / Ενεργητικό 

X4 = ΑγοραίαΑξίαΙδίωνΚεφαλαίων / Σύνολο Υποχρεώσεων 

X5 = Πωλήσεις / Ενεργητικό 
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Η κατάταξη των εταιριών γίνεται ως εξής 

 Z> 2,99 η εταιρία κατατάσσεται στη ζώνη των υγιών εταιριών  

 1,81 <Z< 2,99 η εταιρία κατατάσσεται στη «γκρίζα» ζώνη (δε μπορεί να εξαχθεί 

ασφαλές συμπέρασμα για τη κατάστασή της) 

 Z< 1,81 η εταιρία κατατάσσεται στη ζώνη των εταιριών με δυσπραγία  

6.2.3.  Ανάλυση Logit – Probit 

Η πρώτη εφαρμογή της ανάλυσης logit στην πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας ανήκει 

στον Martin (1977) ο οποίος προέβλεψε την αποτυχία τραπεζών. Είναι μία παραμετρική μέθοδος 

υπό συνθήκη πιθανότητας που μοιάζει με την Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση αλλά έχει 

λιγότερες υποθέσεις (Barnes, 1987). Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι η ύπαρξη δυνατότητας 

εφαρμογής μίας λογαριθμικής καμπύλης (Flagg και Giroux, 1991). Η ανάλυση logit είναι 

τροποποίηση του μοντέλου γραμμικής πιθανότητας (βλ. παρακάτω) με την διαφορά ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής (AzizκαιDar, 2004). Σε αντίθεση με την Πολλαπλή 

Διακριτική Ανάλυση, η logit δεν υποθέτει κανονική κατανομή των μεταβλητών (Mossmanκ.ά., 

1998) και ίσες μήτρες διασποράς (Aziz κ.ά., 1988). Η μορφή εξίσωσης της logit είναι η 

ακόλουθη (AzizκαιDar, 2004): 

Pi = 1 / (1+e
-b0+bjXij

) 

P = η πιθανότητα αποτυχίας της εταιρίας 

b0 = σταθερός όρος 

b = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ 

e = βάση φυσικών λογάριθμων 

i = δείκτης εταιριών (i = 1,…,n) 

j = δείκτης μεταβλητών (j = 1,…,m) 

Ο παραπάνω τύποςυπολογίζει την υπό συνθήκη πιθανότητα αποτυχίας όταν (δεδομένου 

ότι) μία εταιρία φέρει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ανεξάρτητες μεταβλητές). Επίσης, 
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αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση που χρησιμοποιείται έχει την ιδιότητα να μεγιστοποιεί τις υπό 

συνθήκη πιθανότητες αποτυχίας και μη αποτυχίας (Ohlson, 1980). Όπως και στην Πολλαπλή 

Διακριτική Ανάλυση, υπάρχει μία κριτική πιθανότητα Ρ (Pcritical) που διαχωρίζει τις 

αποτυχημένες από τις μη αποτυχημένες εταιρίες ελαχιστοποιώντας, ταυτόχρονα, τα λάθη τύπου Ι 

και ΙΙ (αυτό συμβαίνει όταν Pcritical = 0,5). Ωστόσο, για να λάβουμε την κριτική πιθανότητα που 

ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο συνολικό κόστος των λαθών τύπου Ι και ΙΙ, οι Ohlson (1980), 

Theodossiou (1991β) και Nanda και Pendharkar (2001) προτείνουν την διαδικασία δοκιμής και 

λάθους (trial and error): για διαφορετικές κριτικές πιθανότητες καταγράφουμε το αναμενόμενο 

συνολικό κόστος λαθών τύπου Ι και ΙΙ και επιλέγουμε εκείνη την κριτική πιθανότητα που το 

ελαχιστοποιεί. Είναι προφανές ότι, όταν τα κόστη λαθών τύπου Ι και ΙΙ ισούνται, η κριτική 

πιθανότητα που ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο συνολικό κόστος τους στο δείγμα ισούται  με 0,5. 

6.2.4.  Μοντέλο Γραμμικής Πιθανότητας 

Το μοντέλο Γραμμικής Πιθανότητας είναι ένα μοντέλο παλινδρόμησης  στο οποίο η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι διχοτομική: λαμβάνει την τιμή 1 για τις εταιρίες που απέτυχαν και 

την τιμή 0 για τις εταιρίες που δεν απέτυχαν. Η πρώτη εφαρμογή του σε πρόβλεψη αποτυχίας 

(τραπεζών) ανήκει στους Meyer και Pifer (1970).Η εξίσωση του μοντέλου Γραμμικής 

Πιθανότητας είναι η εξής (Azizκαι Dar, 2004): 

iijji Xbby  0  

yi = b0 + bjXij 

y = 1 αν η εταιρία είναι αποτυχημένη και 0 αν είναι μη αποτυχημένη 

b0 = σταθερός όρος 

b = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ 

i = δείκτης εταιριών (i = 1,…,n) 

j = δείκτης μεταβλητών (j = 1,…,m) 
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Οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής μπορούν να ερμηνευτούν ως υπό συνθήκη 

πιθανότητες αποτυχίας. Το μοντέλο Γραμμικής Πιθανότητας και η Πολλαπλή Διακριτική 

Ανάλυση είναι ακριβή υποκατάστατα αφού οι συντελεστές τους (εκτός των σταθερών όρων) 

διαφέρουν κατά την ίδια αναλογία (Theodossiou, 1991β) και η εκτιμώμενη πιθανότητα είναι μία 

γραμμική μετατροπή των τιμών Ζ (Papouliasκαι Theodossiou, 1992). Επειδή το μοντέλο 

Γραμμικής Πιθανότητας οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με την Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση, 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εργασίες: μόλις, στο 3,4% των μοντέλων πρόβλεψης της 

εταιρικής αποτυχίας και το 5,3% των εργασιών με στατιστικά μοντέλα από στοιχεία που 

παραθέτουν οι Azizκαι Dar (2004) 

6.2.5.  Σωρευτικό Άθροισμα 

Το Σωρευτικό Άθροισμα μία δυναμική επέκταση της Πολλαπλής Διακριτικής Ανάλυσης 

που συνδυάζει την διακριτική ανάλυση με έναν άριστο κανόνα παύσης (Doumposκαι 

Zopounidis, 1999) και χρησιμοποιείται για να εντοπίσει αλλαγές στην κατανομή πιθανοτήτων 

τυχαίων διαδικασιών (Theodossiou, 1991α). Σύμφωνα με τον Theodossiou (1991α), ο τύπος του 

Σωρευτικού Αθροίσματος είναι ο εξής: 

Cit = min(Ci,t-1 + Zit – K, 0) < -L 

C = τιμή του σωρευτικού αθροίσματος της εταιρίας 

Ζ = δείκτης χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρίας 

Κ, L = στατιστικά προσδιοριζόμενες θετικές παράμετροι (Κ, L > 0)  

i = δείκτης εταιριών (i = 1,…,n) 

t = δείκτης χρονικής περιόδου (t = 1,…,T) 

Ο δείκτης Ζit προκύπτει από τον γραμμικό συνδυασμό των χρηματοοικονομικών 

χαρακτηριστικών της εταιρίας (= β0 + βjΧij, όπου Χ = χρηματοοικονομικοί δείκτες και j = 

1,…,m) και εξορισμού: α) λαμβάνει αρνητικές (θετικές) τιμές για τις αποτυχημένες (μη 

αποτυχημένες) εταιρίες και β) οι μέσοι Ζ των δύο ομάδων ισούνται, κατά απόλυτη τιμή και γ) η 

διακύμανση των Ζ ισούται με 1 και για τις δύο ομάδες. Όσο η επίδοση της εταιρίας είναι θετική 
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και μεγαλύτερη του Κ, το Cit της εταιρίας παραμένει μηδέν (διότι το Cit είναι το ελάχιστο 

ανάμεσα στο μηδέν και το άθροισμα Cit-1 + Zit – K ). Αν η χρηματοοικονομική επίδοση της 

εταιρίας χειροτερεύσει (δηλαδή Zit< K→ Zit – K < 0 ), τότε το Cit γίνεται αρνητικό και, αν είναι 

μικρότερο του –L, η εταιρία κατατάσσεται στις αποτυχημένες. Κατά τον Theodossiou (1991α), 

το Σωρευτικό Άθροισμα πλεονεκτεί των χρονολογικών σειρών επειδή δεν αντιλαμβάνεται την 

επίδοση της εταιρίας ως άθροισμα των σταθμισμένων επιδόσεων του παρελθόντος. Τα μοντέλα 

Σωρευτικού Αθροίσματος δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης αποδοχής: αποτελούν, μόλις, το 2,2% των 

μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας και το 3,4% των εργασιών με στατιστικά μοντέλα 

σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν οι Azizκαι Dar (2004). 

6.3.  Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης 

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν την ανάπτυξη τους στην ραγδαία εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και, πιο συγκεκριμένα, στην ικανότητα επαγωγικής μάθησης 

(inductivelearning) που διαθέτουν. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η μίμηση του 

ανθρώπινου τρόπου διαχείρισης της πληροφόρησης (για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως 

«τεχνητής νοημοσύνης»). Για παράδειγμα, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

(artificialneuralnetworks) των Lee κ.ά. (1996), Zhangκ.ά. (1999), Shahκαι Murtaza (2000) και 

Linκαι McClean (2001) μιμούνται τις αντιδράσεις των νευρώνων (neurons) του εγκεφάλου σε 

ερεθίσματα πληροφόρησης. Ο περιπτωσιακός συλλογισμός (casebasedreasoning) των Yipκαι 

Deng (2003) μιμείται τον ανθρώπινο τρόπο επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια της πείρας 

και της κριτικής ικανότητας. Οι γενετικοί αλγόριθμοι (geneticalgorithms) των Shinκαι Lee 

(2002) μιμούνται τις δομές πληροφόρησης των χρωμοσωμάτων. Ο περιοδικά 

επαναλαμβανόμενος διαμερισμός (recursivepartitioning) των Frydman κ.ά. (1985) στηρίζεται 

στα δυαδικά δέντρα ταξινόμησης. Οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν διάφορους 

αλγόριθμους (τρόπους) μάθησης, όπως ο ID3 (Tamκαι Kiang, 1992) και ο C5.0 (Linκαι 

McClean, 2001). Αν και κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των υπόλοιπων μεθόδων, τα μοντέλα 

τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν εδραιωθεί ως μέθοδοι πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας: 

αποτελούν το 24,7% των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίαςσύμφωνα με 

στοιχεία που παραθέτουν οι Azizκαι Dar (2004). 
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6.4.  Άλλα Μοντέλα 

Στην πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας έχουν χρησιμοποιηθεί, επίσης, ο μαθηματικός 

προγραμματισμός και επιμέρους αναπτύξεις του όπως ο μαθηματικός προγραμματισμός πολλών 

στόχων (multi – objective mathematical programming) και εφαρμογές της θεωρίας 

απροσδιόριστων συνόλων (roughsets) που παρουσιάζονται στο βιβλίο των Zopounidis και 

Dimitras (1998). Τέλος, υπήρξαν προσεγγίσεις όπως αυτή των πολυδιάστατων γραφικών  (multi  

dimensional graphics) του Moriarity (1979) που δεν έτυχαν αξιόλογης συνέχειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1. Συμπεράσματα 

 

Από την μελέτη της συγκεκριμένης εργασίας, ο αναγνώστης μπορεί να βγάλει μερικά χρήσιμα 

συμπεράσματα για την απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για την έννοια της 

δημιουργικής Λογιστικής και την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων.  

 

            Καταρχήν γίνεται σαφές πως όταν δεν ακολουθούνται οι βασικές αρχές της λογιστικής 

και όταν οι εποπτικοί μηχανισμοί έχουν αδυναμίες μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν φαινόμενα 

οικονομικής απάτης και παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Άλλωστε η ιστορία όλα 

αυτά τα χρόνια μας έχει χαρίσει πολλά τέτοιου είδους περιστατικά και είναι αδιάψευτος 

μάρτυρας της σοβαρότητας του θέματος. 

 

            Τα κίνητρα που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

ποικίλουν. Ένα κίνητρο για παράδειγμα είναι οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Τ ο πιο 

σημαντικό είναι η ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων στην επιχείρηση τόσο μέσω τραπεζών, όσο 

και από τους επενδυτές μέσω της δευτερογενούς αγοράς. Επίσης, μεγάλη συχνότητα ειδικά στην 

χώρα μας, έχουν κίνητρα που σχετίζονται με την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Ακόμη, 

σημαντικό ρόλο παίζουν περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών και η μερισματική πολιτική 

της επιχείρησης. 

 

            Από την παρούσα εργασία ο αναγνώστης μπορεί ακόμα να πληροφορηθεί και για τις 

συχνότερες πρακτικές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Οι πιό σημαντικές είναι οι 

εξής: 
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1. Παραποίηση, μεταβολή, απόκρυψη ή χειραγώγηση των λογιστικών εγγραφών ή 

εγγράφων πάνω στα οποία βασίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

2. Διαστρέβλωση ή εκ προθέσεως παράλειψη γεγονότων, συναλλαγών ή άλλων 

σημαντικών πληροφοριών, 

3. Ηθελημένη παραβίαση των λογιστικών προτύπων και αρχών  

4. Κίνητρα ή πιέσεις για την επίτευξη μη ρεαλιστικών αποτελεσμάτων,  

5. Ευκαιρίες για διάπραξη απάτης που προκύπτουν από έλλειψη επαρκών και 

αποτελεσματικών ελέγχων, μη αποτελεσματικού διαχωρισμού καθηκόντων ή μη 

σωστής διαχείρισης από τη διοίκηση τηςεπιχείρησης, 

6. Συμπαιγνίες μεταξύ ατόμων της επιχείρησης καθώς οι περισσότερες απάτες σπάνια 

διαπράττονται μόνο από ένα άτομο. 

 

Για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικονομικής απάτης, έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

τεχνικές ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι τεχνικές αυτές 

διαχωρίζονται σε παραδοσιακές τεχνικές και τεχνικές ηλεκτρονικής υποβοήθησης. Οι πρώτες 

συνίστανται στη δημιουργια ενός αρχικού υποδείγματος με την χρήση κάποιων περιπτώσεων 

εταιριών και τη χρήση ενός δείγματος ελέγχου για να διαπιστωθεί η επίδοση σε δεδομένα ξένα 

προς εκείνα τα οποία προέκυψαν με περιορισμένο όγκο πληροφόρησης, ενώ η δεύτερη μέθοδος 

αφορά ειδικά λογισμικά προγράμματα τα οποία σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους 

μπορούν να εντοπίσουν τις παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις μέσω της συλλογής, 

επεξεργασίας και διαχείρησης σημαντικού όγκου πληροφοριών. Οι μέθοδοι τεχνικής 

υποβοήθησης εφαρμόζονται εφόσον έχει διασφαλιστεί πρόσβαση σε ιδιωτική πληροφόρηση των 

επιχειρήσεων μόνο από εσωτερικούς χρήστες σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους οι 

οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και από χρήστες(ερευνητές) εκτός των επιχειρήσεων.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις από μόνες τους δεν μπορούν να φανερώσουν και πολλά. Οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι το βασικότερο εργαλείο ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων και έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν όλες τις πτυχές της οικονομικής 

επίδοσης των εταιριών όπως κερδοφορία, φερεγγυότητα και συνιστούν ενδείξεις υγείας της 

εταιρίας αλλά και μέσω πιθανής εξαπάτησης επενδυτών και πιστωτών. Αν και ο υπολογισμός 

τους είναι εύκολος παρουσιάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία τους γιατί παρέχουν ενδείξεις και δεν 
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δίνουν απαντήσεις ούτε λύσεις. Συνεπώς, οι δείκτες είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, όμως θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση, κριτική σκέψη και μεγάλη προσοχή. 

 

Τα μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας διαχωρίζονται σε θεωρητικά μοντέλα και 

στατιστικά μοντέλα. Τα θεωρητικά μοντέλα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή διότι στηρίζονται 

σε a priori υποθέσεις που συχνά είναι αντίθετες της εμπειρίες από την πράξη. Τα στατιστικά 

μοντέλα διαχωρίζονται με τη σειρά τους σε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά. Τα 

μονομεταβλητά μοντέλα δεν επιτρέπουν την εξέταση της επιρροής ενός χαρακτηριστικού σε 

κάποιο άλλο και γι’αυτό έχουν κατέστει ξεπερασμένα. Αντίθετα τα πολυμεταβλητά μοντέλα 

υποθέτουν ότι οι σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι κάποιας μορφής και αναζητούν την 

ακριβή μορφή αυτής της σχέσης. 

 

7.2. Προτάσεις 

 

Για το θέμα της οικονομικής απάτης υπάρχει μια μεγάλη γκάμα βιβλιογραφίας που το 

προσεγγίζουν, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί 

διάφορα μοντέλα ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών στοιχείων και εντοπισμού της  

απάτης. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει κατηγορηματικά πως τέτοια φαινόμενα δεν θα 

υπάρξουν ξανά στο μέλλον. 

 

Όσο οι οικονομίες θα εξελίσσονται, ολοένα και θα επινοούνται νέοι τρόποι στρέβλωσης 

της πραγματικής εικόνας των οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, η μελλοντική έρευνα επί του 

θέματος θα είναι πάντα επίκαιρη.  

 

Ο συνδυασμός των υπαρχόντων τεχνικών και ο τρόπος βελτιστοποίησής τους κρίνεται 

απαραίτητος για ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.   

Είναι άλλωστε προφανές ότι τα μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση καθώς η πείρα των ειδικών υπερτερεί των ποσοτικών 
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μεθόδων. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα μοντέλο εφαρμόζεται σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, οι οικονομικές συνθήκες να είναι ίδιες πχ επιτόκια, πληθωρισμός. 
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