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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το νέο διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας έχει δημιουργήσει τεράστιο 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Κάθε μία από αυτές στην προσπάθειά της να αναπτυχθεί 

και να επικρατήσει έναντι των ανταγωνιστών της, ακολουθεί διάφορες στρατηγικές, όπως αύξηση 

της παραγωγικότητας της, μείωση των τιμών και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Τα 

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας απεικονίζονται στις εκάστοτε δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πληροφορούν το επενδυτικό κοινό και τους άλλους 

χρήστες για την οικονομική πορεία της επιχείρησης. Πολύ συχνά όμως, οι οικονομικές καταστάσεις 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες ως αποτέλεσμα μη νόμιμων πρακτικών και δραστηριοτήτων, με 

συνέπεια να μετατρέπονται από ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σε ένα μέσο παραπλάνησης του 

κοινού. 

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ιδιαίτερα διαδεδομένο φαινόμενο της δημιουργικής ή 

επινοητικής λογιστικής, και την χρησιμοποίηση των πρακτικών της ως μέσων για την χειραγώγηση 

των κερδών των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αθέμιτη πλευρά της δημιουργικής 

λογιστικής, αυτής δηλαδή που σχετίζεται με την απάτη. Περιγράφεται το περιβάλλον και οι 

παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της επινοητικής λογιστικής, ο ρόλος των ρυθμιστικών 

αρχών με την καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αλλά και η σημασία της 

αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις ομάδες προσώπων που 

επηρεάζονται από την χρήση δημιουργικών πρακτικών λογιστικής, αλλά και στα άμεσα 

εμπλεκόμενα στην χειραγώγηση πρόσωπα, που δεν είναι άλλα από τα διοικητικά στελέχη των 

εταιρειών. 

 Όσον αφορά τα κίνητρα της παραποίησης, τονίζεται πως αυτά συνήθως ποικίλλουν και 

μπορεί να σχετίζονται με τις προσωπικές φιλοδοξίες των ανώτατων στελεχών, με απαιτήσεις της 

κεφαλαιαγοράς ή άλλες πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και με πιέσεις που 

δημιουργούνται από την ίδια την επιχείρηση και τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της. Οι 

τεχνικές και οι στρατηγικές που ακολουθούνται για την παραποίηση των λογιστικών μεγεθών 

προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που εξυπηρετούν 

καλύτερα τα εμπλεκόμενα διοικητικά στελέχη. Ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση πρακτικών 

δημιουργικής λογιστικής είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει κρυφή, και τα αποτελέσματα των 

αποκαλύψεων είναι εν τέλει ολέθρια. 

Στην εργασία αυτή αναφέρονται αρκετά παραδείγματα διεθνών και εγχώριων εταιρειών, οι 

οποίες κατέρρευσαν απροσδόκητα αφότου υπέκυψαν στην αντίληψη των ελεγκτικών αρχών οι 

παραπλανητικές και παράνομες πρακτικές που ακολουθούσαν. Μάλιστα, σε πολλά από τα 

σκάνδαλα αυτά δεν εμπλέκονταν μόνο τα διοικητικά στελέχη των οικονομικών μονάδων, αλλά και 
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ελεγκτικές εταιρείες και μεγαλοστελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

 Τέλος, στα πλαίσια μιας εμπειρικής προσέγγισης του φαινομένου της δημιουργικής 

λογιστικής, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των πρακτικών παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από την 

εξέταση εκθέσεων ελέγχου που υπεγράφησαν από ορκωτούς ελεγκτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος της δημιουργικής λογιστικής έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός τα τελευταία χρόνια, ενώ άρχισε 

να εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως μετά από την αποκάλυψη των μεγάλων εταιρικών 

σκανδάλων που κλόνισαν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο λόγος για εταιρίες όπως η Enron, η 

WorldCom, η Parmalat, η Xerox κτλ., η κατάρρευση των οποίων κόστισε αρκετά δισεκατομμύρια 

σε επενδυτές, πιστωτές και εργαζόμενους. Κύρια έκφανση της επινοητικής λογιστικής αποτελεί 

συνήθως η διαχείριση των εσόδων και των κερδών μιας επιχείρησης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί 

και μέσω άλλων μορφών αλλοίωσης των οικονομικών δεδομένων. Πλέον, το φαινόμενο της 

παραποίησης των λογιστικών μεγεθών και κατ' επέκταση της εικόνας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής, έχει αναγνωριστεί ως μια σοβαρή απειλή 

για τις οικονομικές μονάδες και αποτελεί θέμα μελέτης για τον εντοπισμό ενδείξεων ύπαρξής του, 

αλλά και τρόπων αντιμετώπισής του. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της 

δημιουργικής λογιστικής στην διαχείριση των κερδών και στην παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αθέμιτη όψη της δημιουργικής λογιστικής, 

αναζητούνται τα κίνητρα εφαρμογής της και αναλύονται οι βασικότεροι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται. Τέλος, γίνεται μια ερευνητική προσπάθεια για την αναζήτηση των πρακτικών 

χειραγώγησης που μπορούν να βρουν εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις για την κάλυψη ή την 

βελτίωση των παρατηρούμενων προβλημάτων. 

 Η εργασία είναι χωρισμένη σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με την 

εισαγωγή όπου παρουσιάζεται το θέμα και ο σκοπός της εργασίας, αναφέρονται τα πεδία που θα 

αναλυθούν και περιγράφεται η συνολική δομή της. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε, με αναφορές στα σημαντικότερα άρθρα και 

βιβλία που πραγματεύονται το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής. Στο επόμενο κεφάλαιο 

γίνεται μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης της επινοητικής λογιστικής, με την παρουσίαση 

των ορισμών που έχουν διατυπωθεί από διαφορετικές σκοπιές προσέγγισης. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις ομάδες συμφερόντων που περιβάλλουν μια 

επιχείρηση, αλλά και στις γενικότερες δυνάμεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις των διοικητικών 

στελεχών και τους ωθούν στην χειραγώγηση των λογιστικών μεγεθών. Στη συνέχεια, αναφέρονται 

τα κίνητρα της παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ στο έκτο κεφάλαιο 

περιγράφονται οι πιο συχνά εμφανιζόμενες στρατηγικές διαχείρισης των κερδών και παραποίησης 

των οικονομικών πληροφοριών. 

 Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα διεθνή & εγχώρια εταιρικά 

σκάνδαλα και στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής προσέγγισης του φαινομένου 

της δημιουργικής λογιστικής στα πλαίσια του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους συγγραφείς, αρθρογράφους και 

ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιριών. Η σκόπιμη αυτή παρέμβαση για την αλλοίωση των λογιστικών πληροφοριών, στην 

ευρωπαϊκή βιβλιογραφία αναφέρεται συνήθως ως “Creative Accounting”, ενώ στην αμερικάνικη ο 

όρος “Earnings Management” είναι πιο συνηθισμένος. 

 

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Για την “Δημιουργική ή Επινοητική Λογιστική” έχουν δοθεί πληθώρα ορισμοί, κάθε ένας από τους 

οποίους και από διαφορετική σκοπιά προσέγγισης. Ο Ian Griffiths (1986) ήταν αυτός που 

ασχολήθηκε πρώτος με το εν λόγω φαινόμενο και έκανε το βρετανικό κοινό να συνειδητοποιήσει 

πόσο εύκολο είναι να αλλοιωθεί η εικόνα μιας επιχείρησης, όταν τα διευθυντικά στελέχη 

εκμεταλλεύονται την ευελιξία που παρέχουν οι λογαριασμοί. 

 Ο Michael Jameson, στο σύγγραμμά του ‘Practical Guide to Creative Accounting 1988’, 

υποστηρίζει πως γενεσιουργός αιτία της επινοητικής λογιστικής αποτελεί η χρήση της ελεύθερης 

κρίσης στην επιλογή μεταξύ αντικρουόμενων προσεγγίσεων για τον τρόπο παρουσίασης των 

οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Η διαδικασία αυτή από μόνη της παρέχει στον λογιστή τη 

δυνατότητα χειραγώγησης, εξαπάτησης και ψευδούς καταχώρησης των διαφόρων οικονομικών 

πληροφοριών. 

 Ο καθηγητής Kamal Naser (1993) περιγράφει την δημιουργική λογιστική ως την διαδικασία 

μετατροπής των πραγματικών λογιστικών δεδομένων στην μορφή που επιθυμούν οι καταρτίζοντες 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μέσω της εκμετάλλευσης των υπαρχόντων λογιστικών 

κανονισμών ή της μερικής αγνόησής τους. Αντίθετα, οι McBarnet & Whelan (1999) έχουν μια 

μάλλον θετική θεώρηση για την δημιουργική λογιστική, αφού την αναγνωρίζουν ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την  καλύτερη δυνατή παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Ο Φίλιος (2003) στο βιβλίο του ‘Δημιουργική Λογιστική’, αναγνωρίζει το φαινόμενο ως ένα 

κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα στο 

οποίο καταλήγει είναι πως η δημιουργική λογιστική αναφέρεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή 

συγκεκριμένων πρακτικών που μπορεί να συμβαδίζουν ή και όχι με τους ισχύοντες λογιστικούς 

κανόνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ουσία των πρακτικών αυτών δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του 

νομοθέτη. 
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 Η κύρια έκφανση της επινοητικής λογιστικής σύμφωνα με τον Φίλιο αφορά την διαχείριση 

των κερδών, είτε πρόκειται για «εξομάλυνση» (smoothing) ή για χειρισμό (manipulation) αυτών. 

Ωστόσο, ο Riahi-Belkaoui (2003) τονίζει πως η δημιουργική λογιστική μπορεί να επηρεάσει 

οποιοδήποτε λογιστικό μέγεθος, αφού ανάλογα με τους στόχους που επιθυμούν να επιτύχουν οι 

συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων, χρησιμοποιούνται και οι κατάλληλες πρακτικές. Αξίζει 

να σημειωθεί ακόμη πως ο Belkaoui στο σύγγραμμά του, αν και δεν χαρακτηρίζει ως ηθική την 

χρήση της δημιουργικής λογιστικής, παρόλα αυτά διαχωρίζει την έννοιά της από αυτή της απάτης. 

 Σύμφωνα με τις Balaciu & Vladu (Creative Accounting – Players and their Gains and 

Losses, Annals of Faculty of Economics 2010), η άσκηση της επινοητικής λογιστικής είναι 

αποκλειστικά έργο των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης, η βούληση των οποίων όμως  

επηρεάζεται άμεσα από τα άλλα πρόσωπα που περιβάλλουν τον οργανισμό, όπως οι μέτοχοι, οι 

προμηθευτές, οι επενδυτές, οι πελάτες κτλ. Οι Stolowy & Breton (2004) μάλιστα, στο σύγγραμμά 

τους ‘Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Concertuals Framework’, που 

πραγματεύεται τη λογιστική χειραγώγηση, περιγράφουν αναλυτικά και μέσω σχηματικής 

απεικόνισης το σύνολο των προσώπων που συμμετέχουν στο “παιχνίδι” της δημιουργικής 

λογιστικής, αλλά και πώς αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Πέρα από τα πρόσωπα, ο Michael 

Jones (2010) επέκτεινε τους παράγοντες που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση 

φαινομένων λογιστικής χειραγώγησης, αναφέροντας την οικονομική κρίση και την 

αναποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης ως μερικούς από αυτούς. 

 Όσον αφορά τα κίνητρα της επινοητικής λογιστικής, έχουν εξαχθεί διάφορες ερευνητικές 

μελέτες επί του θέματος. Πάνω από μισό αιώνα πριν, ο Hepworth (1953) διατύπωσε την υπόθεση 

ότι οι μάνατζερς εξομαλύνουν τα κέρδη σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας 

στους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές του οργανισμού. Επίσης, ως άλλοι λόγοι διαχείρισης των 

κερδών αναφέρονταν η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων και η διατήρηση 

σταθερής μερισματικής πολιτικής. Ωστόσο, πέρα από τους παραπάνω λόγους που βρίσκονται μέσα 

στα πλαίσια της οικονομικής μονάδας, ο Hepworth υποστήριζε πως οι αιτίες της εξομάλυνσης των 

κερδών μπορεί να πηγάζουν από το γενικότερο σύνολο της οικονομίας. Ενδέχεται δηλαδή πολλές 

φορές να είναι ψυχολογικοί ή ακόμη και σχετικοί με τις προσδοκίες των οικονομολόγων για την 

αισιόδοξη/απαισιόδοξη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Περαιτέρω έρευνες σχετικά με τα κίνητρα διαχείρισης των εταιρικών κερδών εκείνης της 

εποχής, διενεργήθηκαν επίσης από τους Gordon (1964) και Belkaoui & Picur (1984). Κάποιες από 

τις πρωταρχικές έρευνες βασίζονταν στην υπόθεση πως η μείωση της διακύμανσης των κερδών 

αποσκοπούσε στην μείωση του αντιλαμβανόμενου από την αγορά επιχειρηματικού κινδύνου 

(Cushing 1969, Ronen & Sadan 1975, Beidleman 1973). Άλλες ωστόσο μελέτες, όπως αυτές των 

Copeland (1968) και Beaver & Dukes (1973) λάμβαναν ως δεδομένη την αποτελεσματικότητα των 

κεφαλαιαγορών και υποστήριζαν πως το “Income Smoothing” επιβιώνει μόνο μέσα από τους 
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μάνατζερς που δεν πιστεύουν σε αυτή. 

 Πιο σύγχρονες έρευνες έχουν ταξινομήσει τα διαφόρων ειδών κίνητρα σε γενικότερες 

κατηγορίες. Οι Jurinski & Lippman μέσα από το άρθρο τους ‘Preventing Financial Fraud’, που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Strategic Finance το 1999, τα εντάσσουν σε πιέσεις που 

δημιουργούνται εντός ή εκτός της επιχείρησης, σε απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς, σε προσωπικές 

φιλοδοξίες των ανώτατων στελεχών ή σε πιέσεις τους για υψηλότερες αμοιβές και σε κινδύνους 

που σχετίζονται με την βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 Όπως αναφέρει ο Μπαραλέξης (2004) μέσα στο σύγγραμμά του ‘The Α Priori Relevance of 

Earning Management to Greek Financial Reporting’, έπειτα από σχετική έρευνα που 

πραγματοποίησε ο Kasanen (1996) κατέληξε στο συμπέρασμα πως η βασικότερη επιδίωξη των 

διοικητικών στελεχών μέσα από την χειραγώγηση των κερδών είναι η διατήρηση σταθερού 

επιπέδου κερδών και κατ' επέκταση σταθερών μερισμάτων. Έτσι, οι μετοχές της εταιρίας δεν 

χάνουν την αξία τους και παράλληλα οι μέτοχοι είναι ικανοποιημένοι.  

 Κάποιοι αρθρογράφοι όπως ο Michael Jones (2010) υποστηρίζουν πως η παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων γίνεται συνήθως προκειμένου η εμφανιζόμενη επίδοση της εταιρίας να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των οικονομικών αναλυτών και των επενδυτών. Άλλοι πάλι, όπως 

ο Healy (1985) θεωρούν πως τα σημαντικότερα κίνητρα αφορούν τις προσωπικές φιλοδοξίες των 

μάνατζερς για επαγγελματική ανέλιξη και αύξηση των χρηματικών απολαβών τους. Ο καθηγητής 

Ευάγγελος Κουμανάκος (2008) στην αρθρογραφία του υποστηρίζει πως σημαντικότατα κίνητρα για 

τη διαχείριση των κερδών από τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν η μειωμένη καταβολή φόρων 

που συνοδεύει την παρουσίαση χαμηλών αποτελεσμάτων προ φόρων και η αποφυγή δημοσίευσης 

ζημιών ή μείωσης κερδών. 

 Η εφευρετικότητα των λογιστών, όσον αφορά την εξεύρεση αποτελεσματικών στρατηγικών 

χειραγώγησης των οικονομικών μεγεθών, είναι εξαιρετικά μεγάλη. Νέες τεχνικές υιοθετούνται 

καθημερινά για να υπερνικήσουν τη συνεχή έκδοση βελτιωμένων λογιστικών προτύπων και 

κανονισμών. Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006), η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

γίνεται είτε με ξεκάθαρα εκούσια παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου, είτε με δημιουργική 

διαστρέβλωση της ερμηνείας αυτού, είτε με εκμετάλλευση τυχόν κενών ή ελλείψεων στα  

λογιστικά πρότυπα. 

 Ο Kin Lo (2008) τονίζει πως οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πρακτικές δημιουργικής 

λογιστικής στοχεύουν στην διαχείριση των κερδών (earnings management). Όπως υποστηρίζουν οι 

Healy και Wahlen (1999), στο άρθρο τους ‘A review of the earnings management literature and its 

implications for standard setting’, η διαχείριση των κερδών συμβαίνει όταν τα διευθυντικά στελέχη 

ενσωματώνουν την προσωπική τους κρίση στις χρηματοοικονομικές αναφορές και στην διάρθρωση 

των συναλλαγών, ώστε να τροποποιήσουν τις οικονομικές εκθέσεις είτε για να παραπλανήσουν 

ορισμένους ενδιαφερόμενους για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας, είτε για να επηρεάσουν τα 
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συμβατικά αποτελέσματα που εξαρτώνται από τις αναφερθείσες λογιστικές πρακτικές. Σύμφωνα με 

τον Kin Lo, οι τρεις βασικές τεχνικές διαχείρισης των δεδουλευμένων είναι α) η εξομάλυνση των 

κερδών, β) τα μεγάλα λουτρά και γ) η αύξηση των κερδών. Περισσότερες στρατηγικές αλλοίωσης 

των λογιστικών μεγεθών περιγράφονται αναλυτικά στην διεθνή βιβλιογραφία από συγγραφείς όπως 

οι McKee (2005), Subramanyam (2009), Rahman et al. (2013). Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές φαίνεται 

να είναι οι: Cookie Jar Reserve, Throw Out a Problem Child, Big Bet on the Future, Flushing the 

Investment Portfolio και Shrink the Ship. 

 Πρόσφατα, αρκετοί ερευνητές και αρθρογράφοι, πέρα από την κλασική λογιστική 

διαχείριση των κερδών, έχουν αναγνωρίσει και ένα δεύτερο τύπο χειραγώγησης. Αυτός αφορά την 

διαχείριση των κερδών μέσω πραγματικών επιχειρηματικών αποφάσεων ή δραστηριοτήτων και 

αναφέρεται ως “πραγματική διαχείριση κερδών”. Μέσα από το άρθρο ‘Incentives and Constraints 

of Real Earnings Management: The Literature Review’, της Μ. Sellami, η πραγματική διαχείριση 

κερδών περιγράφεται ως η προσπάθεια αλλαγής της μορφής και του χρόνου λήψης των διοικητικών 

αποφάσεων (πραγματικές επιχειρηματικές αποφάσεις που σχετίζονται με τις λειτουργικές, 

επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες), με άμεση επίπτωση στις ταμειακές ροές και 

συνεπώς στα κέρδη, λόγω της επιθυμίας των μάνατζερς να παραπλανήσουν τους ενδιαφερόμενους 

σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις της εταιρίας. 

 Πέρα από τον αριστοτεχνικό σχεδιασμό των στρατηγικών δημιουργικής λογιστικής και την 

βραχυπρόθεσμη ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή τέτοιων 

πρακτικών έχει και πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις για την οικονομική μονάδα και τους ανθρώπους 

που την περιβάλλουν. Οι Amat & Gowthrope (2004) μέσα από την ερευνητική τους εργασία, 

προσπάθησαν να αναλύσουν αυτές τις επιπτώσεις της δημιουργικής λογιστικής, αλλά και να 

αναδείξουν το ρόλο της επιχειρηματικής ηθικής. Επίσης, εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους 

τα ανώτερα στελέχη αντί να σχεδιάσουν μέτρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων, προτιμούν να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που παρέχει η λογιστική επιστήμη 

προκειμένου να αλλοιώσουν τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο Ν. Φίλιππας (2008) σε σχετικό του άρθρο υποστηρίζει πως η χρήση της επινοητικής 

λογιστικής μπορεί να έχει και ορισμένες κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό διότι ωφελημένοι από την 

ωραιοποιημένη αποτύπωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης είναι οι βασικοί 

μέτοχοι, στους οποίους μεταφέρεται πλούτος από τους μικροεπενδυτές. 

 Είναι πλέον ξεκάθαρο πως μέσα από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία το φαινόμενο της 

δημιουργικής λογιστικής περιγράφεται ως ένα ευρέως εξαπλούμενο πρόβλημα που χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης. Παρόλο που τις περισσότερες φορές κινείται μέσα στα πλαίσια των λογιστικών 

κανονισμών, εν τούτοις οι πρακτικές της δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ηθικές. 

 Τα διοικητικά στελέχη από τη μεριά τους γνωρίζουν πολύ καλά πως οι επενδυτές κάνουν 

χρήση της πληροφόρησης που αντλούν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για να 
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αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση των εταιριών, αλλά και να εκτιμήσουν την μελλοντική 

τους πορεία. Έτσι, πολλές φορές όταν η χρήση της δημιουργικής λογιστικής δεν επαρκεί για να 

αντιστρέψει την κακή εικόνα της επιχείρησης που διοικούν, καταφεύγουν ακόμη και στην άμεση 

παραβίαση των λογιστικών κανόνων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 Υπάρχει πληθώρα περιπτώσεων μεγάλων εταιριών που κατέρρευσαν εν μια νυκτί μόλις 

έγιναν γνωστές οι αμφιλεγόμενες ή παράνομες λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν. Ο 

Benston (2002), η Fox (2003) και ο Markham (2006) κάνουν εκτενέστατη αναφορά στα δύο 

λογιστικά σκάνδαλα που συγκλόνισαν περισσότερο την αμερικανική κοινή γνώμη. Το ένα είναι 

αυτό της ενεργειακής εταιρίας Enron, η οποία κατέρρευσε το 2001 παρασύροντας μαζί της και την 

ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen. Το άλλο αφορά την εταιρία τηλεπικοινωνιών WorldCom, η 

οποία θα μείνει στην αμερικανική ιστορία ως η πρωταγωνίστρια της μεγαλύτερης χρεοκοπίας. 

 Οι Oppel & Sorkin με την δημοσίευση άρθρου τους στην εφημερίδα The New York Times, 

επικεντρώνονται στο μέγεθος των λογιστικών παραποιήσεων της Enron Corporation, αλλά και στις 

προσπάθειες διάσωσής της μέσω εξαγοράς από τις εταιρίες Dynergy και Chevron Texaco ("Enron 

admits to overstating profits by about $600 million", November 2001, The New York Times.). 

 Πέρα από τα παραπάνω σκάνδαλα, οι Hamilton & Micklethwait (2006) μελέτησαν και ένα 

ευρωπαϊκό, αυτό της ιταλικής εταιρίας Parmalat. Η Parmalat ενώ είχε καταφέρει να γίνει η 

κορυφαία εταιρία γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως, κατέρρευσε αναπάντεχα το 2003 και 

ενώ δισεκατομμύρια ευρώ είχαν εξαφανιστεί με αδιευκρίνιστο τρόπο από τα ταμεία της. 

 Βέβαια η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων και η απάτη δεν είναι μόνο ξένο 

φαινόμενο, αφού εμφανίζεται και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι Νεγκάκης & Ταχυνάκης, στο 

βιβλίο τους ‘Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου’, αναφέρουν τις εταιρίες ETBA 

Finance, Τράπεζα Κρήτης, Ipirotiki Software and Publications ΑΕ και Ασπίς Πρόνοια ως τις 

μεγαλύτερες περιπτώσεις λογιστικών και ελεγκτικών σκανδάλων στη χώρα μας. Το σκάνδαλο της 

Ασπίς Πρόνοια αποτελεί ένα σημαντικό ασφαλιστικό σκάνδαλο, ενώ αυτό της Τράπεζας Κρήτης 

είναι συνδεδεμένο με το όνομα του Γιώργου Κοσκωτά, του οποίου η δίκη πίσω στο 1991 

χαρακτηρίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως η “δίκη του αιώνα”. 

 Συνοψίζοντας λοιπόν, η αρθρογραφία και η βιβλιογραφία των παραπάνω συγγραφέων και 

ερευνητών αποτέλεσε το εναρκτήριο έναυσμα για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Οι αλλοιώσεις των λογιστικών μεγεθών εξετάζονται από τη σκοπιά της δημιουργικής 

παρουσίασης, αλλά και της εκούσιας παραποίησης, που είναι όρος διαφορετικός από το απλό και 

ακούσιο λογιστικό σφάλμα (error), το οποίο συνήθως προέρχεται από αριθμητικά λάθη ή εκ 

παραδρομής των πραγματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει μια οικονομική μονάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό τονίζεται η σημασία της λογιστικής διαδικασίας, για την άρτια παρουσίαση των 

οικονομικών γεγονότων και εν τέλει την ορθή δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτεί η έννοια της δημιουργικής λογιστικής και να 

εντοπιστούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής της, τόσο στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες, όσο και στις 

ομάδες συμφερόντων που τις περιβάλλουν. 

 

3.2 Η Σημασία της Λογιστικής Πληροφόρησης 

 

Η λογιστική πληροφόρηση αποτελεί τον βασικό κώδικα επικοινωνίας μιας επιχείρησης με 

οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς μετατρέπει αριθμητικά στοιχεία σε 

χρήσιμη και κατηγοριοποιημένη πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, η λογιστική επιστήμη αφορά στον 

εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και την παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων 

μιας επιχείρησης. Ως συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, οι δύο κλάδοι της λογιστικής 

(χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική) αναλαμβάνουν την σύνταξη σχετικών εκθέσεων 

βασιζόμενοι στις καταχωρημένες πληροφορίες. Οι ειδικές αυτές εκθέσεις διευκολύνουν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνονται ώστε να λάβουν κατά το δυνατόν ορθολογικές 

οικονομικές αποφάσεις. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν το τελικό προϊόν της χρηματοοικονομικής 

λογιστικής και συγκροτούν μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας 

επιχείρησης στη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι υποχρεωτική για όλες τις οικονομικές οντότητες, και έχει ως κύριο σκοπό την 

παροχή πληροφοριών τόσο στους εσωτερικούς χρήστες, όπως είναι η διεύθυνση της επιχείρησης, 

το υπαλληλικό προσωπικό και οι μέτοχοι, όσο και στους εξωτερικούς χρήστες, όπως είναι οι 

προμηθευτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα & οι δανειστές, οι πιθανοί επενδυτές & 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές, οι ελεγκτικές εταιρίες, οι κρατικοί οργανισμοί και οι πελάτες. Σε 

αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν 

περισσότερο στην ενημέρωση των τρίτων προσώπων που επιθυμούν να λάβουν μια εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, και λιγότερο στην ενημέρωση των διοικητικών 

στελεχών, τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε λογιστική πληροφορία ανά πάσα 
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στιγμή. 

 Συνήθως, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τις οικονομικές κινήσεις που 

πραγματοποίησε μια επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσης και απεικονίζουν την τρέχουσα αξία 

των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αξίες της προηγούμενης χρήσης. 

Συνεπώς, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των δυνητικών επενδυτών, των τραπεζικών 

στελεχών, των αναλυτών, των επιχειρηματιών και άλλων χρηστών. Έτσι, και βασιζόμενοι σε αυτές 

είναι σε θέση να προεκτιμήσουν τον χρόνο και την βεβαιότητα των μελλοντικών ταμιακών ροών 

της επιχείρησης, ώστε να οδηγηθούν στη λήψη ορθών επενδυτικών ή χρηματοδοτικών αποφάσεων, 

αξιολογώντας την εκάστοτε οικονομική απόδοση και τον κίνδυνο. 

 Οι πληροφορίες, λοιπόν, που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα 

πρέπει να βασίζονται σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι ακριβείς και χρήσιμες 

για το σύνολο των χρηστών που θα καταφύγουν σε αυτές για να αντλήσουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:1 

• Αξιοπιστία (Reliability). Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν είναι απαλλαγμένες από 

λάθη, παραλήψεις ή προκαταλήψεις και μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν πιστά 

αυτό που θεωρείται ή αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν. 

• Κατανοητότητα (Understandability). Οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να είναι άμεσα κατανοητές από τους χρήστες που έχουν βασικές 

οικονομικές και λογιστικές γνώσεις, και είναι διατεθειμένοι να τις μελετήσουν με σχετική 

επιμέλεια και προσοχή. 

• Συγκρισιμότητα (Comparability). Οι πληροφορίες θα πρέπει να διευκολύνουν τη σύγκριση 

της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της οντότητας διαχρονικά, 

όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσματα διαφορετικών επιχειρήσεων για το ίδιο έτος. 

• Συνάφεια (Relevance). Οι πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να επηρεάσουν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, βοηθώντας τους να αξιολογούν παρελθοντικά, 

τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα και να προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους. 

• Σημαντικότητα (Materiality). Η συνάφεια των πληροφοριών επηρεάζεται από το είδος και 

την σημαντικότητά τους. Η σημαντικότητα της πληροφορίας κρίνεται ανάλογα με τις 

ειδικές συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, αν η 

παράληψη ή η κακή διατύπωσή τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων.2 

  

                                                 

1 Δρ. Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά (2008), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009, ΤΟΜΟΣ Α', Εκδόσεις Παπαζήση – 

Globaltraining, πέμπτη έκδοση. 
2 Grand Thornton, (2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Τόμοι Α, Β, Γ, Εκδόσεις Grand 

Thornton, Αθήνα. 
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 Όσον αφορά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν δύο 

βασικοί περιορισμοί στην παροχή πλήρους και αντικειμενικής πληροφόρησης. Ο πρώτος 

περιορισμός αφορά την μη αναγνώριση και αποτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων όπως η 

φήμη της εταιρίας, το πελατολόγιο της και το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, διότι δεν έχουν 

περιέλθει στην κυριότητα της εταιρίας έπειτα από συναλλαγή και δεν έχουν αποτιμηθεί. Ο δεύτερος 

περιορισμός δημιουργείται επειδή κάποιες φορές στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων εισέρχονται και οι προσωπικές εκτιμήσεις των διοικητικών στελεχών.3 Τέτοιες 

υποκειμενικές εκτιμήσεις μπορεί να αφορούν για παράδειγμα τον προσδιορισμό του ύψους των 

επισφαλών απαιτήσεων ή τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει διάχυτη η άποψη πως τα διοικητικά στελέχη 

χρησιμοποιούν πολλές φορές την κρίση τους στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στην 

δόμηση των συναλλαγών, ώστε σκοπίμως να επηρεάσουν τα συμβατικά αποτελέσματα των 

λογιστικών αριθμών και να παραπλανήσουν το κοινό για την οικονομική απόδοση της εταιρίας. Το 

φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με την άσκηση της λεγόμενης “Δημιουργικής Λογιστικής”. 

 

3.3 Ορισμός της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Η χρήση του όρου της δημιουργικής ή επινοητικής λογιστικής από τη διεθνή και εγχώρια 

αρθρογραφία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Έχοντας ως 

αφετηρία το 2001 και την κατάρρευση της Enron Corporation, ο εννοιολογικός προσδιορισμός της 

άρχισε στη συνέχεια να διευρύνεται περισσότερο κατά την ακολουθούμενη χρηματοπιστωτική 

κρίση και την πτώχευση πολλών και σημαντικών οικονομικών ιδρυμάτων. Η επιθυμία, όμως της 

χειραγώγησης των αποτελεσμάτων φαίνεται πως υπήρχε από πολύ παλιά στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Σύμφωνα με τις Balaciu και Vladu (2010)4, η προσπάθεια διαχείρισης των αριθμών ώστε να 

εμφανίζονται με περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικό τρόπο έχει τις ρίζες της στον ίδιο τον ιδρυτή 

της λογιστικής επιστήμης, Λούκα Μπαρτολομέο ντε Πατσιόλι. Ο Φραγκισκανός μοναχός και 

“πατέρας της λογιστικής και της τηρήσεως λογιστικών βιβλίων” περιέγραφε τις πρώτες πρακτικές 

δημιουργικής λογιστικής στο εγχειρίδιο “De Arithmetica” που συνέταξε. 

 Σήμερα, παρόλο που υπάρχουν διαφωνίες ως προς τον ακριβή ορισμό της “δημιουργικής 

λογιστικής”, οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν πως ο όρος αναφέρεται σε ευφάνταστους 

τρόπους παρουσίασης των λογιστικών πληροφοριών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν είναι 

μεν παράνομοι, αλλά παρεκκλίνουν από την ουσία και το πνεύμα των λογιστικών κανόνων. Ο 

                                                 

3 Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, (2013), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, B' Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Rosili σελ. 

40. 
4 Balaciu, Bogdan and Vladu, (2009), “A Brief Review of Creative Accounting Literature and its Consequences in 

Practice.” Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, pp.170-183 
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σκοπός των παραπάνω λογιστικών πρακτικών είναι η επιχείρηση να εμφανίζεται σε καλύτερη 

οικονομική κατάσταση από ότι βρίσκεται στην πραγματικότητα. 

 Η δημιουργικότητα όσον αφορά την παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών μιας 

οντότητας μπορεί να παρομοιαστεί με την αναφορά σε κάποιο μισό ποτήρι με νερό, 

παρουσιάζοντάς το ως μισό-γεμάτο αντί να το περιγράφουμε ως μισό-άδειο. Παρόλο που και οι δύο 

τρόποι παρουσίασης είναι ορθοί, ο πρώτος δημιουργεί μια ωραιότερη εικόνα. Χαρακτηριστική 

είναι η τοποθέτηση του Charles Di Lullo (2006) όσον αφορά την χρησιμοποίηση της δημιουργικής 

λογιστικής στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.5 «Η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση μπορεί να παρουσιαστεί, είτε ως έργο του “Πικάσο” είτε ως έργο του “Μιχαήλ 

Άγγελου”. Αυτό σημαίνει ότι δύο επιχειρήσεις μπορεί να είναι καθόλα παρόμοιες και, ωστόσο, η 

μία να παρουσιάζει κέρδη και η άλλη ζημίες. Το τρομακτικό είναι πως, εφόσον η λογιστική είναι 

“τέχνη”, και οι δύο προσεγγίσεις είναι ορθές». 

 Ο σύγχρονος όρος της δημιουργικής λογιστικής ξεκίνησε να γίνεται δημοφιλής στον 

Βρετανικό οικονομικό τύπο από τον Ian Griffiths (1986). Ο συντάκτης της London Evening 

Standard έκανε το κοινό να συνειδητοποιήσει το γεγονός πως η ευελιξία που χαρακτηρίζει τους 

λογαριασμούς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής. 

Μάλιστα, υποστήριξε την εξής άποψη:6 

“Κάθε εταιρία στη Μεγάλη Βρετανία διαχειρίζεται τα κέρδη της. Κάθε σύνολο δημοσιευμένων 

λογαριασμών βασίζεται σε βιβλία που έχουν ελαφρός ή πλήρως “μαγειρευτεί”. Τα στοιχεία που 

διατίθενται δύο φορές το χρόνο στο επενδυτικό κοινό, έχουν όλα αλλαχθεί προκειμένου να 

προστατευθούν οι ένοχοι. Είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα μετά τον Δούρειο Ίππο... Στην 

πραγματικότητα αυτή η εξαπάτηση γίνεται με καλοστημένο τρόπο. Είναι απολύτως νόμιμη. Είναι 

δημιουργική λογιστική.” 

 Με μία ανασκόπηση στην ξένη βιβλιογραφία, θα διαπιστώσει κανείς πως έχουν διατυπωθεί 

ποικίλοι ορισμοί για την δημιουργική λογιστική, κάθε ένας και από διαφορετική σκοπιά. Οι Amat 

και Gowthrope (2004) χρησιμοποιούν τους όρους “διαχείριση κερδών” και “δημιουργική 

λογιστική” ως συνώνυμους.7 Θεωρούν την δημιουργική λογιστική ως την διαδικασία 

μετασχηματισμού χρηματοοικονομικών λογαριασμών με την χρησιμοποίηση λογιστικών επιλογών, 

εκτιμήσεων και άλλων πρακτικών οι οποίες επιτρέπονται από τους λογιστικούς κανονισμούς. 

 Ο Michael Jameson (1988), από την σκοπιά του λογιστή αναφέρει:8 

“Η λογιστική διαδικασία αποτελείται από την ενασχόληση με πολλά και ποικίλα ζητήματα 

ελεύθερης κρίσης της επίλυσης αντικρουόμενων προσεγγίσεων για τον τρόπο παρουσίασης των 

                                                 

5 Di Lullo C, (2006), “The Sanctity of Numbers”, Journal of Financial Service Professionals, Vol. 60, Issue 3, pp. 8-11. 

6 Griffiths, (1986) Creative Accounting, London: Sidgwick & Jackson. 

7 Amat, Oriol and Gowthrope, Catherine, Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical Issues (April 2004). 

8 Jameson, M. (1988) Practical Guide to Creative Accounting, London: Kogan Page. 
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οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Αυτή ακριβώς η ευέλικτη διαδικασία που παρέχει στον 

λογιστή τη δυνατότητα διαχείρισης, εξαπάτησης, ψευδούς καταχώρησης και παρουσίασης των 

διάφορων στοιχείων, ονομάζεται δημιουργική λογιστική.” 

 Τέλος, οι Merchant και Rockness (1994) αναφερόμενοι στην δημιουργική λογιστική, δίνουν 

την δική τους ερμηνεία:9 

“Είναι οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της διοίκησης, η οποία επηρεάζει το αναφερόμενο 

εισόδημα, και η οποία δεν παρέχει κανένα πραγματικό οικονομικό όφελος στον οργανισμό, και 

ίσως στην πραγματικότητα, μακροπρόθεσμα να είναι επιζήμια.” 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω ορισμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

επινοητική λογιστική είναι μάλλον περισσότερο ένα δόλιο και ανεπιθύμητο φαινόμενο το οποίο 

συναντάται πλέον σε ευρεία κλίμακα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 

 

3.4 Οι Δύο Όψεις της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Αθέμιτη 

 

Κατά κύριο λόγο η δημιουργική λογιστική περιγράφεται ως μία αθέμιτη πρακτική, η οποία 

εκμεταλλευόμενη κάθε είδους κενά που μπορεί να υπάρχουν στους λογιστικούς κανόνες, οδηγεί σε 

στρέβλωση της οικονομικής επίδοσης της εταιρείας. Μέσω αυτής της αθέμιτης πρακτικής το 

επενδυτικό κοινό λαμβάνει μη αληθή πληροφόρηση και παραπλανάται, αφού τα αποτελέσματα 

αυξάνονται ή μειώνονται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαχειριστών. 

 

Θεμιτή 

 

Από την άλλη πλευρά, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη παράγραφο, στην προετοιμασία 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πολλές φορές εισέρχεται η προσωπική κρίση και οι 

εκτιμήσεις του επαγγελματία που τις καταρτίζει. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν ζητηθεί από δύο 

εξίσου εξειδικευμένους επαγγελματίες να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας 

για την ίδια χρονική περίοδο, τότε αυτές μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά και οι δύο οικονομικές καταστάσεις ικανοποιούν το κριτήριο της αληθινής και 

δίκαιης παρουσίασης. Αυτή η ευελιξία δημιουργεί ευκαιρίες εφαρμογής της δημιουργικής 

λογιστικής, ώστε κατά την διακριτική ευχέρεια των διοικητικών στελεχών να επηρεαστούν τα 

αναφερόμενα αποτελέσματα. Μάλιστα, πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις προχωρούν σε 

πρακτικές διαχείρισης των κερδών τους, δίχως να φαίνεται πώς παραβιάζουν κάποια νομοθεσία. 

                                                 

9 Merchant & J. Rockness (1994), “The Ethics of Managing Earnings: An Empirical Investigation”, Journal of 

Accounting and Public Policy, Vol. 13, Issue 1, pp. 79-94. 
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 Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πως η χρήση της 

δημιουργικής λογιστικής δεν είναι απαραιτήτως παραβατική, αλλά αντιμετωπίζεται και ως θεμιτή. 

Υπό αυτήν την θετική θεώρηση η επινοητική λογιστική αναγνωρίζεται ως ένα καινοτόμο εργαλείο 

για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών. Οι 

καταλληλότεροι αριθμοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δεξιοτέχνες λογιστές, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι αναφερόμενες ζημίες ή να μεγιστοποιηθούν τα δημοσιευμένα κέρδη. Με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση της διοίκησης, να επιτευχθούν νέοι δανεισμοί για την 

εταιρεία, και να καλυφθούν χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι.10 

 

 Πέρα από την παραπάνω θεωρητική διάκριση, ωστόσο, και οι δύο μορφές της δημιουργικής 

λογιστικής έχουν βασικά τις ίδιες γενεσιουργές αιτίες. Ασκούνται από τα ίδια πρόσωπα και έχουν 

τις ίδιες κατά βάση επιπτώσεις στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. Ακόμη και στις περιπτώσεις 

που η δημιουργική χρήση της λογιστικής γίνεται εντός των νομικών πλαισίων, αποτελεί μία 

ανήθικη πρακτική που εφαρμόζεται για να διαστρεβλώσει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης 

ή να καλύψει ατασθαλίες της διοίκησης. Ως εκ τούτου, η δημιουργική λογιστική ουσιαστικά δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόβλημα με δύο όψεις, κάθε μία από τις οποίες θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού τόσο για τους λογιστές όσο και για τους ελεγκτές, λόγω 

των σοβαρών επιπτώσεων που επιφέρει. 

 

3.5 Διάκριση Δημιουργικής Λογιστικής – Απάτης 

 

H χειραγώγηση η οποία δεν εμπίπτει στους νόμους και τους λογιστικούς κανονισμούς θεωρείται 

απάτη. H εμπλοκή σε πρακτικές δημιουργικής λογιστικής ή διαχείρισης λογαριασμών γίνεται 

συνήθως μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και συνεπώς δεν θεωρείται απάτη. Ως απάτη 

αναγνωρίζετε μία παράνομη πράξη που διαπράττεται από την εταιρεία, όπως για παράδειγμα η 

πλαστογράφηση τιμολογίων για την εμφάνιση αυξημένων στοιχείων πωλήσεων. Από την άλλη 

πλευρά, μία εσφαλμένη εκτίμηση των επισφαλών απαιτήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απάτη. 

Σύμφωνα με τον Belkaoui (1989)11, η πραγματική απάτη ορίζεται ως πλαστογραφία ή παραποίηση 

εγγράφων, διαγραφή συναλλαγών από αρχεία, καταγραφή πλαστών συναλλαγών ή απόκρυψη 

σημαντικών πληροφοριών. 

 

                                                 

10 McBarnet D. & Whelan C., (1999), Creative Accounting and the Cross-eyed Javelin Thrower, John Wiley & Sons, 

Chichester, σελ. 3 & Βασίλειος Φ. Φίλος, (2003), Δημιουργική Λογιστική, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα σελ. 14. 
 

11 βλ. Belkaoui, A. 1989. The Coming Crisis in Accounting. Quorum Books, New-York. 
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3.6 Οι Συνέπειες της Επινοητικής Λογιστικής 

 

Η χρήση της δημιουργικής λογιστικής έχει πολλές δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά μακροπρόθεσμα και για την ίδια την επιχείρηση. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής: 

1. Δημιουργείται σύγχυση στους επενδυτές, καθώς τα οικονομικά στοιχεία που παραθέτονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σαφώς αλλοιωμένα. Οι επενδυτές 

δυσκολεύονται να διακρίνουν εάν οι πληροφορίες που φτάνουν σε αυτούς είναι ειλικρινής 

και εάν συμβαδίζουν με την δίκαιη εικόνα της επιχείρησης. 

2. Αποκρύπτονται σημαντικές πληροφορίες για τη δράση της επιχείρησης, αλλά και την 

οικονομική της κατάσταση. Οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν επιλεκτική πληροφόρηση με σκοπό τον 

αποπροσανατολισμό των χρηστών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 

3. Τα δυσάρεστα νέα για μία επιχείρηση που κάνει χρήση πρακτικών επινοητικής λογιστικής, 

δεν αργούν συνήθως να γίνουν αντιληπτά από τους επενδυτές. Αυτό διότι η εφαρμογή 

μεθόδων δημιουργικής λογιστικής έχει αποτελέσματα μόνο για βραχυπρόθεσμα χρονικά 

διαστήματα και στα αρχικά στάδια αποδυνάμωσης της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. 

4. Η ευρεία χρήση των πρακτικών δημιουργικής λογιστικής δημιουργεί εν τέλει ένα κλίμα 

δυσπιστίας στο επενδυτικό κοινό, που είναι πλέον πιο υποψιασμένο πριν από τη λήψη κάθε 

οικονομικής απόφασης. 

5. Η λανθασμένη αποτύπωση της χρηματοοικονομικής θέσης και ως εκ τούτου της απόδοσης 

μιας επιχείρησης, έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις καθώς μεταφέρει πλούτο από τους 

μικροεπενδυτές στους μεγαλομετόχους.12 

 

3.7 Συμπέρασμα 

 

Ο τρόπος παρουσίασης των λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών, μπορεί ορισμένες φορές να 

στοχεύει στην παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Η παραπλάνηση αυτή 

επιτυγχάνεται με τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής, η οποία στηρίζεται στην ανακριβή 

παρουσίαση των λογιστικών μεγεθών, πατώντας ωστόσο επάνω στα νομοθετικά πλαίσια. Η 

επινοητική λογιστική, αν και αποτελεί μία ανήθικη πρακτική, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απάτη και 

παραβίαση της νομοθεσίας. Και τα δύο φαινόμενα ωστόσο, οδηγούν σε ουσιωδώς εσφαλμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού και των άλλων 

χρηστών. 

                                                 
12 Ν. Φίλιππας, (2008), Τα ψεύτικα μεγέθη τα μεγάλα, EURO2day. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

4.1 Εμπλεκόμενα Πρόσωπα και Επηρεαζόμενες Ομάδες Συμφερόντων 

 

Εισαγωγή 

 

 
Η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής επηρεάζει πολλές ομάδες προσώπων που περιβάλλουν 

έναν οργανισμό. Η διαμόρφωση της εικόνας μιας εταιρίας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις ευνοεί 

κάποιες ομάδες, αλλά εις βάρος κάποιων άλλων. Η δημιουργική λογιστική είναι μια δραστηριότητα 

που μπορεί να εκτελεστεί από τα στελέχη που διευθύνουν μια επιχείρηση, τα οποία ωστόσο 

επηρεάζονται από τις υπόλοιπες ομάδες  συμφερόντων. Οι Stolowy και Breton (2004)13 

διατυπώνουν την άποψη πως στο “παιχνίδι” της λογιστικής χειραγώγησης συμμετέχουν πολλοί 

παίκτες, τους οποίους μάλιστα αποτυπώνουν και στο σχήμα που φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1 : Το Περιβάλλον της Δημιουργικής Λογιστικής 

                                                 

13 βλ. H. Stolowy, G. Breton, (2004), Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Concertuals 

Framework,  Review of Accounting and Finance, Vol. 3, Issue 1, pp. 5-92. 
 

Αγορά 

Επενδυτές 

- Πραγματικοί 

- Δυνητικοί 

(συμπεριλαμβανομένων  

των Μετόχων,   

Χρηματοδοτών και  

“Buy side” αναλυτών) 

Μεσάζοντες 

- Χρηματιστές 

- Ασφαλιστές 

- “Sell side”  

   αναλυτές 

- Ελεγκτές 

Εταιρία Κοινωνία 

- Μάνατζερς 

- Υπάλληλοι 

- Πολιτεία 

- Τοπική  

Αυτοδιοίκηση 

Άλλοι  

ενδιαφερόμενοι 

- Συνδικαλιστικές  

  οργανώσεις 

- Πελάτες  

- Προμηθευτές 

- Λοιποί 
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 Στη συνέχεια θα αναλύσουμε μερικές από αυτές τις επηρεαζόμενες ομάδες προσώπων, 

καθώς και τα πιθανά κέρδη ή τις απώλειες που προκύπτουν  από την εφαρμογή της επινοητικής 

λογιστικής. 

 

Μάνατζερς 

 

Οι μάνατζερς είναι θεωρητικά υπάλληλοι μιας εταιρίας και θα πρέπει να ενεργούν προς το 

συμφέρον των μετόχων, μέσω αποτελεσματικής διοίκησης και διαρκούς προσπάθειας για 

μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας. Στην πραγματικότητα όμως, πολλές φορές μπαίνουν στον 

πειρασμό να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που τους παρέχει το λογιστικό σύστημα και 

καταφεύγουν σε πρακτικές δημιουργικής λογιστικής για να ικανοποιήσουν προσωπικά τους 

συμφέροντα. Ο "δημιουργικός" λογιστής ωθείται στην δημιουργικότητα του από το γεγονός ότι 

συχνά είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον που βρίσκεται εκτός της επιχείρησης να εντοπίσει 

αυτές τις δραστηριότητες του. Αυτό που περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα είναι το γεγονός πως 

σε κάθε οικονομική συναλλαγή μπορεί να εμπλέκονται και υποθέσεις ή εκτιμήσεις, το μέγεθος των 

οποίων αφορά καθαρά την ατομική κρίση του εκάστοτε διευθυντικού στελέχους. Συνεπώς, 

μπορούν να υπάρχουν πολλές "αληθινές και δίκαιες" οπτικές παρουσίασης μιας συγκεκριμένης 

συναλλαγής.  

 Τα διευθυντικά στελέχη λόγω της θέσης που κατέχουν, διαθέτουν μεγάλη εσωτερική 

πληροφόρηση και αυτό τους δίνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των άλλων μερών που 

περιβάλλουν την επιχείρηση. Έτσι, μπορούν εύκολα να επηρεάσουν τον προσανατολισμό της 

επιχείρησης προς ορισμένες κατευθύνσεις. Οι λόγοι για τους οποίους εκμεταλλεύονται την θέση 

ισχύος στην οποία βρίσκονται και ωθούνται στην χειραγώγηση των οικονομικών αριθμών, είναι 

πάρα πολλοί. Μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι, η διατήρηση της υψηλόβαθμης θέσης τους στην 

εταιρία, η αύξηση του μισθού τους, η επίτευξη κάποιου χρηματικού bonus, η παράταση της 

πτώχευσης της επιχείρησης, η αύξηση της εξωτερικής ζήτησης των μετοχών της εταιρίας κ.τ.λ.. 

 

Μέτοχοι 

 

Για τους υπάρχοντες μετόχους μιας εταιρίας, η δημιουργική απεικόνιση της οικονομικής της 

πορείας μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ίσως είναι επωφελής σε βραχυχρόνιο  

ορίζοντα. Η εταιρία ως αποτέλεσμα επινοητικής λογιστικής μπορεί να εμφανίζει υψηλά κέρδη και 

αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής ή να εμφανίζει μειωμένα κέρδη και έτσι ο φόρος 

που της αναλογεί να είναι χαμηλός. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους μετόχους μιας εταιρίας είναι 
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να λαμβάνουν περισσότερα μερίσματα και να έχουν υψηλά κεφαλαιακά κέρδη. Το  εάν αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί είτε με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, είτε ως 

αποτέλεσμα δημιουργικής λογιστικής, οι μέτοχοι με βάση την πληροφόρηση που έχουν δεν είναι σε 

θέση να το γνωρίζουν. Το αποτέλεσμα πάντα είναι αυτό που τους ικανοποιεί.  

 Από την άλλη, εάν αναλογιστούμε την κατάσταση σε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της διαρκούς  χρησιμοποίησης 

πρακτικών δημιουργικής λογιστικής, τελικώς να καταρρεύσει. Οι μέτοχοι τότε είναι σχεδόν βέβαιο 

πως θα χάσουν τα χρήματά τους, αφού αυτοί αναλαμβάνουν πλήρως τον χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο και έπονται στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης έναντι άλλων δικαιούχων 

(Δημόσιοι και ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργαζόμενοι, τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές). 

 

Τράπεζες 

 

Οι εμπορικές τράπεζες παρακολουθούν συνήθως το παιχνίδι της δημιουργικής λογιστικής από την 

πλευρά του θεατή. Όπως ένας θεατής στην παράσταση ενός θεάτρου πληρώνει κάποιο εισιτήριο και 

περιμένει εκ του αποτελέσματος να κρίνει εάν τα χρήματα του έπιασαν τόπο, παρομοίως και οι 

εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις, χωρίς να γνωρίζουν εάν αυτές καταφεύγουν 

σε πρακτικές δημιουργικής λογιστικής για την ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών τους 

καταστάσεων. Εάν μια επιχείρηση μέσω σχεδίων επινοητικής λογιστικής επιτυγχάνει την παράταση 

της διάρκειας ζωής της, τότε ικανοποιούνται και οι εμπορικές τράπεζες, αφού εξοφλούνται 

κανονικά τα χορηγούμενα δάνεια. Εάν όμως, και λόγω της χρήσης πρακτικών δημιουργικής 

λογιστικής σε πολλές διαδοχικές χρήσεις, η επιχείρηση οδηγηθεί σε μια αναπάντεχη πτώχευση, 

τότε τα τραπεζικά ιδρύματα θα έχουν τεράστιες χρηματικές απώλειες από μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια. 

 Ωστόσο, λόγο της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου πλάνου 

δημιουργικής λογιστικής, οι λογιστές στρέφονται πολλές φορές στα συμβουλευτικά τμήματα των 

τραπεζών για την αναζήτηση λύσεων. Έτσι, αρκετοί τραπεζίτες γίνονται κι αυτοί συμμέτοχοι στο 

παιχνίδι της επινοητικής λογιστικής, ξεπερνώντας κάθε ενδοιασμό και καταπατώντας τις ηθικές 

τους αξίες. Ο λόγος αυτής της υποκίνησης είναι συνήθως οι υψηλές αμοιβές που συνοδεύουν αυτές 

τις υπηρεσίες, αλλά και η προτεραιότητα στην προτίμηση προς την τράπεζα για το κλείσιμο 

κάποιων άλλων οικονομικών συμφωνιών. Εν τέλει, καταλήγουν στο να σχεδιάζουν διαρκώς 

ολοκληρωμένα πλάνα δημιουργικής λογιστικής για να εκμεταλλεύονται και να παρακάμπτουν τους 

εκάστοτε ισχύοντες  κανονισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σχέσεις της Enron με 

τραπεζικά στελέχη, οι οποίες δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά κατά το σκάνδαλο το οποίο 

ακολούθησε. 
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Υπάλληλοι και Προμηθευτές 

 

Οι υπάλληλοι και οι προμηθευτές μιας εταιρίας είναι συνήθως ζημιωμένοι από την εφαρμογή 

δημιουργικών πρακτικών της λογιστικής. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις δύο παραπάνω 

ομάδες γίνεται μόνο μέσω των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Οι 

εργαζόμενοι παραπλανημένοι από την ωραιοποιημένη εικόνα του οργανισμού, είναι 

εφησυχασμένοι για τις θέσεις εργασίας τους και πολλές φορές αναμένουν και αυξήσεις στους 

μισθούς τους. Μια ξαφνική κατάρρευση της εταιρίας θα τους οδηγήσει σε απώλεια της εργασίας 

τους. Οι προμηθευτές από την άλλη θεωρώντας πως οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την 

πραγματική εικόνα των επιδόσεων της επιχείρησης, παρέχουν μεγάλες πιστώσεις προς αυτή. 

Αργότερα ωστόσο, και αφού χάσουν τα χρήματά τους, μπορεί να συνειδητοποιήσουν πως οι 

ταμειακές ροές της επιχείρησης δεν ήταν και τόσο καλές. 

 

Ρυθμιστικές Αρχές 

 

Ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών είναι να σχεδιάζουν λογιστικούς κανονισμούς και νομοθετικά 

πλαίσια ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο φαινόμενα λογιστικής χειραγώγησης. 

Επομένως, ο τελικός στόχος των ρυθμιστικών αρχών είναι να επιτυγχάνεται χωρίς παρεκκλίσεις η 

αληθής και δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων όλων των οργανισμών. Όμως, η 

συνεχώς αυξανόμενη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων, δημιουργεί κινδύνους για την επικράτηση της 

χρήσης δημιουργικών πρακτικών λογιστικής σε ευρεία κλίμακα επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται διαρκώς σε επαγρύπνηση και να διαθέτουν την 

κατάλληλη ευελιξία στον σχεδιασμό νέων νόμων και κανονισμών που να αποτρέπουν την εμφάνιση 

νέων λογιστικών σκανδάλων. 

 

Εξωτερικοί Ελεγκτές 

 

Ο βασικός σκοπός του ανεξάρτητου ελεγκτή, στα πλαίσια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

είναι:14 

✓ Να εντοπίσει και να εκτιμήσει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης. 

✓ Να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τους εκτιμώμενους 

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης. 

                                                 
14 Β.Λουμιώτης, Β.Τζίφας, (2012), Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, Αθήνα, σελ.65. 
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✓ Να αντιδράσει κατάλληλα σε απάτη ή σε υποψία απάτης που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου. 

 

 Η αρχική ευθύνη για τον εντοπισμό κάθε είδους απάτης ανήκει στην διοίκηση μιας εταιρίας. 

Ωστόσο, εάν σε μια απάτη ή στην εφαρμογή αμφισβητούμενων λογιστικών πρακτικών 

συμμετέχουν και μέλη της διοίκησης, τότε το έργο του εξωτερικού ελεγκτή είναι αρκετά 

δυσκολότερο.  

 Σε περίπτωση όπου ο ελεγκτής, μετά την αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων, 

διαπιστώσει πως υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, ο οποίος περιορίζει την 

ικανότητά του να συνεχίσει τον έλεγχο, τότε θα πρέπει να αναζητήσει τις ακολουθούμενες νομικές 

διαδικασίες των περιστάσεων ή να αποσυρθεί από τον έλεγχο. Από την άλλη, εάν ο ελεγκτής έχει 

απλώς μια υποψία για την χρήση πρακτικών δημιουργικής λογιστικής μέσα στα πλαίσια του νόμου, 

την  οποία όμως δεν μπορεί να υποστηρίξει από τα ευρήματα του ελέγχου, τότε δεν μπορεί να κάνει 

και πολλά πράγματα. Εάν προχωρήσει σε σύμφωνη γνώμη των οικονομικών καταστάσεων και η 

επιχείρηση μεταγενέστερα καταρρεύσει, τότε κινδυνεύει να κατηγορηθεί και ο ίδιος.  

 Τέλος ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να τονιστεί είναι το κατά πόσο μπορεί ένας 

ελεγκτής να διατηρήσει την ανεξαρτησία του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Παρόλο που 

θεωρητικά ο διορισμός των ελεγκτών γίνεται από τους μετόχους μιας εταιρίας, στην πράξη 

συνήθως διορίζονται αυτοί που προτείνει η διοίκηση. Ακόμη, τις περισσότερες φορές μια ελεγκτική 

εταιρία πέρα από τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου, παρέχει παράλληλα και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την εταιρία, τις οποίες χρεώνει με υψηλές τιμές. Έτσι, πολλές 

φορές είναι δύσκολο να εκφραστεί αρνητική γνώμη για την ελεγχόμενη εταιρία, από την διοίκηση 

της οποίας η ελεγκτική εταιρία πληρώνεται και με την οποία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen, της οποίας το 

εισόδημα από συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Enron ήταν μεγαλύτερο από αυτό της 

διενέργειας του ελέγχου. 

 

4.2 Οικονομικό Περιβάλλον 

 

Το οικονομικό περιβάλλον αποτελεί το γενικότερο δομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει και 

λειτουργεί μία οικονομική οντότητα. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπάρχει μία αισθητή και 

διαρκής μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες και επηρεάζονται κυρίως στις παραμέτρους της έλλειψης ρευστότητας και 

της μείωσης των κερδών τους. Τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν μεγάλες πιέσεις στα διοικητικά 

στελέχη προς την βελτίωση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης, με την μεγέθυνση των 

κερδών και την αύξηση της τιμής των μετοχών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
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κίνητρα για την υιοθέτηση διαφόρων τεχνικών επινοητικής λογιστικής σαν ύστατη λύση, έως ότου 

η οικονομική άνθηση να επανέλθει. 

 Το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής άρχισε να αναφέρεται όλο και συχνότερα κατά 

την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε από την αμερικανική οικονομία μετά την 

κατάρρευση της επενδυτικής εταιρείας Lehman Brothers στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. 

Παρουσιάζεται πλέον ως το πεδίο από το οποίο αναμένεται οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν λύσεις 

για την επιβίωσή τους, αλλά και το οποίο ευθύνεται για την διαιώνιση της οικονομικής κρίσης. 

Επάνω σε αυτό το θέμα, οι Salustro και Leburn διατύπωσαν την άποψη πως: “οι περίοδοι κρίσης 

είναι στην πραγματικότητα περίοδοι δοκιμών για τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τις ταμειακές τους 

ροές και δημιουργώντας ρίσκα που η λογιστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό 

τρόπο. Ως εκ τούτου οι διευθυντές μπαίνουν στον πειρασμό να καταφύγουν σε ευφυής, και συχνά 

αμφισβητήσιμες πρακτικές, για να βελτιώσουν την παρουσίαση των λογαριασμών”.15  

 Η πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης επηρεάζεται εύκολα από την υποκειμενικότητα του 

κάθε παρατηρητή. Έτσι, παρόλο που οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από συγκεκριμένες 

αξίες και σαφή στοιχεία, ωστόσο με τις κατάλληλες αναφορές και την πραγματοποίηση ορισμένων 

συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων, μπορούν να εξευρεθούν αμέτρητοι τρόποι χειραγώγησης των 

πληροφοριών· κάτι που συμβαίνει συχνότερα όταν μια οικονομία βρίσκεται στην φάση της 

καθόδου του οικονομικού της κύκλου (σε ύφεση). 

 

 

4.3 Δημιουργική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

H παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών οδήγησε στην ανάγκη για 

μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, ειδικά μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Για την κάλυψη της παραπάνω 

ανάγκης έχουν αναπτυχθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως μία γλώσσα που θα είναι παγκόσμια 

και κοινή για όλους τους οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει από το 2005 τα 

ΔΠΧΠ ως υποχρεωτικά για τις εταιρείες που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά.  

 Τα ΔΛΠ αποτελούν ένα ενιαίο και πιο πειθαρχημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που 

αδιαμφισβήτητα συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

αλλάζοντας την φιλοσοφία της λογιστικής. Οι επενδυτές μπορούν πλέον να συγκρίνουν τις 

εταιρείες με αποτελεσματικότερο τρόπο, καταλήγοντας σε ευκρινή συμπεράσματα για την εν γένει 

οικονομική τους κατάσταση.  

 Ωστόσο, παρόλο που τα ΔΠΧΑ αποσκοπούν στην παροχή καλύτερων χρηματοοικονομικών 

                                                 
15 Balaciu, Bogdan and Vladu, (2009), “A Brief Review of Creative Accounting Literature and its Consequences in 

Practice”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, pp. 170-183. 
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αναφορών, μερικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η υιοθέτησή τους ενδέχεται να έχει αρνητική 

επίδραση στον περιορισμό φαινομένων δημιουργικής λογιστικής.16 Αυτό συμβαίνει διότι με την 

εφαρμογή τους έχει υπάρξει μία στροφή από ένα σύστημα “βασισμένο σε κανόνες” σε ένα 

σύστημα “βασισμένο σε αρχές”17. Η βασισμένη στις αρχές προσέγγιση απαιτεί την άσκηση 

επαγγελματικής κρίσης, τόσο από τα διευθυντικά στελέχη, όσο και από τους ελεγκτές, προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι κάθε οικονομική αναφορά και συναλλαγή αναπαριστά πιστά την οικονομική 

ουσία και πραγματικότητα. Η αντίθετη (βασισμένη σε κανόνες) λογιστική προσέγγιση αφήνει 

ελάχιστο περιθώριο για άσκηση επαγγελματικής κρίσης.  

 Η μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία που παρέχουν τα ΔΛΠ σε σύγκριση με τα περισσότερα 

τοπικά λογιστικά συστήματα, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση πολλών πρακτικών δημιουργικής 

λογιστικής και διαχείρισης των επιχειρηματικών κερδών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα 

σημεία διάκρισης των λογιστικών προτύπων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα στην χώρα μας και των 

διεθνών λογιστικών προτύπων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ή να περιορίσουν την εφαρμογή 

πρακτικών επινοητικής λογιστικής:18 

 

• Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κορυφαίες αρχές ήταν η αρχή του ιστορικού κόστους και 

η αρχή της συντηρητικότητας. Η αρχή της συντηρητικότητας στόχευε στην προστασία της 

βιωσιμότητας των εταιρειών. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα είχαν μία πραγματική, 

αλλά ίσως πιο απαισιόδοξη απεικόνιση της οικονομικής πραγματικότητας μιας εταιρείας. 

Στα ΔΛΠ η αρχή του ιστορικού κόστους είναι πολύ υποβαθμισμένη, ενώ δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στην αρχή της συντηρητικότητας, την θέση της οποίας παίρνει η αρχή της εύλογης 

αξίας. Η αρχή της εύλογης αξίας εμφανίζεται στα περισσότερα πρότυπα και επηρεάζει το 

μέγεθος των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης, καθώς η αποτίμηση πολλών στοιχείων 

του ενεργητικού και του παθητικού γίνεται πλέον σε εύλογες αξίες. 

• Ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τα ΔΛΠ παραμένουν, αλλά το 

περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά συνοπτικό, ενώ την θέση του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων παίρνει ο πίνακας μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, με τα ΔΛΠ 

εισάγεται η νέα κατάσταση των ταμειακών ροών, ενώ οι σημειώσεις αντικαθιστούν το 

προσάρτημα. Οι σημειώσεις αυτές προσφέρουν καλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη 

ανάλυση για κάθε ζήτημα της εταιρείας και είναι καλύτερα δομημένες από άποψη 

πληρότητας και αισθητικής. 

                                                 
16 Ormrod, P. and Taylor, P. (2004). The impact of the change to International Accounting Standards on debt covenants: 

a UK perspective. Accounting in Europe, 1, pp. 71–94. 

17 Susana Callao & Jose Ignacio Jarne (2010). ''Have IFRS Affected Earnings Management in the European Union?'' 

Accounting in Europe, Vol. 7, Issue 2, pp. 159-189. 

18 Δημήτρης Ντζανατος, (2008), Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, 

1η έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 93-97, 131-132, 257-258. 
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• Για λάθη τα οποία εντοπίζονται στην παρούσα χρήση, αλλά αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις, τα ΔΛΠ προβλέπουν επαναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών 

καταστάσεων σαν αυτά τα λάθη να είχαν εντοπιστεί τότε και να είχαν γίνει οι σωστές 

εγγραφές (ΔΛΠ 8). Αντίθετα, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι οικονομικές 

καταστάσεις που είχαν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν ήταν δυνατό να 

τροποποιηθούν. Η αρχή της επαναδιατύπωσης από άποψη αρχής είναι πιο σωστή από την 

προσέγγιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

• Όσον αφορά τον χρόνο αναγνώρισης των επιχορηγήσεων τα ΔΛΠ ορίζουν ότι οι 

επιχορηγήσεις καταχωρούνται ως έσοδα ή ως στοιχείο των μεταβατικών λογαριασμών του 

παθητικού ή αφαιρετικά από τα πάγια όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν 

(ΔΛΠ 20). Αντίθετα, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ένα έσοδο καταχωρείται 

μόνον όταν είναι βέβαιο. Ο χειρισμός των επιχορηγήσεων όπως ορίζει το ΔΛΠ 20 μειώνει 

την καθαρή θέση μιας επιχείρησης και αυξάνει τις υποχρεώσεις στις οποίες δεν 

εμφανίζονται διακεκριμένα οι μεταβατικοί λογαριασμοί. Η προσέγγιση των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων ίσως ήταν πιο σωστή από άποψη συγκρισιμότητας και εμφάνισης 

της καθαρής θέσης. 

 

 

4.4 Συμπέρασμα 

 

Η χρήση της επινοητικής λογιστικής ευνοεί κάποιες ομάδες συμφερόντων, αλλά πάντοτε εις βάρος 

κάποιων άλλων. Εκείνοι που αναλαμβάνουν να την εφαρμόσουν, είτε προς όφελός τους, είτε 

επηρεαζόμενοι από άλλες δυνάμεις, είναι τα διευθυντικά στελέχη. Το φαινόμενο της δημιουργικής 

λογιστικής εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα κυρίως σε περιόδους κρίσης και ύφεσης του 

οικονομικού κύκλου, κατά τις οποίες παρατηρείται χαμηλή οικονομική δραστηριότητα και μείωση 

κερδών. Σε τέτοιες περιόδους λοιπόν, οι μάνατζερς πιέζονται να επιτύχουν στόχους οι οποίοι 

δεδομένης της όλης κατάστασης είναι πρακτικά ανέφικτοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Οι πιέσεις προς τα διοικητικά στελέχη για την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων μιας 

εταιρίας, προέρχονται τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό της περιβάλλον. Τα 

κίνητρα της λογιστικής χειραγώγησης είναι σχεδόν πάντα οικονομικά, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείονται και άλλου είδους ερεθίσματα, όπως ιδεολογικά, εγωκεντρικά ή και ψυχωτικά. 

 Οι διοικήσεις λοιπόν, για διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, αντί να 

αναζητήσουν τρόπους για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της εταιρίας μέσω μεταρρυθμίσεων, 

επιλέγουν να τροποποιήσουν την πραγματική εικόνα της, παρουσιάζοντας μια πιο βελτιωμένη. 

Βραχυπρόθεσμα αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει πολλά οφέλη για μια επιχείρηση, ωστόσο σε 

έναν πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα τα αποτελέσματα είναι μάλλον αντίστροφα, με την 

απάτη συνήθως να αποκαλύπτεται και το επενδυτικό κοινό να χάνει την εμπιστοσύνη του προς την 

συγκεκριμένη εταιρία. 

 Οι Jurinski και Lippman (1999), έχουν ταξινομήσει τα κίνητρα που ωθούν μια επιχείρηση 

στην διαχείριση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στις ακόλουθες κατηγορίες:19 

 Εσωτερικές πιέσεις 

 Εξωτερικές πιέσεις 

 Απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς 

 Πίεση αμοιβής/ αποζημίωσης 

 Κίνδυνος χρεοκοπίας ή κατάσχεσης 

 Προσωπικές φιλοδοξίες των υψηλά ιστάμενων 

 

 Στη συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά τα ισχυρότερα κίνητρα των παραπάνω κατηγοριών 

και αυτά που αναφέρονται συχνότερα στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

 

5.2 Εσωτερικές Πιέσεις 

 

 

                                                 
19 Jurinski J. & Lippman E., (April 1999), ''Preventing Financial Fraud'', Strategic Finance, Vol. 80, Issue 10, pp. 64-67. 
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Προσπάθεια Φοροδιαφυγής των Επιχειρήσεων 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι διοικήσεις των εταίρων επιδιώκουν να εμφανίσουν χαμηλότερα 

κέρδη, ώστε να μειώσουν όσο είναι δυνατόν την φορολογική επιβάρυνση της εταιρίας. Η 

συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται κυρίως από τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτό τον 

τρόπο μάλιστα, οι διοικήσεις καταφέρνουν να εξασφαλίσουν αρκετά κεφάλαια για την 

αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. 

 Ένα συχνά εμφανιζόμενο φαινόμενο μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως πριν από 

την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτελούσε η δημοσίευση οριακών κερδών προ 

φόρων. Μάλιστα οι εταιρίες που εμφάνιζαν έστω και ελάχιστη κερδοφορία ήταν περισσότερες από 

αυτές που παρουσίαζαν οριακές ζημίες προ φόρων. Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

προσπαθούσαν να εμφανίζουν διαχρονική αύξηση κι όχι μείωση των αποτελεσμάτων τους. Η 

παραπάνω κατάσταση λοιπόν με τα αποτελέσματα χρήσης γύρω από το σημείο μηδέν αποτελούσε 

ένδειξη διαχείρισης των κερδών, ώστε οι επιχειρήσεις να εμφανίζουν μια πιο ωραιοποιημένη εικόνα 

με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό μεταβολής των κερδών, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν μεγάλα 

ποσά σε φόρους.20 

 

Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός 

 

Μερικές οικονομικές μονάδες, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων 

στόχων, παραμελώντας ή αδιαφορώντας για την μακροχρόνια απόδοση. Έτσι, υιοθετούν πρακτικές 

οι οποίες μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες για το απώτερο μέλλον της εταιρίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η διαχείριση των κερδών μέσω της κεφαλαιοποίησης των εξόδων για να 

εμφανιστούν υψηλά κέρδη στην παρούσα οικονομική χρήση, μη γνωρίζοντας ωστόσο τις συνέπειες 

αυτής της πρακτικής στις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις. 

 

Μη Ρεαλιστικοί Προϋπολογισμοί & Σχέδια Δράσης 

 

Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και τα σχέδια δράσης που καταρτίζονται από τις επιχειρήσεις είναι 

πολλές φορές μη ρεαλιστικά. Κάποιες οικονομικές μονάδες για παράδειγμα αυξάνουν κάθε χρόνο 

κατά ένα σταθερό ποσοστό τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους, αδιαφορώντας για τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Αυτό συμβαίνει ώστε να δημιουργείται ένα 

κίνητρο προς τα διευθυντικά στελέχη για την επίτευξη όλο και υψηλότερων στόχων. Τις 

                                                 
20 Ευάγγελος Π. Κουμανάκος, (Ιανουάριος 2008), Η <<χειραγώγηση>> των κερδών, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. 
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περισσότερες φορές όμως, οι μάνατζερς καταφεύγουν σε μεθόδους επηρεασμού των οικονομικών 

πληροφοριών για να καταφέρουν να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. 

 

5.3 Εξωτερικές Πιέσεις 

 

Ανταγωνισμός των Οικονομικών Μονάδων 

 

Στο νέο περιβάλλον της διεθνοποίησης κάθε οικονομικής δραστηριότητας, ο κόσμος των 

επιχειρήσεων είναι πολύ ανταγωνιστικός. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να εμφανίσουν 

ενισχυμένη οικονομική θέση και καλύτερα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες του κλάδου τους, 

χρησιμοποιώντας πρακτικές δημιουργικής λογιστικής. Αντίθετα, κάποιες άλλες προσπαθούν να 

εμφανίσουν ισχνή  κερδοφορία ώστε να αποθαρρύνουν την είσοδο περισσότερων ανταγωνιστών 

στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται. 

 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων 

 

Η συγχώνευση μεταξύ δύο επιχειρήσεων ή η εξαγορά της μιας από την άλλη, είναι πλέον ένα 

φαινόμενο που συμβαίνει συχνά. Κατά τις παραπάνω διαδικασίες συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές 

χειραγώγησης των οικονομικών μεγεθών και μεγέθυνσης των αποτελεσμάτων. Με την 

ωραιοποίηση της εικόνας τους προς τα έξω οι εταιρίες επιχειρούν να αποκτήσουν περισσότερες 

μετοχές σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεγαλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα σε περίπτωση εξαγοράς. 

 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Κλάδου που Ανήκει η Οικονομική Μονάδα 

 

Σε αρκετές από τις ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν ρυθμιστικοί κανόνες για τους σημαντικούς 

κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 

την μορφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα δημοσιευθούν. Ορισμένες διοικήσεις 

αισθάνονται ότι η αυστηρή προσκόλληση στην ερμηνεία των κανονισμών δημιουργεί μεγάλους 

περιορισμούς στο έργο τους. Επομένως, καταφεύγουν στην υιοθέτηση πιο ελεύθερων 

προσεγγίσεων δημιουργικής λογιστικής. Έχει αποδειχθεί πως ορισμένοι ασφαλιστικοί οργανισμοί 

χρησιμοποιούν πρακτικές αλλοίωσης των οικονομικών τους καταστάσεων για να ισχυροποιήσουν 

την οικονομική τους θέση, ενώ κάποια τραπεζικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις παραπάνω πρακτικές 
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για να καλύψουν προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας.21 

 

Αντιμονοπωλιακές και Άλλες Ρυθμίσεις 

 

Οι περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως εφαρμόζουν ειδικούς περιορισμούς κατά των 

μονοπωλίων. Η πραγματοποίηση πολύ υψηλών κερδών από μια εταιρία είναι πολύ πιθανό να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως για την διερεύνηση ύπαρξης ή όχι μονοπωλιακού 

καθεστώτος. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις με μεγάλα κέρδη έχουν κάθε λόγο να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματά τους προς τα κάτω για να αποφύγουν τον κρατικό έλεγχο. Κίνητρο επίσης, για την 

χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, υπάρχει και όταν οι διοικήσεις επιδιώκουν  την είσπραξη 

κρατικών επιχορηγήσεων ή την δικαιολόγηση επιχορηγήσεων που έχουν εισπραχθεί στο παρελθόν. 

Γενικότερα, οι διοικήσεις προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποτρέψουν κάθε είδος 

παρεμβάσεων στο έργο τους και να επιτύχουν ευνοϊκότερη κυβερνητική μεταχείριση για τις 

εταιρίες που διοικούν. 

 

Μερισματική Πολιτική της Οικονομικής Μονάδας 

 

Η βασική επιδίωξη των διοικήσεων των επιχειρήσεων είναι να διατηρήσουν μια σταθερή 

μερισματική πολιτική.22 Τέτοιες πολιτικές καταστούν ιδιαίτερα ελκυστική την μετοχή της 

οικονομικής μονάδας και διατηρούν παράλληλα ικανοποιημένους και τους μετόχους. Σε 

διαφορετική περίπτωση οι μέτοχοι είναι πολύ πιθανό να προβούν σε πώληση των μετοχών τους, με 

συνέπεια την μείωση της αξίας της εταιρίας. Έτσι, σε οικονομικές χρήσεις οπού τα κέρδη είναι 

αρκετά υψηλά, γίνεται προσπάθεια να εμφανιστούν μειωμένα ώστε να δοθεί ένα σταθερό μέρισμα 

όμοιο με αυτό των προηγούμενων ετών. Σε αντίθετη περίπτωση όπου το επίπεδο των κερδών είναι 

αρκετά χαμηλό, η χειραγώγηση γίνεται προς τα πάνω. Η βασική λοιπόν επιδίωξη της διοίκησης 

είναι η ομαλοποίηση των κερδών από χρήση σε χρήση, ώστε το ποσοστό αυτών που διανέμεται ως 

μέρισμα, να παραμένει όσο το δυνατόν σταθερό. 

 

5.4 Απαιτήσεις της Κεφαλαιαγοράς 

 

 

                                                 
21 βλ. Adiel R., (1996), Reinsurance and the management of regulatory ratios and taxes in the property–casualty     

insurance industry, Journal of Accounting and Economics 

       &  Collins, Shackelford, Wahlen, (1995), Bank Differences in the Coordination of Regulatory Capital, Earnings and 

Taxes, Journal of Accounting Research. 

22 Baralexis, (2004), The A Priori Relevance of Earning Management to Greek Financial Reporting, σελ. 5  – αναφορά 

σε έρευνα του Kasanen, (1996). 
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Πίεση από τους Χρηματοοικονομικούς Αναλυτές 

 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, βασιζόμενοι σε παρελθοντικά αποτελέσματα, τρέχουσες 

πληροφορίες και άλλα υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργούν προβλέψεις για το ύψος των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων μιας εταιρίας. Οι προβλέψεις αυτές που απευθύνονται κυρίως στους 

θεσμικούς επενδυτές, επηρεάζουν άμεσα την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας. Ως 

αποτέλεσμα, η διοίκηση  της εταιρίας δέχεται μεγάλη πίεση για να επιτύχει ή ακόμη και να 

ξεπεράσει τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και τις προσδοκίες των επενδυτών.23 

 Είναι προς το συμφέρον όλων να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 

προβλεπόμενων και των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. Η αποτυχία επίτευξης των 

προϋπολογιστικών εκτιμήσεων των αναλυτών συνεπάγεται αρνητική αντίδραση της αγοράς και 

μεγάλη πτώση στην τιμή της μετοχής. Η μεγάλη αυτή πίεση ωθεί τα διοικητικά στελέχη στο 

παιχνίδι της δημιουργικής λογιστικής και στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων προς 

την κατεύθυνση των προσδοκιών. Από την παραπάνω κατάσταση επωφελούνται κυρίως οι μέτοχοι 

της εταιρίας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και η ίδια η διοίκηση, αφού συμβαίνει ένα μέρος της 

αμοιβής της να προέρχεται και από δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. 

 

Δανεισμός από Τράπεζες και Άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

Κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων των οικονομικών μονάδων 

αποτελεί ο τραπεζικός δανεισμός. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν διεξοδικά τις οικονομικές 

καταστάσεις μιας εταιρίας, δίνοντας έμφαση στο ύψος των κερδών, σε ορισμένους αριθμοδείκτες, 

αλλά και σε άλλα μεγέθη της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού. Στην 

συνέχεια, αξιολογούν την πιστοληπτική της ικανότητα και προχωρούν στην έγκριση ή όχι του 

δανείου. Έτσι, επιχειρήσεις με αρνητικά αποτελέσματα ή χαμηλή κερδοφορία έχουν ισχυρά 

κίνητρα για παραποίηση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να βελτιώσουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα και να επιτύχουν δανεισμούς με ευνοϊκούς όρους από τα πιστωτικά 

ιδρύματα. 

 

Άντληση Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών 

 

Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από οικονομικούς πόρους προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί 

και να συνεχίζει ομαλά τις δραστηριότητές της. Η άντληση  αυτών των πόρων πέρα από τον 

                                                 
23 Michael Jones, (2010), “Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals”, John Wiley & Sons 

σελ. 35. 
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συνηθισμένο τρόπο του τραπεζικού δανεισμού, μπορεί να γίνει και μέσω της χρηματιστηριακής 

αγοράς με την έκδοση και διάθεση μετοχών στο κοινό με δημόσια εγγραφή. Προκειμένου η 

επιχείρηση να επιτύχει ευνοϊκούς όρους διάθεσης, θα πρέπει να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη και 

μια ανοδική τάση των βασικών οικονομικών της μεγεθών. Δηλαδή, της κερδοφορίας, της 

ρευστότητας, του κύκλου εργασιών της κτλ. Επειδή μια τέτοια εικόνα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει με βάση τα πραγματικά δεδομένα, οι μάνατζερς 

πολλές φορές καταφεύγουν στην παραποίηση των πληροφοριών για ένα πιο ωραιοποιημένο 

αποτέλεσμα. Έτσι, καταφέρνουν να παραπλανήσουν χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτικό 

κοινό και να επιτύχουν μεγαλύτερη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρίας. 

 

Δανειακές Συμβάσεις 

 

Οι δανειστές υπό τον φόβο της απώλειας των χρημάτων τους, βάζουν συνήθως κάποιες ρήτρες στις 

δανειακές συμβάσεις. Αυτές μπορεί για παράδειγμα να ορίζουν την ενεργοποίηση ποινών, όπως η 

αύξηση του επιτοκίου δανεισμού ή η αυτόματη αποπληρωμή του δανείου, σε περίπτωση που 

παραβιαστούν οι συμφωνημένοι όροι. Συνεπώς, για να μην επιβαρυνθεί η οικονομική μονάδα με 

επιπλέον τόκους και άλλες ποινές, συχνά χρησιμοποιούνται μέθοδοι επηρεασμού των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ώστε να εμφανίζονται εναρμονισμένα με τους όρους των δανειακών συμβάσεων. 

 

Διατήρηση Ομαλής Τάσης των Αποτελεσμάτων 

 

Η μεταβλητότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επίδρασης στην τιμή των μετοχών της. Το επενδυτικό κοινό δεν τοποθετεί τα χρήματά 

του σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αστάθεια, με συχνές μεταβολές στα οικονομικά τους 

αποτελέσματα, καθώς δεν διατίθεται να αναλάβει το αυξημένο ρίσκο. Ως εκ τούτου, η πτώση της 

τιμής των μετοχών είναι αναμενόμενη. Από την άλλη, ο περιορισμός της αστάθειας των 

οικονομικών αποτελεσμάτων συνεπάγεται και αύξηση της τιμής των μετοχών. Συνεπώς, είναι προς 

το συμφέρον της εταιρίας να αλλοιώσει τους λογαριασμούς της ώστε να διατηρήσει την ομαλότητα 

και σταθερότητα που επιθυμούν οι μέτοχοι. 

 

5.5 Πίεση Αμοιβής/ Αποζημίωσης 

 

Αμοιβές της Διοίκησης & Bonus Παραγωγικότητας 

 

Σύμφωνα με την θεωρία αντιπροσώπευσης, μεταξύ των διοικούντων και των ιδιοκτητών μιας 
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εταιρίας υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, και σαν μια προσπάθεια περιορισμού 

του κόστους αντιπροσώπευσης, αρκετές επιχειρήσεις συνδέουν την αμοιβή των διοικητικών 

στελεχών με την οικονομική επίδοση της εταιρίας. Έτσι, πέρα από τον καθορισμένο μισθό, οι 

προϊστάμενοι λαμβάνουν και κάποια επιπλέον bonus, σε περίπτωση που επιτύχουν κάποιους 

στόχους κερδών. Κατά κάποιο τρόπο επομένως, οι στόχοι των δύο μερών ευθυγραμμίζονται και τα 

διοικητικά στελέχη εμφανίζουν αυξημένα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Η 

υιοθέτηση της παραπάνω πολιτικής ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες ωθεί τους προϊσταμένους 

ώστε να προβούν σε χειραγώγηση των αποτελεσμάτων για την βελτίωση της εικόνας της 

οικονομικής μονάδας και την μεγιστοποίηση της αμοιβής τους.  

 Συγκεκριμένα, όταν τα κέρδη μιας χρήσης είναι χαμηλότερα από τον προκαθορισμένο 

κατώτατο στόχο, τότε αυτά επηρεάζονται προς τα πάνω, ενώ όταν τα κέρδη βρίσκονται επάνω από 

το ανώτατο όριο από το οποίο δεν δίνεται επιπλέον αμοιβή, επηρεάζονται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Τα επιπλέον κέρδη που δεν παρέχουν στην διοίκηση πρόσθετη αμοιβή στην παρούσα 

χρήση, δεν λογιστικοποιούνται και χρησιμοποιούνται στην επόμενη χρήση.24 

 

5.6 Κίνδυνος Χρεοκοπίας 

 

Όταν μια επιχείρηση βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχει μεγάλη αδυναμία να 

ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ο παραμικρός κίνδυνος χρεοκοπίας κλονίζει την 

εμπιστοσύνη των προσώπων που συνεργάζονται με την εταιρία. Η κατάσταση γίνεται 

δυσμενέστερη, καθώς και το κόστος άντλησης κεφαλαίων αυξάνεται. Οι επενδυτές αναζητούν ένα 

υψηλό ασφάλιστρο ως αποζημίωση για τον επιπλέον κίνδυνο που αναλαμβάνουν όταν επενδύουν 

τα χρήματά τους στην εταιρία. Συνεπώς, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας είναι πολύ 

πιθανό η διοίκηση να κάνει χρήση της δημιουργικής λογιστικής για να μην χαθεί η εμπιστοσύνη 

των πελατών, προμηθευτών, πιστωτικών ιδρυμάτων κτλ., προς την εταιρία. 

 

5.7 Προσωπικές Φιλοδοξίες των Υψηλά Ιστάμενων 

 

Διατήρηση της Διοικητικής Θέσης Ενός Μάνατζερ 

 

Όταν μια επιχείρηση παρουσιάζει χαμηλές οικονομικές επιδόσεις και κάθε προσπάθεια για αύξηση 

των οικονομικών της δεικτών έχει αποβεί άκαρπη, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι απολύσεις 

προσωπικού και αντικαταστάσεις στελεχών. Οι μάνατζερς προκειμένου να διατηρήσουν τις 

                                                 
24 Healy P., (1985), ''The effect of bonus schemes on accounting decisions'', Journal of Accounting and Economics, 

Vol. 7, Issues 1-3, p. 106. 
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υψηλόβαθμες θέσεις τους στην διοικητική ιεραρχία, είναι διατεθειμένοι να καταφύγουν σε κάθε 

είδους πρακτικές παραποίησης των οικονομικών μεγεθών και χειραγώγησης των κερδών. 

 

Αυξήσεις Μισθών και Προαγωγές στην Ιεραρχική Πυραμίδα 

 

Η διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και της γενικότερης καλής εικόνας μιας εταιρίας προσφέρει 

πολλές ανταμοιβές στα στελέχη που τη διοικούν. Οι φιλόδοξοι μάνατζερς συνεπώς είναι πιθανόν να 

κάνουν οτιδήποτε για να ανελιχθούν ιεραρχικά και να επιτύχουν αυξήσεις στις απολαβές τους. 

Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως πρέπει να εμπλακούν σε παράνομες δραστηριότητες. 

 

5.8 Συμπέρασμα 

 

Τις περισσότερες φορές το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των κινήτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα ισχυρότερα κίνητρα 

συνήθως προέρχονται από πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και από την γενικότερη 

φιλοσοφία της επιχείρησης, σε συνδυασμό πάντοτε με τις προσωπικές φιλοδοξίες του εκάστοτε 

μάνατζερ. Συνεπώς, εάν η κουλτούρα μιας επιχείρησης ενθαρρύνει την αληθή και ειλικρινή 

παρουσίαση των οικονομικών της στοιχείων, τότε και τα στελέχη της θα προβάλλουν μια πιο 

αμυντική στάση ενάντια στις εξωτερικές πιέσεις για την υιοθέτηση μη αποδεκτών πρακτικών. 

 Τέλος, τις μεγαλύτερες πιέσεις φαίνεται να δέχονται οι επιχειρήσεις που οι μετοχές τους 

διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά. Η πιθανότητα μείωσης της τιμής των μετοχών 

μιας εταιρίας σε περίπτωση μη ικανοποίησης των προσδοκιών της κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί ως 

ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ & ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Πίσω από την ολοκλήρωση και τελική δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρίας, υπάρχει μια ολόκληρη λογιστική διαδικασία καταγραφής και 

αποτύπωσης πληθώρας οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Είναι φανερό πως το σύνολο των 

διεργασιών εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό την επαγγελματική κρίση των εμπλεκόμενων προσώπων, 

καθώς και συγκεκριμένες επιλογές που προέκυψαν από την αξιολόγηση μεταξύ εναλλακτικών ή 

αντικρουόμενων προσεγγίσεων. Αυτή η δυνατότητα ευελιξίας που πολλές φορές παρέχει η ίδια η 

νομοθεσία στους λογιστές, σε συνδυασμό με την χρήση των δεξιοτήτων και της φαντασίας τους, 

ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την ύπαρξη του σκόπιμου παρεμβατισμού στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006) η διοίκηση μιας οικονομικής οντότητας μπορεί να προβεί 

στην παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων με τους παρακάτω τρόπους:25 

 Με εκούσια παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου. 

 Με δημιουργική παρέμβαση σε συγκεκριμένα λογιστικά θέματα, για τα οποία δεν υπάρχει 

αναφορά σε κάποιο πρότυπο και συνεπώς το γενικότερο πλαίσιο των λογιστικών προτύπων 

“αδυνατεί” να ρυθμίσει. 

 Με την εκμετάλλευση της ευελιξίας ορισμένων προτύπων που παρέχουν την δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ εναλλακτικών επιλογών για την αντιμετώπιση ενός λογιστικού ζητήματος. 

 

 Πέρα από κάθε αμφιβολία, τα κέρδη αποτελούν το μέγεθος στο οποίο κατά κύριο λόγο 

εστιάζεται η διαδικασία παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Το ύψος των κερδών μιας 

διαχειριστικής χρήσης έχει ιδιαίτερη σημασία για μια επιχείρηση. Αυτό διότι τα κέρδη αποτελούν 

στοιχείο αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας των 

διευθυντικών στελεχών. Επίσης, οι δυνητικοί επενδυτές, πέρα από κάθε άλλο στοιχείο, 

ενδιαφέρονται πρώτα για το εάν μια επιχείρηση είναι κερδοφόρα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν 

το ύψος των κερδών ως μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Και μην ξεχνάμε πως 

το επενδυτικό κοινό είναι αυτό που καθορίζει το ύψος της τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης και 

κατ' επέκταση την όλη εταιρική αξία. 

 Βέβαια, από την διερεύνηση περιπτώσεων εταιρικής απάτης που έχουν αποκαλυφθεί στο 

                                                 
25 Καζαντζής Χ., (2006), Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 

Προτύπων, Business Plus, Αθήνα. 
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παρελθόν από τις ελεγκτικές αρχές, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως το εύρος της 

δημιουργικότητας των μάνατζερς, όσον αφορά την εξεύρεση τρόπων επηρεασμού των οικονομικών 

πληροφοριών, είναι τεράστιο. Ενδείξεις χειραγώγησης μπορούν να εντοπιστούν σε κάθε είδους 

λογιστικά μεγέθη και λογαριασμούς. 

 

6.2 Στρατηγικές Χειραγώγησης των Κερδών 

 

Ο Kin Lo (2008) κατατάσσει τη διαχείριση των κερδών σε δύο κατηγορίες:26 

• Πραγματική διαχείριση κερδών. Δηλαδή επηρεάζονται οι ταμειακές ροές της επιχείρησης. 

• Κοσμητική διαχείριση κερδών. Τα διοικητικά στελέχη διαχειρίζονται τα δεδουλευμένα 

έσοδα μέσω αλλαγών στις εκτιμήσεις και τις λογιστικές πολιτικές, χωρίς ωστόσο να 

επηρεάζονται οι ταμειακές ροές. 

 

 Οι βασικές στρατηγικές διαχείρισης των δεδουλευμένων εσόδων είναι τρεις και θα τις 

αναλύσουμε παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 : Στρατηγικές Διαχείρισης των Κερδών 

 

 

                                                 
26 Kin Lo, (2008), ''Earnings management and earnings quality'', Journal of Accounting and Economics, Vol 45, pp. 

350-357. 
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Εξομάλυνση Κερδών (Income Smoothing) 

 

Αποτελεί την τεχνική διαχείρισης κερδών με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Βασικός της 

στόχος είναι η μείωση της αστάθειας των κερδών και η εμφάνισή τους ως σταθερά αυξανόμενων 

από χρήση σε χρήση. Απαραίτητη  προϋπόθεση για την χρήση της τεχνικής αυτής είναι η ύπαρξη 

υψηλής κερδοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να δημιουργούνται αποθεματικά με τα 

οποία θα ρυθμίζονται οι ροές όποτε χρειασθεί. Αυτό που πρακτικά  συμβαίνει είναι η μη 

δημοσίευση ενός μέρους των κερδών στις καλές χρήσεις και η μεταφορά τους σε ειδικούς 

λογαριασμούς αποθεματικών (earning banks).27 Η δημοσιοποίηση των κερδών αυτών γίνεται 

μετέπειτα σε πιο κακές χρονιές.  

 Η μείωση στην διακύμανση των κερδών που επιτυγχάνεται  με την παραπάνω στρατηγική 

αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρία, καθώς τα κέρδη που δημοσιεύονται 

βρίσκονται πολύ κοντά στα προσδοκώμενα. Μεγάλες αποκλίσεις των κερδών από αυτά που 

αναμένει η χρηματιστηριακή αγορά δημιουργούν κλίμα αναξιοπιστίας. Ακόμα και η κατάσταση 

όπου τα δημοσιευμένα κέρδη είναι αρκετά υψηλότερα από τα αναμενόμενα, δημιουργεί πολλά 

ερωτηματικά για την ασυνήθιστη μεταβολή. 

 Η υπόθεση ότι τα διευθυντικά στελέχη ομαλοποιούν τα κέρδη των εταιριών διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά από τον Hepworth (1953).28 Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

βασίστηκαν στην υπόθεση πως τα διευθυντικά στελέχη ωθούνται στην εξομάλυνση των κερδών 

ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο της εταιρίας όπως τον αντιλαμβάνεται η αγορά.29 Μεταγενέστερες 

έρευνες, όπως αναφέρει ο Fern (1994)30, στηρίζονται στην υπόθεση της αποτελεσματικότητας των 

αγορών, βάση της οποίας οι επενδυτές δεν είναι δυνατό να παραπλανηθούν από λογιστικά 

τεχνάσματα. Η εξομάλυνση των κερδών ωστόσο θα μπορούσε να επιβιώσει μέσω των μάνατζερς 

που δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα των αγορών.  

 Σύμφωνα με την Beattie (1994)31, η ομαλοποίηση των κερδών είναι μια φυσιολογική 

συμπεριφορά που βασίζεται στις υποθέσεις ότι οι μάνατζερ έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητάς τους, και ότι οι διακυμάνσεις και η αδυναμία πρόβλεψης των κερδών είναι οι 

συνηθισμένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των μέτρων κινδύνου της αγοράς. Οι διακυμάνσεις στα 

κέρδη έχουν μεγαλύτερο κόστος για τις εισηγμένες εταιρίες, λόγω ορισμένων παραγόντων όπως το 

κόστος αντιπροσώπευσης των ξένων και ιδίων κεφαλαίων, η αποφυγή κινδύνου από τους μάνατζερ, 

η ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην εταιρία και αυτών που 

                                                 
27 K.R. Subramanyam, John J. Wild, (2009), Financial Statement Analysis, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin, σελ. 109. 

28 Hepworth, S.R. (1953), ‘’Smoothing Periodic Income’’, The Accounting Review Vol. 28, no. 1, pp 32-39. 
29 βλ. Cushing (1969), Beidleman (1973), Ronen & Sadan (1975). 

30 βλ. Fern et al., (1994). "An empirical test of politically-motivated income smoothing in the oil refining industry", 

Journal of Applied Business Research, Winter, Vol. 10, issue 1, pp. 192-199.  

31 βλ. Vivien Beattie et al., (1994), Extraordinary Items and Income Smoothing: a Positive Accounting Approach, 

Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 21, Issue 6, pp. 791-811. 
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δεν έχουν, οι φόροι εισοδήματος κτλ. Εάν οι αγορές ήταν τέλειες, τα διοικητικά στελέχη δεν θα 

είχαν κίνητρα να ομαλοποιήσουν τα κέρδη, καθώς οι διακυμάνσεις δεν θα είχαν κανένα κόστος για 

τις εταιρίες. 

 

Μεγάλα Λουτρά (Big Bath Accounting) 

 

Μια από τις πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες τεχνικές λογιστικής χειραγώγησης είναι αυτή των ‘μεγάλων 

λουτρών’. Όταν μια εταιρία βρίσκεται σε υφεσιακή περίοδο και τα κέρδη της χρήσης δεν υπάρχει 

περίπτωση να πλησιάσουν τα αναμενόμενα, τότε οι μάνατζερ προσπαθούν να καταγράψουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις μέσα στη συγκεκριμένη χρήση. Οι επιβαρύνσεις αυτές 

επιτυγχάνονται μέσω της πραγματοποίησης αποσβέσεων και διαγραφής στοιχείων 

αναποτελεσματικών δραστηριοτήτων. Τα έσοδα επιβαρύνονται με το κόστος διαγραφής της 

δραστηριότητας που προκύπτει μέσω υψηλών ποσών αποσβέσεων αυτής. 

 Η τεχνική του ‘big bath’ εφαρμόζεται συνήθως σε συνδυασμό με στρατηγικές αύξησης των 

κερδών σε μελλοντικές διαχειριστικές χρήσεις. Η αιτία πίσω από την αναφερόμενη στρατηγική 

είναι πολύ απλή και είναι η εξής: Εφόσον η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι 

κακή, δεν υπάρχει πρόβλημα να εμφανιστεί ως ακόμα χειρότερη προκειμένου να υπάρχουν 

καλύτερες προοπτικές  για ταχεία μελλοντική ανάκαμψη. 

 Η στρατηγική των ‘μεγάλων λουτρών’ εκτός από τις περιόδους ύφεσης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε χρήσεις όπου υπάρχουν ασυνήθιστα γεγονότα, συγχωνεύσεις ή 

αναδιαρθρώσεις δραστηριοτήτων και αλλαγές διοίκησης. Η μη επαναλαμβανόμενη φύση ενός 

‘μεγάλου λουτρού’ σε συνδυασμό με την θεώρηση ότι οι λειτουργικές αλλαγές θα επιφέρουν μόνο 

θετικά αποτελέσματα, οδηγούν σε γρηγορότερη ανάκαμψη της εταιρίας. Όσον αφορά την νέα 

διοίκησης, αυτή δεν μπορεί να κατηγορηθεί, καθώς το βάρος πέφτει στην απερχόμενη διοίκηση και 

στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.  

 Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει, είναι πως το ‘big bath’ accounting εφαρμόζεται σε 

περιόδους χαμηλής κερδοφορίας, σε αντίθεση με τις τεχνικές εξομάλυνσης κερδών που 

χρησιμοποιούνται όταν τα κέρδη είναι υψηλά. 

 

Αύξηση των Παρουσιαζόμενων Κερδών 

 

Συνηθισμένη στρατηγική διαχείρισης κερδών αποτελεί η αύξηση του αναφερόμενου κέρδους μιας 

περιόδου που δημοσιεύεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο 

ωραιοποιείται η εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω. Σε ένα αναπτυξιακό σενάριο, οι αντιλογισμοί 

(αντίθετες εγγραφές) δεδουλευμένων είναι μικρότερου ύψους ποσά από τα δεδουλευμένα της 
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τρέχουσας χρήσης, τα οποία αυξάνουν το κέρδος. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου η εταιρία 

μέσω επιθετικής διαχείρισης κερδών μπορεί να δημοσιεύει υψηλότερα κέρδη για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Επιπλέον, οι εταιρίες μπορούν να “φουσκώνουν” τα κέρδη τους για αρκετά χρόνια και 

στη συνέχεια να αντιλογίσουν (ακυρώσουν) όλα τα δεδουλευμένα την ίδια στιγμή και με μία μόνο 

εγγραφή. Η μοναδική αυτή χρέωση συχνά χαρακτηρίζεται ως έκτακτη, ανόργανη ή ουδέτερη 

δαπάνη και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη ως σχετική για τη λειτουργία της επιχείρησης σε 

οποιεσδήποτε αναλύσεις.32 

 

Πραγματική Διαχείριση Κερδών 

 

Η πραγματική διαχείριση των κερδών (Real Earnings Management) επιτυγχάνεται μέσω μιας 

διαδικασίας επιλογής της δομής (structure), αλλά και του σωστού χρονισμού (timing) λήψης των 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τις λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες μιας εταιρίας. Καθώς η παραπάνω διαδικασία έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις λειτουργικές ταμειακές ροές της επιχείρησης, έχει και κατ’ επέκταση στα κέρδη της, 

τα οποία μπορούν έτσι να μεταβάλλονται σύμφωνα με τον στόχο που επιθυμούν να επιτύχουν τα 

διοικητικά στελέχη. 

 Με άλλα λόγια, η πραγματική διαχείριση των κερδών αποτελεί μια πρακτική που σχετίζεται 

ειδικά με την ταμιακή λογιστική και τους χρόνους πραγματοποίησης και αναγνώρισης των 

εσόδων/εξόδων. Συνεπώς, οι μάνατζερς χειραγωγούν σε πραγματικό χρόνο την διαδικασία λήψης 

των επιχειρηματικών αποφάσεων, προς δικό τους συμφέρον και με τρόπο παραπλανητικό προς το 

επενδυτικό κοινό, σχετικά με την απόδοση της εταιρίας. 

 Κάποιες από τις μεθόδους για την χειραγώγηση των εταιρικών κερδών σε πραγματικό 

χρόνο, που προωθούνται μέσα από τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών, έχουν παρατηρηθεί 

πως είναι οι εξής: 

• Χειραγώγηση των πωλήσεων, μέσω της επιτάχυνσης της χρονικής στιγμής 

πραγματοποίησής τους και της δημιουργίας πρόσθετων, μέσω αυξημένων εκπτώσεων τιμών 

ή επιεικέστερων πιστωτικών όρων. 

• Υπερπαραγωγή προϊόντων, για την παρουσίαση χαμηλότερου κόστους πωληθέντων 

αγαθών. 

• Πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 

• Περιστασιακή μείωση των αναφερόμενων εξόδων μέσω της μείωσης των δαπανών για 

έρευνα και ανάπτυξη. 

• Προσπάθεια αύξησης της τιμής των μετοχών πριν από μια συγχώνευση ή εξαγορά. 

                                                 
32 K.R. Subramanyam, John J. Wild, (2009), Financial Statement Analysis, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin, σελ. 109. 
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 Η καλύτερη κατανόηση της πραγματικής διαχείρισης των κερδών μπορεί να γίνει μέσω της 

παρακάτω απεικόνισης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3 : Πραγματική Διαχείριση Κερδών 

 

6.3 Τεχνικές Αλλοίωσης των Λογιστικών Μεγεθών 

 

Τεχνική “Cookie Jar Reserve” 

 

Σύμφωνα με την λογιστική αρχή των δεδουλευμένων (accrual accounting), η διοίκηση μιας 

εταιρίας οφείλει να εκτιμά και να καταγράφει τις υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν στο μέλλον, 

ως αποτέλεσμα γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν την τρέχουσα διαχειριστική χρήση. 

Εφόσον το ύψος των μελλοντικών συναλλαγών δεν μπορεί να είναι γνωστό με βεβαιότητα εκ των 

προτέρων, οι εκτιμήσεις βασίζονται στην υποκειμενικότητα των μελών της διοίκησης. Έτσι, δεν 

υπάρχει σωστή και λάθος εκτίμηση, αλλά ένα εύρος πολλών πιθανών αποτελεσμάτων. Είναι 

συνεπώς πολύ πιθανό η διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, όχι με ορθολογικά κριτήρια, αλλά με 

βάση την εξυπηρέτηση δικών της συμφερόντων.  

 Εάν λοιπόν επιλεγεί μια απαισιόδοξη εκτίμηση των πιθανών εκροών, αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την επιβάρυνση της τρέχουσας χρήσης με περισσότερα έξοδα από αυτά που θα 

υπήρχαν εάν επιλεγόταν μια πιο μετριοπαθής εκτίμηση. Η ύπαρξη υψηλών εξόδων στο παρόν 

οικονομικό έτος δημιουργεί περιθώριο για την καταγραφή χαμηλότερων εξόδων σε μελλοντικές 

χρήσεις. Μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ειδικό αποθεματικό ‘cookie jar reserve’ που θα 

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για να βοηθήσει οικονομικά την επιχείρηση. 

 Η στρατηγική που περιγράψαμε είναι επωφελής, εφόσον αποδειχθεί πως τα μελλοντικά 

έξοδα δεν ήταν εν τέλει τόσο υψηλά όσο η εκτίμηση που έγινε. Εάν όμως τα μελλοντικά έξοδα που 
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θα προκύψουν είναι όντως  υψηλά, τότε δεν υπάρχει προοπτική υπέρμετρου, κέρδους καθώς το 

‘cookie jar’ θα είναι άδειο. Ενδεικτικές περιπτώσεις εκτιμήσεων από τις οποίες μπορούν να 

δημιουργηθούν αποθεματικά ‘cookie jar’ είναι: 

 Εκτιμώμενο κόστος εγγυήσεων 

 Εκτιμώμενο κόστος συντάξεων 

 Εκτιμώμενη απαξίωση αποθεμάτων 

 Εκτιμώμενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεων 

 Εκτιμώμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

 Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

 Εκτιμώμενο ποσοστό επικύρωσης μακροπρόθεσμων συμβάσεων 

 

Τεχνική “Throw Out a Problem Child” 

 

Όταν τα συνολικά κέρδη παρασύρονται προς τα κάτω, λόγω της χαμηλής αποδοτικότητας μιας 

θυγατρικής, και η πτώση αυτή προβλέπεται να ενταθεί σε μελλοντικές περιόδους, το 

‘προβληματικό παιδί’ (δηλαδή η θυγατρική), μπορεί να ‘αποβληθεί’ για να απελευθερωθεί η 

μητρική από την κακή της επιρροή μέσα στον όμιλο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

απαλλαγή της μητρικής από την θυγατρική είναι οι εξής: 

 

Πώληση της θυγατρικής 

Όταν μια θυγατρική πωλείται, ένα κέρδος ή μια ζημία καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της περιόδου όπου γίνεται η πώληση. 

 

Δημιουργία οντότητας Ειδικού Σκοπού για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Special 

Purpose Entity – SPE) 

Μια εναλλακτική επιλογή που προσφέρουν τα λογιστικά πρότυπα είναι η μεταφορά 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εταιρίες ειδικού σκοπού. Τα εν λόγω στοιχεία του 

ενεργητικού θεωρείται ότι έχουν πωληθεί και αποσύρονται από τον ισολογισμό, ενώ ο εκχωρητής 

καταγράφει κέρδος ή ζημία από την πώληση. Οι εταιρίες ειδικού σκοπού δεν ενοποιούνται με τις 

οικονομικές καταστάσεις του μεταβιβάζοντος. 

 

Απόσχιση της θυγατρικής (Spin off) 

Σε μια απόσχιση οι μετοχές της θυγατρικής μεταβιβάζονται στους υπάρχοντες μετόχους, 

καθιστώντας αυτούς και όχι τη μητρική, ως ιδιοκτήτες του ‘προβληματικού παιδιού’. Κανένα 

κέρδος ή ζημία δεν καταχωρείται με την απόσχιση της θυγατρικής και όλες οι αρνητικές επιπτώσεις 
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απομακρύνονται από τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς τα λογιστικά πρότυπα απαιτούν την 

επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης περιόδου, ώστε αυτές να 

αντανακλούν μόνο τα αποτελέσματα της υπόλοιπης εταιρίας. 

 

Τεχνική “Big Bet on the Future”   

 

Όταν μια εταιρία αποκτά μια άλλη, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει κάνει ένα ‘μεγάλο στοίχημα για το 

μέλλον’ (Big Bet on the Future). Αυτό σημαίνει ότι εάν η διαδικασία της εξαγοράς έχει οργανωθεί 

με σωστό τρόπο, αναμένεται αύξηση στα μελλοντικά αποτελέσματα της εξαγοραζόμενης εταιρίας 

και κατ' επέκταση στα κέρδη της εταιρίας που την απέκτησε.  Η υλοποίηση της παραπάνω 

στρατηγικής γίνεται μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών που 

απαιτούν η απόκτηση μιας επιχείρησης από κάποια άλλη να καταγράφεται ως αγορά. 

Οι τεχνικές μεγάλων πονταρισμάτων περιλαμβάνουν: 

 Διαγραφή των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Αυτή η τεχνική 

επιτρέπει τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της τιμής αγοράς, αυξάνοντας έτσι τα 

τρέχοντα κέρδη κατά το έτος της εξαγοράς. Συνεπώς, τα μελλοντικά κέρδη προστατεύονται 

και αναμένεται να είναι υψηλότερα από ότι θα ήταν διαφορετικά. 

 Ενοποίηση των αποτελεσμάτων της αποκτηθείσας με τα αποτελέσματα της μητρικής. Οι 

τεχνικές στοιχημάτων επιτρέπουν ουσιαστικά σε μια εταιρία να αγοράσει μια εγγυημένη 

ώθηση στα τρέχοντα ή μελλοντικά της κέρδη αποκτώντας μια άλλη εταιρία με ευνοϊκούς 

όρους. 

 

Εμπλουτισμός του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Flushing the Investment 

Portfolio) 

 

Πολλές επιχειρήσεις συχνά αγοράζουν μετοχές άλλων εταιριών είτε για να επενδύσουν τα 

πλεονάζοντα κεφάλαιά τους, είτε για να δημιουργήσουν κάποιες στρατηγικές συμμαχίες. Οι 

επενδύσεις που δεν ξεπερνούν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θεωρούνται από τα 

Λογιστικά Πρότυπα ως παθητικές. Συνεπώς, η εταιρία που τις κατέχει δεν έχει υποχρέωση να 

συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή να τις συμπεριλάβει σε αυτές εάν ήδη 

συντάσσει. Οι επενδύσεις αυτές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: 

 Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην χρηματιστηριακή τους αξία 

κατά την διάρκεια μιας οικονομικής περιόδου ή τα πραγματικά κέρδη ή απώλειες από 

πωλήσεις, καταγράφονται στα λειτουργικά αποτελέσματα. 

 Διαθέσιμα προς πώληση. Οι μεταβολές που θα προκύψουν στην εύλογη αξία δεν 
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υπολογίζονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα παρά μόνον τυχόν κέρδη ή ζημίες κατά την 

πώλησή τους. 

 

 Οι παραπάνω απαιτήσεις δημιουργούν ευκαιρίες δημιουργικής λογιστικής. Η διαχείριση 

των κερδών γίνεται μέσω των παρακάτω τεχνικών: 

• Πώληση χρεογράφων που έχουν αποκτήσει αξία. Λαμβάνει χώρα σε χρήσεις όπου 

απαιτούνται πρόσθετα κέρδη, καθώς τα πραγματοποιούμενα είναι χαμηλότερα από τα 

προϋπολογιζόμενα. Το κέρδος καταγράφεται στο λειτουργικό αποτέλεσμα, αυξάνοντάς το. 

• Πώληση χρεογράφων που έχουν χάσει αξία. Αντίστοιχα, η πώληση χρεογράφων με ζημία 

μπορεί να μετριάσει τα αποτελέσματα μιας χρήσης με υψηλή κερδοφορία. 

• Αλλαγή της πολιτικής διακράτησης, ενός αξιογράφου. Ένα αξιόγραφο από την κατηγορία 

αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων μπορεί να καταταγεί ως διαθέσιμο 

προς πώληση και το αντίστροφο, ανάλογα με το επίπεδο κερδών που θέλει να διαμορφώσει 

η διοίκηση. 

• Διαγραφή απομειωμένων τίτλων. Η συνεχής πτώση της αξίας ενός χρεογράφου οδηγεί 

τελικώς στην πλήρη απαξίωση και την διαγραφή του. 

 

Αλλαγή Λογιστικών Αρχών 

 

Οποιαδήποτε μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί μια εισηγμένη εταιρία μπορεί να 

δημιουργήσει αναταραχή στην αγορά, η οποία ίσως αντιληφθεί την αλλαγή ως πτώση της 

ποιότητας των κερδών. Έτσι, οι διοικήσεις συνήθως επιδιώκουν την σταθερότητα των λογιστικών 

τους χειρισμών, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές μειώσεις στις τιμές των μετοχών τους. Παρόλα 

αυτά, κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι λογιστικές αρχές μπορούν να μεταβληθούν χωρίς να 

επηρεάσουν αρνητικά την τιμή των μετοχών. Οι συνθήκες αυτές μάλιστα μπορούν να 

δημιουργήσουν ακόμη και θετικές εντυπώσεις στους επενδυτές.  

 Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η προβολή της υιοθέτησης του νέου προτύπου ως 

εθελοντική. Το επενδυτικό κοινό έτσι πείθεται πως η αλλαγή γίνεται για την καλύτερη απεικόνιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Ωστόσο είναι πολύ πιθανόν στο παρασκήνιο 

να κρύβονται κίνητρα λογιστικής χειραγώγησης.  

 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η υιοθέτηση νέων βελτιωμένων τεχνικών αναγνώρισης των 

εσόδων και εξόδων που οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ως μια θετική εξέλιξη. Έτσι, η ευκαιρία 

χειραγώγησης των αποτελεσμάτων παρέχεται μέσω της εναλλαγής των τρόπων απόσβεσης των 

παγίων, της αποτίμησης των αποθεμάτων και των αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. 
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Τεχνική “Shrink the Ship” 

 

Η επαναγορά ιδίων μετοχών επιτρέπεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και για 

συγκεκριμένους λόγους, όπως η μείωση του κεφαλαίου, η διανομή μετοχών στο προσωπικό της 

εταιρίας και η στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής όταν η τρέχουσα τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη 

από αυτή που ορίζει η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.  

 Οι εταιρίες που επαναγοράζουν τις δικές τους μετοχές δεν είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν 

τυχόν κέρδος ή ζημία από την συναλλαγή αυτή. Αν και τα αποτελέσματα παραμένουν ανέπαφα από 

την αναφερόμενη διαδικασία, υπάρχει ένα άλλο μέγεθος που επηρεάζεται. Αυτό είναι ο 

αριθμοδείκτης των κερδών ανά μετοχή (earnings per share – EPS) που χρησιμοποιείται από την 

πλειοψηφία των επενδυτών. Συνεπώς, η διοίκηση μιας εταιρίας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κακόβουλα την τεχνική “Shrink the Ship” για να μειώσει τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται 

σε κυκλοφορία, επιμερίζοντας έτσι τα κέρδη σε λιγότερες μετοχές και αυξάνοντας αισθητά τον 

αριθμοδείκτη EPS. 

 Υποθέτουμε για μια εταιρία πως κατά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει έναν μέσο ρυθμό 

αύξησης των κερδών της και του αριθμοδείκτη κέρδη ανά μετοχή (EPS) της τάξης του 10% (βλ. 

Πίνακα 1). Αν υποθέσουμε τώρα πως η εν λόγο εταιρία έχει 100.000 μετοχές σε κυκλοφορία και 

κατά την τρέχουσα χρήση τα καθαρά της κέρδη ανέρχονται σε € 300.000, τότε τα αναφερόμενα 

κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα είναι € 3,00 (ήτοι € 300.000/100.000 μετοχές). Εάν η διοίκηση 

αναμένει πως τα καθαρά κέρδη της επόμενης διαχειριστικής χρήσης θα είναι και πάλι € 300.000, 

αυτό σημαίνει πως αυτά παραμένουν σταθερά, ομοίως και η τιμή του αριθμοδείκτη EPS. Η 

“διόρθωση” της παραπάνω εικόνας μπορεί να γίνει με επαναγορά 9.100 μετοχών της στην αρχή της 

επόμενης χρήσης. Έτσι, η τιμή του αριθμοδείκτη EPS θα ανέλθει σε € 3,30. Θα έχει δηλαδή ένα 

ποσοστό αύξησης 10%, παρόλο που το ύψος των κερδών είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης 

περιόδου.33 

 

 Τρέχον Έτος Επόμενο Έτος 

Κέρδη € 300.000 € 300.000 

Ρυθμός Αύξησης Κερδών 10% 0% 

Αριθμός Μετοχών € 100.000 90.900 

Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) € 3,00 € 3,30 

Ρυθμός Αύξησης Κερδών ανά 

Μετοχή 

10% 10% 

 

                                                 
33 Thomas E. McKee, (2005), Earnings Management: an Executive Perspective, Thomson, Ohio, σελ. 21-22. 
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Πώληση & Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back) 

 

Η τεχνική της πώλησης και επαναμίσθωσης ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι μια ιδιαίτερα 

διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης μεταξύ των επιχειρήσεων. Η διαδικασία είναι η εξής: Μια 

επιχείρηση που έχει ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης πουλάει ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο 

σε μια εταιρία leasing και στην συνέχεια το μισθώνει από αυτή. Τα στοιχεία που επιλέγονται είναι 

συνήθως αποσβεσμένα πάγια ή ακίνητα με πολύ μικρή αξία σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική 

τους. Η εταιρία εξακολουθεί να κάνει χρήση του παγίου καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας, στο 

τέλος της οποίας επανακτά την κυριότητά του. 

 Η παραπάνω μορφή χρηματοδότησης αποτελεί μια στρατηγική εξυγίανσης, καθώς δίνει στις 

επιχειρήσεις την δυνατότητα να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισμού τους με την αύξηση του 

κεφαλαίου κίνησης και την μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Από την άλλη 

ωστόσο προσφέρει πολλές δυνατότητες και στην διοίκηση για λογιστική χειραγώγηση, κυρίως με 

την καταγραφή κερδών ή ζημιών. Οι πιθανές ζημίες της πώλησης αναγνωρίζονται άμεσα στα βιβλία 

του μισθωτή, ενώ τα κέρδη αποσβένονται τμηματικά κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου (σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης).  

 Τέλος, η διαχείριση των κερδών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την μετατροπή ενός μη 

υποκείμενου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου σε ένα μίσθωμα - έξοδο που μειώνει τα κέρδη. 

 

Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση για να καλύψουν τυχόν προβλήματα 

ρευστότητας, να προωθήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα και να μπορέσουν να αναπτυχθούν. 

Όταν ο τραπεζικός δανεισμός είναι δύσκολος, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού από το ευρύ κοινό 

με την έκδοση ομολογιών. Το ομόλογο αποτελεί συνεπώς μια μορφή δανείου όπου ο εκδότης είναι 

ο οφειλέτης, ο κάτοχος είναι ο δανειστής, και το κουπόνι αποτελεί τον τόκο του δανείου. Η 

αποπληρωμή ενός ομολόγου γίνεται με την σταδιακή πληρωμή των τοκομεριδίων και της 

ονομαστικής αξίας στη λήξη.  

 Οι μακροπρόθεσμες οφειλές όπως τα ομόλογα, απεικονίζονται στον ισολογισμό της εταιρίας 

στην αναπόσβεστή τους αξία. Τέτοιες οφειλές υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν και 

νωρίτερα από την προσυμφωνημένη λήξη τους, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα κέρδος ή μια 

ζημία. Το κέρδος αυτό ή η ζημιά καταγράφεται ως έκτακτο στα αποτελέσματα χρήσης. Η διοίκηση 

δηλαδή έχει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα, επιλέγοντας την χρήση που την 

βολεύει για να προβεί στην αποπληρωμή του χρέους. 

 



50 

 

Χρήση Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Derivatives) 

 

Τα παράγωγα είναι επενδυτικά χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζουν την τιμή τους και 

προκύπτουν από άλλα βασικά προϊόντα. Η αξία δηλαδή των παραγώγων προέρχεται από την αξία 

των υποκείμενων μέσων, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές των μετοχών, 

χρεογράφων ή εμπορευμάτων και η πορεία των χρηματοοικονομικών δεικτών.34 

 Τα παράγωγα δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη προστασίας από τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως οι αλλαγές στα επιτόκια, στις τιμές των αγαθών & του 

πετρελαίου, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις καιρικές συνθήκες. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που συναντάμε πιο συχνά είναι τα εξής: 

• Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward Contracts) 

• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – ΣΜΕ (Future Contracts) 

• Δικαιώματα προαίρεσης (Options) 

• Συμβάσεις ανταλλαγής (Swaps) 

 

 Τα παράγωγα δίνουν την δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των τάσεων του χρηματιστηρίου 

και βοηθούν στην αντιστάθμιση του κινδύνου από απρόβλεπτες πορείες της αγοράς. Ωστόσο, 

δημιουργούν και πολλές ευκαιρίες για σύνθετες στρατηγικές χειραγώγησης των κερδών, αφού η 

λήψη ή η αντιστάθμιση μιας θέσης μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη του 

συμβολαίου, χάρη στην ρευστότητα που παρέχουν στην αγορά οι ειδικοί διαπραγματευτές (market  

makers). 

 

Κατάταξη Λειτουργικών Έναντι Μη Λειτουργικών Κερδών 

 

Τα κέρδη που παρουσιάζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης μιας επιχείρησης, 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα λειτουργικά και τα μη-λειτουργικά. Στα λειτουργικά 

κέρδη καταχωρούνται εκείνα που προκύπτουν από το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της 

εταιρίας και που έχουν μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθούν στα επόμενα χρόνια. Στην άλλη 

κατηγορία των μη-λειτουργικών κερδών κατατάσσονται όσα προκύπτουν από ασυνήθιστες 

δραστηριότητες ή από διάφορα έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα 

κέρδη που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.  

 Τα λειτουργικά κέρδη είναι τα πλέον χρήσιμα για όσους επιθυμούν να προσδιορίσουν την 

δύναμη μιας επιχείρησης. Οι οικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν μοντέλα πρόβλεψης των 

λειτουργικών κερδών και του ρυθμού ανάπτυξης αυτών. Στην συνέχεια υπολογίζουν την παρούσα 

                                                 
34 https://el.wikipedia.org/wiki - Παράγωγα προϊόντα. 

https://el.wikipedia.org/wiki
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αξία των μελλοντικών εισοδημάτων χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο. Έτσι, 

καταλήγουν στην σωστή τρέχουσα τιμή που θα πρέπει να έχει η μετοχή μιας επιχείρησης. 

 Ο παραπάνω διαχωρισμός ωστόσο των κερδών σε λειτουργικά και μη-λειτουργικά 

δημιουργεί ορισμένες γκρίζες ζώνες, που ευνοούν την εμφάνιση δημιουργικών πρακτικών 

λογιστικής για χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Αυτό διότι μπορεί να καταχωρούνται στην μια ή 

στην άλλη κατηγορία, ποσά που είναι ασαφές το που πραγματικά ανήκουν. Οι καταχωρήσεις που 

γίνονται από τα διοικητικά στελέχη με υποκειμενικές εκτιμήσεις, μπορεί να αλλάζουν σημαντικά το 

αποτέλεσμα και να διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. 

 

Απόσβεση, Υποτίμηση και Εξάντληση 

 

Τα μακροχρόνια χρησιμοποιούμενα ή αναλωθέντα περιουσιακά στοιχεία συνεπάγονται κάποιο 

κόστος για την επιχείρηση. Αυτό το κόστος επιμερίζεται ως έξοδο την περίοδο που αναμένεται να 

ωφεληθεί η οικονομική μονάδα από την χρήση τους. Έτσι, λογίζονται : 

6. Αποσβέσεις για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως φήμη/υπεραξία της επιχείρησης, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. 

7. Αποσβέσεις για ενσώματα περιουσιακά στοιχεία όπως κτίρια, έπιπλα και μηχανολογικό 

εξοπλισμό. 

8. Έξοδα εξάντλησης για φυσικές πηγές στις οποίες έχει γίνει μερική εκμετάλλευση, όπως 

φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξυλεία ή κάρβουνο. 

 

 Μέσω του λογισμού των αποσβέσεων, τα μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία οδηγούνται 

σταδιακά στην διαγραφή τους από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Ωστόσο, η όλη 

διαδικασία εμπεριέχει υποκειμενισμό κρίσης, προσφέροντας έτσι στα διοικητικά στελέχη ευκαιρίες 

για χειραγώγηση των λογιστικών μεγεθών μέσω των παρακάτω πρακτικών: 

• Επιλογή της μεθόδου διαγραφής. Η διοίκηση μπορεί να επιλέξει ποια μέθοδο θα 

χρησιμοποιήσει για να διαγράψει τα νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Κάποιες 

μέθοδοι επιβαρύνουν με περισσότερα έξοδα την τρέχουσα χρήση από ότι άλλες. 

• Επιλογή της περιόδου διαγραφής. Η διοίκηση χρησιμοποιεί την κρίση της για να εκτιμήσει 

την ωφέλιμη ζωή των παγίων. Είναι συνεπώς δυνατό να εκτιμηθεί μικρότερη ωφέλιμη ζωή 

από αυτή που μπορεί πραγματικά να αποδώσει ένα πάγιο, και έτσι ο χρόνος που θα γίνει η 

διαγραφή να είναι προς το συμφέρον της διοίκησης. 

• Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας. Ορισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία διατηρούν 

ένα μέρος της αξίας τους στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους ως υπολειμματική. Η διοίκηση, 

για λόγους σωστού υπολογισμού των αποσβέσεων, θα πρέπει να προεκτιμήσει την 
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υπολειμματική αξία, ακόμη κι αν αυτή θα προκύψει έπειτα από 20 ή 30 χρόνια. Είναι 

συνεπώς λογικό το εύρος των εκτιμήσεων να είναι αρκετά μεγάλο. 

• Αλλαγή της ιδιότητας του παγίου. Εάν η επιχείρηση σταματήσει να χρησιμοποιεί ένα 

περιουσιακό στοιχείο για λειτουργικούς σκοπούς, τότε μπορεί να το επαναχαρακτηρίσει ως 

μη λειτουργικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πλέον απαραίτητη η διενέργεια 

αποσβέσεων. 

 

6.4 Συμπέρασμα 

 

Η συχνότερη έκφανση της δημιουργικής λογιστικής στοχεύει στην χειραγώγηση των κερδών, 

δεδομένου ότι το μέγεθος αυτών σε κάθε χρηματοοικονομική κατάσταση αποτελεί το πιο 

αξιοπρόσεκτο σημείο. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης μιας εταιρίας και της διοίκησής 

της, αλλά και μέτρο σύγκρισης των αποδόσεων μεταξύ διαφορετικών εταιριών. Ωστόσο, η 

δημιουργικότητα των διευθυντικών στελεχών δεν περιορίζεται μόνον στην διαχείριση των κερδών, 

αλλά επεκτείνεται και στην διαστρέβλωση οποιουδήποτε άλλου λογιστικού μεγέθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει κεντρίσει την προσοχή 

του επενδυτικού κοινού, των ρυθμιστικών αρχών αλλά και της γενικότερης οικονομικής 

κοινότητας, κυρίως μέσα από τις αναφορές του τύπου στα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν 

αναδειχθεί κατά καιρούς. Σε αρκετά από αυτά μάλιστα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα 

στελέχη που γνώριζαν για την μη αναστρέψιμη κατάσταση της παραποίησης, είχαν πουλήσει τις 

μετοχές τους λίγο πριν από την αποκάλυψη της απάτης.35 Μόνο τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές 

που έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης των μεγαλύτερων εταιρικών σκανδάλων στις ΗΠΑ φαίνεται 

να έχουν χάσει περισσότερα από $ 500 δις.36 

 Οι μεγαλύτερες περιπτώσεις κατάρρευσης λόγω απάτης ή παρατεταμένης εφαρμογής 

πρακτικών δημιουργικής λογιστικής, αφορούν τις εταιρίες Xerox, Parmalat, Lucent, Waste 

Management Inc, Rite Aid, Sunbeam, Cendant, Enron Corporation, WorldCom, Global Crossing, 

Tyco, Adelphia, Madoff Investment Security, Lincoln Savings and Loan Association, Lehman 

Brothers Holdings, Next Card, Comptronix Corporation, Health Management Inc και Phar-Mor Inc. 

Ωστόσο, πέρα από τις διεθνής περιπτώσεις, υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις που είτε έκαναν 

χρήση πρακτικών επινοητικής λογιστικής, είτε εξαπατούσαν ευθέως το επενδυτικό κοινό. Ο λόγος 

για εταιρίες όπως η ETBA Finance, η Τράπεζα Κρήτης, η Ipirotiki Software and Publications ΑΕ 

και η Ασπίς Πρόνοια. Στη συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά την πορεία κάποιων από τις 

αναφερόμενες εταιρίες. 

 

7.2 Διεθνή Εταιρικά Σκάνδαλα 

 

Enron Corporation 

 

Η Enron ιδρύθηκε το 1930 με αρχική επωνυμία ‘Northen Gas Company’ και έδρα την Omaha της 

Νεμπράσκα. Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας αποτελούσε η παροχή φυσικού αερίου. Εν μέσω 

της δεκαετίας του 30’, και ενώ η αμερικανική οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση ύφεσης, πολλά 

νοικοκυριά που υπέφεραν από τη φτώχεια και το κρύο στράφηκαν προς την εταιρία για τις ανάγκες 

θέρμανσης, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους του φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό, σε 

                                                 
35 Scott L. Summers & John T. Sweeney, (January 1998), ''Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider 

Trading: An Empirical Analysis'', The Accounting Review, Vol. 72, pp. 131-146. 

36 David L. Cotton, (October 2002), ''Fixing CPA Ethics Can  Be An Inside Job'', The Washington Post Company. 
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συνδυασμό με την ύπαρξη απεριόριστα φθηνού εργατικού δυναμικού, συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

της εταιρίας και στην δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου που πέρα από οικογένειες, 

εξυπηρετούσε και βιομηχανίες. 

 Καθώς τα έσοδα και τα κέρδη της Northen αυξάνονταν, η διοίκηση της ξεκίνησε μια 

επιθετική πολιτική εξαγοράς πολλών μικρότερων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η στρατηγική 

αυτή είχε ως στόχο την εξέλιξη της εταιρίας στον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου της 

αμερικανικής αγοράς. Το 1947 μάλιστα, οι μετοχές της Northen εισήχθησαν στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης. Η πρόσβαση στις εγχώριες κεφαλαιαγορές έγινε πλέον άμεση και η στρατηγική της 

“ανάπτυξης μέσω εξαγορών” συνεχίστηκε μέσω τακτικών χρηματοδοτήσεων.  

 Το 1980 η Northen μετονομάστηκε σε InterNorth Inc. Το ενδιαφέρον της εταιρίας 

επεκτάθηκε πέραν της παροχής φυσικού αερίου και σε άλλους τομείς, όπως η αναζήτηση πηγών 

πετρελαίου, η εξόρυξη κάρβουνου, τα χημικά και το εμπόριο καυσίμων. Πέντε χρόνια αργότερα η 

InterNorth εξαγόρασε την Houston Natural Gas Company και κατόρθωσε να γίνει η μεγαλύτερη 

εταιρία φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με ένα τεράστιο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου υπό τον έλεγχο 

της. 

 Το 1986 η InterNorth μετονομάστηκε σε Enron και το Houston του Τέξας ορίστηκε ως η νέα 

έδρα της εταιρίας. Τα χρόνια που ακολούθησαν ξεκίνησε να  εφαρμόζεται ένα σχέδιο για την 

μετατροπή της Enron από έναν συμβατικό προμηθευτή φυσικού αερίου σε εταιρία διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στους καταναλωτές. Η ανάπτυξη της εταιρίας διευκολύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν 

στις αρχές του 1990 το Κογκρέσο των ΗΠΑ πέρασε νομοθετική ρύθμιση για την απελευθέρωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο μάλιστα είχε πράξει και για την αγορά φυσικού αερίου 

μερικά χρόνια νωρίτερα. 

 Το 1999 η Enron ξεκίνησε την λειτουργία της υπηρεσίας Enron Online, με δραστηριότητα 

τη διεταιρική ηλεκτρονική αγορά για τις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της εταιρίας για το έτος 2000, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ήταν η χονδρική 

πώληση ενέργειας. Οι συναλλαγές μάλιστα του συγκεκριμένου έτους ξεπερνούσαν τα 335 δις 

δολάρια, κάτι που καθιστούσε την Enron ως την μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου της σε ολόκληρο 

τον κόσμο.37 

 

Το χρονικό της πτώσης 

 

Τελικά, η φούσκα της Enron έσκασε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ο γενικός διευθυντής της, 

Jeffrey Skilling, ανακοίνωσε πως θα παραιτείτο από τη θέση του σε έξι μήνες. Κατά δική του 

παραδοχή ένας πολύ βασικός λόγος για αυτή του την απόφαση ήταν η αξία της εταιρίας που 

                                                 
37 Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, (2013), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Έκδοση 4η , 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, Αθήνα, σελ. 327-333. 
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κατρακυλούσε στην αγορά. Τα στελέχη θεωρούσαν πως η μείωση της αξίας της μετοχής οφειλόταν 

στην πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, στις ανησυχίες για την προοπτική που είχε η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ατονία της οικονομίας της χώρας. Ωστόσο, όπως 

αποκαλύφθηκε αργότερα, τα οικονομικά προβλήματα της Enron προέκυψαν από αμφίβολες 

λογιστικές πρακτικές και οικονομικές εκτιμήσεις των λογιστών της εταιρίας. 

 Τον Οκτώβριο του 2001 η τιμή της μετοχής είχε φτάσει τα $ 30 από τα $ 80 που βρισκόταν 

στην αρχή του ίδιου έτους. Η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε τον μήνα αυτό 

αποκάλυψε τις τεράστιες ζημίες της εταιρίας. Η καθαρή θέση της Enron μειώθηκε κατά $ 1,2 δις, 

γεγονός που δημιούργησε προβληματισμό στους οικονομικούς αναλυτές. Το δελτίο τύπου του 

Οκτωβρίου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση στην αξία της μετοχής της εταιρίας. Στις 29 του 

ίδιου μήνα ως απάντηση στις διογκωμένες ανησυχίες για έλλειψη μετρητών, κυκλοφόρησε η 

πληροφορία πως η Enron επιδίωκε μια περαιτέρω οικονομική ενίσχυση ύψους $ 1 - 2 δις. Την 

αμέσως επόμενη ημέρα, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s έριξε την πιστοληπτική ικανότητα της 

Enron σε Βαα2. Η Standard and Poor’s επίσης έριξε την βαθμολογία της εταιρίας στο BBB+. 

Επιπλέον, υπήρχε ο κίνδυνος για ακόμη χαμηλότερη πτώση στην βαθμολογία για τα χρεόγραφα της 

Enron, κάτι που είχε ως συνέπεια την παρεμπόδιση αναζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων λόγο της 

μη φερεγγυότητας της εταιρίας.  

 Το Νοέμβριο του 2001 η διοίκηση της εταιρίας άρχισε να αναζητά νέες επενδύσεις ή μια 

επιτόπου εξαγορά. Έγιναν προσπάθειες προσέγγισης σε πολλές διακεκριμένες εταιρίες όπως οι 

Clayton, Dubilier & Rice και Kohiberg Kravis Roberts, όμως καμία από αυτές δεν ήταν 

καρποφόρα. Οι ανησυχίες για τη μη εξεύρεση αγοραστή, οδήγησαν την μετοχή της εταιρείας να 

συναλλάσσεται στα $ 7. Τελικά, οι ελπίδες διάσωσης της εταιρίας εμφανίστηκαν από την 

ανακοίνωση συμφωνίας αγοράς της από τις εταιρείες Dynergy και Chevron Texaco, αντί $ 8 δις σε 

μετρητά και μετοχές. Ωστόσο, αργότερα ακολούθησε μία σειρά δυσμενών αποκαλύψεων για την 

Enron που οδήγησε στην υποβάθμιση της φερεγγυότητας της σε κατηγορία junk. 

 Η πρώτη αποκάλυψη ήταν πως οι έκτακτες χρεώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί τον μήνα 

Οκτώβριο, ύψους $ 1 δις, στην πραγματικότητα ανέρχονταν σε $ 200 δις, με το υπόλοιπο ποσό να 

αποτελεί απλά “διορθώσεις’’ αδρανών λογιστικών. Η δεύτερη αποκάλυψη ήρθε με την διόρθωση 

των κερδών της Enron και την επαναδιατύπωση της κατάστασης αποτελεσμάτων της για τα 

τελευταία 5 έτη. Η επαναδιατύπωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη $ 591 εκατ. από τα 

δηλωθέντα έσοδα των ετών 1997-2000. Ουσιαστικά τα κέρδη της χρήσης 1997 εκμηδενίστηκαν και 

ακολούθησαν σημαντικές απώλειες. Συνέπεια των παραπάνω γεγονότων ήταν η μονομερής 

αποδέσμευση της Dynegy από την προτεινόμενη συγχώνευση.38 Στο σημείο αυτό σηματοδοτήθηκε 

ουσιαστικά και το οριστικό τέλος της Enron. Η εταιρεία μη έχοντας πλέον τα απαραίτητα μετρητά 

                                                 
38 Richard A. Oppel Jr. and Andrew Ross Sorkin, (November 2001), "Enron admits to overstating profits by about $600 

million", The New York Times. 
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για να ανταπεξέλθει στις λειτουργικές της ανάγκες, βρέθηκε πνιγμένη στα χρέη και με τη μετοχή 

της να διαπραγματεύεται  μόλις στα $ 0,61.  

 Οι έντονες πιέσεις από πιστωτές που απειλούσαν να προσφύγουν στις δικαστικές αρχές 

εναντίον της εταιρίας, καθώς και οι έρευνες που είχαν ξεκινήσει από τις εποπτικές αρχές, 

ανάγκασαν τελικώς την Enron να κηρύξει πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001. Η Enron 

υπολογίζεται πως είχε περίπου $ 23 δις υποχρεώσεις από ανεξόφλητα χρέη και εγγυημένα δάνεια. 

Από την κατάρρευση της εταιρείας φαίνεται πως ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η 

Citigroup και η JP Morgan, είχαν σημαντικές χρηματικές απώλειες. Επιπλέον, καθώς πολλά από τα 

μεγάλα στοιχεία της Enron είχαν ενεχυριαστεί ως εγγύηση για τα δάνεια, οι πιστωτές της εταιρίας 

βρέθηκαν σε δυσμενή θέση και μη γνωρίζοντας εάν τελικώς θα έπαιρναν κάτι πίσω από την 

διαδικασία της πτώχευσης.  

 Η πτώση της Enron Corporation αποτέλεσε την μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των 

ΗΠΑ, τουλάχιστον πριν το “κανόνι’’ του 2008. Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν 

χωρίς δουλειά και να χαθούν πολλά χρήματα από συνταξιοδοτικά ταμεία. 

 

Οι εταιρίες ειδικού σκοπού (SPE’S) 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 90’, ως επέκταση της επιθετικής της πολιτικής, η Enron άρχισε να 

πραγματοποιεί συναλλαγές με δεκάδες εταιρίες ειδικού σκοπού (Special Purpose Entities - SPE’s), 

τις οποίες είχε ιδρύσει η ίδια. Οι εταιρίες ειδικού σκοπού, που συχνά είχαν την μορφή μιας ΕΠΕ, 

χρησιμοποιούνταν συνήθως για την χρηματοδότηση της κατασκευής ενός έργου ή της απόκτησης 

ενός νέου παγίου στοιχείου. Το κρυφό κίνητρο ωστόσο που υπήρχε σχεδόν πάντα από πίσω, ήταν η 

απόκρυψη οφειλών. Συγκεκριμένα, η Enron, εκμεταλλευόμενη τον μηχανισμό που διέθεταν οι 

SPE’S, δανειζόταν κεφάλαια που εμφανίζονταν ως εισοδήματα, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνονται οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις στον ισολογισμό της εταιρίας. Αυτά τα δάνεια ήταν εγγυημένα με 

ανταλλάξιμες μετοχές της εταιρίας, με τιμή μεγαλύτερη των 100 δολαρίων ανά μετοχή.39 

 Την παραπάνω πρακτική ήρθε να ενισχύσει και ο λεγόμενος “κανόνας του 3%’’ που τέθηκε 

σε ισχύ από τις αρχές για τις SPE’s. Παρέχονταν δηλαδή η δυνατότητα σε μία μητρική εταιρία να 

μην συμπεριλάβει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μια SPE της οποίας τουλάχιστον το 

3% του κεφαλαίου κατεχόταν από τρίτους. Έτσι, η Enron φρόντιζε ώστε κάποιος τρίτος να καλύψει 

ακριβώς το 3% του κεφαλαίου μιας SPE και το υπόλοιπο 97% να προέλθει από δάνεια εξωτερικών 

δανειστών, τα οποία η ίδια διακανόνιζε και εγγυόταν.  

 Οι SPE’s αναμφίβολα ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο δημιουργικής λογιστικής που επέτρεπε 

την μεταφορά τεράστιων ποσών από τους λογαριασμούς των υποχρεώσεων σε άλλες ελεγχόμενες 

                                                 
39 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.766-768. 
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εταιρείες, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονταν στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ειδικότερα, η Enron χρησιμοποιούσε τις SPE’S με μοναδικό σκοπό την μεταφορά πάγιων 

στοιχείων του ενεργητικού που είχαν χαμηλή απόδοση. Αφού εξασφάλιζε λοιπόν ότι το ελάχιστο 

3% του κεφαλαίου είχε επενδυθεί από κάποιον τρίτο, στην συνέχεια πουλούσε στοιχεία του 

ενεργητικού στην SPE. Αυτή από την πλευρά της χρηματοδοτούσε την αγορά αυτών των στοιχείων 

με δάνεια που είχαν την εγγύηση της Enron. Μάλιστα, η πώληση των στοιχείων του ενεργητικού 

στις SPE’s γινόταν συνήθως σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, δημιουργώντας έτσι τεράστια πλασματικά 

κέρδη, τα οποία η Enron συμπεριλάμβανε στις περιοδικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων της.  

 Η χρήση τέτοιων πρακτικών παραπλάνησης και απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών από 

το επενδυτικό κοινό εξυπηρετούσε άριστα την υγιή και κερδοφόρα εικόνα που ήθελε να 

παρουσιάσει η διοίκηση για την Enron. Έτσι, όσο δεν υπήρχε ουσιαστικός δημοσιονομικός έλεγχος 

και οι αγορές αποτιμούσαν θετικά την επιχείρηση, οι διάφοροι επενδυτές, δανειστές και 

προμηθευτές την εμπιστεύονταν στις μεταξύ τους συναλλαγές. 

 Η εταιρία ήρθε σε πραγματικά δύσκολη θέση όταν οι περισσότερες από τις SPE’s άρχισαν 

να εμφανίζουν ζημίες προερχόμενες από τα αγοραζόμενα στοιχεία του ενεργητικού. Ταυτόχρονα, οι 

τιμές των μετοχών της Enron μειώθηκαν κατακόρυφα. Οι κάτοχοι του χρέους άρχισαν να 

ανακαλούν τα δάνεια, λόγω της μείωσης της τιμής των μετοχών και η εταιρία ήταν πραγματικά 

δύσκολο να διατηρήσει τις λογιστικές της θέσεις, καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο 

δυσχερής.40 Τα στελέχη της Enron προκειμένου να διατηρήσουν την φερεγγυότητα των SPE’S 

εξαναγκάστηκαν στην εκροή επιπλέον κονδυλίων σε αρκετές από αυτές. 

 Ωστόσο, τα χρηματοοικονομικά προβλήματα της Enron εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν 

άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες πως κάποιες από τις εταιρίες ειδικού σκοπού είχαν ύποπτες 

συναλλαγές με μεμονωμένα στελέχη της εταιρίας, αλλά και πως υπήρχαν κρυφές συμφωνίες που 

προστάτευαν τους εικονικούς ιδιοκτήτες των SPE’s από πιθανές απώλειες των επενδύσεών τους. Τα 

παραπάνω γεγονότα οδήγησαν τελικώς στην απόφαση πολλές από τις προβληματικές SPE’s να 

τεθούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Enron και οι πενιχρές οικονομικές τους καταστάσεις να 

συμπεριληφθούν στις ενοποιημένες. Αυτή η απόφαση είχε ως επακόλουθο την εμφάνιση υψηλών 

ζημιών το φθινόπωρο του 2001 και την επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της Enron για την προηγούμενη πενταετία. Τελικώς, ως γνωστόν η εταιρεία υπέβαλε αίτηση 

πτωχεύσεως μέσω internet στις 2 Δεκεμβρίου του 2001. 

 

Δημιουργία και χρήση ειδικών χρηματοοικονομικών εργαλείων 

 

Η Enron εκτός από τις εταιρείες ειδικού σκοπού, είχε δημιουργήσει και ορισμένα 

                                                 
40 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.766-768. 
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χρηματοοικονομικά εργαλεία. Τα “Raptors’’ όπως ονομάστηκαν είχαν σχεδιαστεί ώστε να 

μειώνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονταν με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας. Στην ουσία, 

κάλυπταν δυνητικές ζημίες των επενδύσεων της εταιρίας, όσο η τιμή της μετοχής της ήταν ακόμη 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η διοίκηση προκειμένου να διατηρήσει την επεκτατική πολιτική 

της εταιρείας, χρησιμοποιούσε υπερβολικά πολύπλοκα ventures προσφέροντας μία ευρεία ποικιλία 

χρηματοοικονομικών hedges και συμβόλαια με πελάτες. Τα χρηματοοικονομικά αυτά εργαλεία 

ήταν σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι πελάτες από πολλούς πιθανούς 

κινδύνους, όπως για παράδειγμα τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

 Τέλος, η κάλυψη των χρεών της Enron γινόταν αριστοτεχνικά με τη χρήση σύνθετων 

χρηματοοικονομικών παραγώγων. Μάλιστα, η διοίκηση της εταιρίας κατάφερε να αποκρύψει χρέη 

ύψους $ 3,9 δις κατά την δεκαετία του 1990, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα των λογιστικών 

κανόνων για λογαριασμούς με μεγάλα δάνεια από εταιρίες της Wall Street σαν “financial hedges’’. 

Τα δάνεια αυτά εμφανίζονταν ως δραστηριότητα hedge, ώστε να μην προκληθεί ανησυχία στους 

πιστωτές της Enron ότι πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτούμενο χρέος.41 

 

Ο ρόλος της ελεγκτικής Εταιρίας Arthur Andersen 

 

Η Arthur Andersen ήταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ελεγκτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, και είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη καθ’ όλη την πορεία των 

εργασιών της. Η αρχική της επωνυμία ήταν Andersen, Delaney & Co και ιδρύθηκε το 1913 από τον 

Arthur Andersen, καθηγητή λογιστικής του πανεπιστημίου Northwest στο Σικάγο. 

 Ο Arthur Andersen για την λήψη κάθε προσωπικής και επαγγελματικής του απόφασης 

ακολουθούσε την εξής ρήση: “Σκέψου ξεκάθαρα, μίλα ξεκάθαρα’’. Την ίδια αρχή απαιτούσε να 

ακολουθούν και οι συνεργάτες του και να είναι “ξεκάθαροι’’ σε κάθε επαφή τους με υποψήφιους 

πελάτες, τραπεζίτες ή εποπτικές αρχές, για θέματα που αφορούσαν την εταιρεία. Επίσης, 

επιζητούσε διαφάνεια και από τις ίδιες τις ελεγχόμενες εταιρίες στην παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Αυτή η συμπεριφορά και η σκληρή του στάση απέναντι 

στους πελάτες κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων αποτέλεσε το κλειδί 

για την ταχύτατη επιτυχία της εταιρίας και την δημιουργία αξιοπιστίας απέναντι στο επενδυτικό 

κοινό.42 

 Η συνεργασία της Enron με την Arthur Andersen ξεκίνησε το 1985 και συνεχίστηκε μέχρι 

και την πτώχευση της Enron το 2001. Η ελεγκτική εταιρεία είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την 

κατάληξη της εταιρείας, κάτι που συνέβαλε εν τέλη και στη δική της κατάρρευση. Ο καταλογισμός 

                                                 
41 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.766-768. 
42 Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, (2013), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Έκδοση 4η , 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, Αθήνα, σελ. 329. 
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των ευθυνών βασίζεται στην ανεπάρκεια αποτελεσματικού ελέγχου στην Enron, αλλά και στην εν 

μέρη συνεργασία με αυτή για την παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, 

μέσω θετικών γνωμοδοτήσεων. Η Arthur Andersen είχε εγκρίνει δίχως ενδοιασμούς τα 

αποτελέσματα των διαχειριστικών χρήσεων 1997-2001, κατά τις οποίες η Enron είχε φουσκώσει τα 

κέρδη της κατά $ 600 εκατ. περίπου. 

 Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους της Arthur Andersen που κλήθηκαν αργότερα να 

καταθέσουν, η ελεγκτική ομάδα είχε διαπράξει ένα σοβαρότατο σφάλμα στην ανάλυση μιας 

μεγάλης συναλλαγής με μία SPE που πραγματοποιήθηκε το 1999. Όταν το λάθος ανακαλύφθηκε, 

το φθινόπωρο του 2001, τα διοικητικά στελέχη ειδοποιήθηκαν αμέσως για την διόρθωση της 

λογιστικής αντιμετώπισης και την επαναδιατύπωση των κερδών. Επιπροσθέτως, η ελεγκτική 

εταιρεία είχε εντοπίσει στα βιβλία της Enron προβλήματα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και της 

είχε επισημάνει τρόπους για τον περιορισμό τους και την ομαλοποίηση της κατάστασης. Επίσης, 

είχε προταθεί στην ελεγχόμενη εταιρία η εφαρμογή ρυθμίσεων για μείωση του ετήσιου 

εισοδήματος κατά περίπου 50%. Αγνοώντας όμως τις παραπάνω παροτρύνσεις, η Enron δεν 

υλοποίησε καμία από τις προτάσεις της ελεγκτικής εταιρείας. Ωστόσο, παρά την αδιαφορία της 

Enron στις υποδείξεις της Arthur Andersen για την εξεύρεση λύσεων στα παραπάνω ζητήματα, η 

ελεγκτική ομάδα ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως ορθές και αξιόπιστες.  

 Παρά το γεγονός ότι η Enron ήταν ένας πελάτης υψηλού κινδύνου, αυτό που έκαμψε τις 

όποιες αντιστάσεις υπήρχαν από την πλευρά της Arthur Andersen, ήταν οι πολύ υψηλές αμοιβές 

που λάμβανε από την ελεγχόμενη εταιρεία για τις υπηρεσίες που της παρείχε. Μάλιστα, πέρα από 

τη διενέργεια του ελέγχου, η Arthur Andersen παρείχε στην Enron και άλλες υπηρεσίες, όπως 

διοικητικές, συμβουλευτικές και εσωτερικού ελέγχου. Πολλές φορές η αμοιβή των παρελκόμενων 

υπηρεσιών ξεπερνούσε αυτή του ίδιου του ελέγχου. Είναι γεγονός πως οι σχέσεις των δύο εταιριών 

είχαν γίνει τόσο στενές, με τους εργαζόμενους να κινούνται συνεχώς από την μία εταιρία στην 

άλλη, που είχε γίνει πλέον δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος ποιος είναι υπάλληλος της μιας ή της 

άλλης επιχείρησης. 

 Μετά την αίτηση πτώχευσης της Enron τον Δεκέμβριο του 2001, η αξιοπιστία και η φήμη 

της Arthur Andersen δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα, καθώς η εταιρία κατηγορήθηκε από τον τύπο για 

παράλειψη καθηκόντων και συμμετοχή σε απάτη. Τελικά η χαριστική βολή για την ελεγκτική 

εταιρία ήρθε όταν ομοσπονδιακοί ερευνητές από το Κογκρέσο ανακάλυψαν πώς λίγες ημέρες πριν 

η Enron καταθέσει αίτηση πτώχευσης, η Andersen διέταξε την καταστροφή σημαντικού αλλά 

απροσδιόριστου αριθμού εγγράφων που σχετίζονταν με τα οικονομικά στοιχεία της Enron. Η 

είδηση αυτή οδήγησε πολλούς επικριτές στο συμπέρασμα πως το γραφείο της Andersen στο 

Χιούστον προέβη σε αυτή την ενέργεια προκειμένου να παρεμποδίσει τις ερευνητικές αρχές να 

αποκτήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία, τα οποία θα ενέπλεκαν την Arthur Andersen στην χρεοκοπία 

της Enron.  
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 Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2002, η Andersen θα έρθει αντιμέτωπη με ένα 

τεράστιο κύμα αγωγών από οργισμένους μετόχους και πιστωτές της Enron, καθώς και με μία 

ομοσπονδιακή κακουργηματική δίωξη για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, ως απόρροια 

της καταστροφής εγγράφων σχετιζόμενων με την Enron. Από την πλευρά της η ελεγκτική εταιρία 

θα αρνηθεί κάθε κατηγορία και θα καταλογίσει την καταστροφή των εγγράφων σε μία ομάδα 

υπαλλήλων που ενήργησαν αυτοβούλως σε μία προσπάθεια να μην σπιλωθούν τα ονόματά τους. 

 Η αποκάλυψη του ύποπτου ρόλου της Andersen στην απόκρυψη λογιστικών στοιχείων που 

αφορούσαν την Enron, οδήγησε πολλούς πελάτες της να διακόψουν την συνεργασία τους μαζί της, 

φοβούμενοι ότι θα βρεθεί ένοχη για παράνομες πράξεις. Η μεγάλη απώλεια πελατών στοίχισε σε 

τζίρο στην Andersen και την ώθησε στην απόλυση του 25% περίπου του προσωπικού της. Αν και 

αρχικά έγινε μία προσπάθεια η Andersen να αποκτηθεί από μία από τις άλλες τέσσερις μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες, αυτή η σκέψη εγκαταλείφθηκε εντελώς υπό τον φόβο πως η αποκτούσα 

εταιρία θα αναλάμβανε και όλες τις υποχρεώσεις και τις δικαστικές εκκρεμότητες που θα 

προέκυπταν από την υπόθεση της Enron. Η ελεγκτική εταιρία εν τέλει και παρά την αθωωτική 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν κατάφερε να διασωθεί και η μακροχρόνια πορεία της 

διακόπηκε απότομα. 

 Η δημόσια κατακραυγή που ακολούθησε την κατάρρευση των δύο εταιριών έγειρε ευρύτατο 

προβληματισμό για το λογιστικό-ελεγκτικό επάγγελμα και δημιούργησε την ανάγκη για 

ενδυνάμωση των λειτουργιών ελέγχου και βελτίωση των λογιστικών και οικονομικών μεθόδων 

απεικόνισης. Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στην κάλυψη της 

παραπάνω ανάγκης. Το FASB εξέδωσε αυστηρότερες λογιστικές και οικονομικές οδηγίες για τον 

τρόπο απεικόνισης των Εταιριών Ειδικού Σκοπού, με την απαίτηση πολλές από αυτές να 

συμπεριλαμβάνονται πλέον στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιριών. 

Επιπλέον, θεσπίστηκαν οι κανόνες του Sarbanes-Oxley Act για την βελτίωση της ακρίβειας και της 

ποιότητας των ελέγχων, μέσω του περιορισμού των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα μπορούν 

να προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές προς τους πελάτες τους και της απαίτησης από τις A.E. να 

ετοιμάζουν ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

  Τέλος, τη μεγαλύτερη αλλαγή όσον αφορά το ελεγκτικό επάγγελμα αποτέλεσε η δημιουργία 

μιας νέας ομοσπονδιακής αρχής· αυτή του Public Companies Accounting Oversight Board, η οποία 

πλέον θα επέβλεπε τη διαδικασία δημιουργίας κανόνων για το επάγγελμα του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

Parmalat 

 

Η θεαματική κατάρρευση της Parmalat προκάλεσε μεγάλο κύμα κλονισμού στην Ιταλική 

επικράτεια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία της εταιρίας, η οποία δεν 

διαφέρει και πολύ από αυτή της Enron, περιλαμβάνει απάτη, υπερβολική φιλοδοξία, ανικανότητα 
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ελέγχου & εταιρικής διακυβέρνησης και άπληστους τραπεζίτες. Τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την 

Parmalat ήταν η προσπάθεια ταχείας επέκτασης στο εσωτερικό, ο υπερβολικός δανεισμός και η 

έλλειψη διαφάνειας στις συναλλαγές της. 

 Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2003, όταν η εταιρεία κήρυξε πτώχευση, τα 

ακάλυπτα χρέη της άγγιζαν τα € 14,3 δις. Πέντε ημέρες αργότερα, ο Calisto Tanzi, ιδρυτής, 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Parmalat, βρισκόταν στην αστυνομική διεύθυνση 

προσπαθώντας να εξηγήσει στους ανακριτές από πού ξεκίνησαν τα προβλήματα της εταιρείας. 

Όπως σύντομα διαπιστώθηκε, η εταιρεία “πρότυπο” της Ιταλικής βιομηχανίας, με 36.000 

εργαζομένους και παρουσία σε 30 χώρες, παραποιούσε τους λογαριασμούς της για περισσότερο 

από μία δεκαετία. Η υπόθεση της Parmalat χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη λογιστική απάτη στην 

Ευρωπαϊκή εταιρική ιστορία και απέδειξε πως η εταιρική αποτυχία και η λογιστική χειραγώγηση 

δεν ήταν μόνο αμερικανικό φαινόμενο.43 

 Η Parmalat ιδρύθηκε το 1961 στη Βόρεια Ιταλία, ως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και 

γαλακτοκομικών προϊόντων της Ιταλίας, και εν τέλει σε έναν πολυεθνικό όμιλο ετερογενών 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή πρακτικών δημιουργικής λογιστικής στην Parmalat ξεκίνησε από το 

1990 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2003. Στην ουσία, όταν η οικονομική απόδοση της εταιρίας 

άρχισε να πέφτει, τα διοικητικά στελέχη δεν επιδίωξαν να βρουν τρόπους για να λύσουν τα 

υπάρχοντα προβλήματα και να αντιστρέψουν την κατάσταση. Αντί αυτού επέλεξαν, 

χρησιμοποιώντας μεθόδους επινοητικής λογιστικής, να ωραιοποιήσουν την εμφανιζόμενη εικόνα 

της επιχείρησης. 

 Κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου, τα στελέχη της Parmalat χρησιμοποίησαν ένα 

ευρύ φάσμα ανήθικων τεχνικών για την επέκταση της απάτης. Μερικές από αυτές τις δόλιες 

πρακτικές ήταν οι εξής: 

• Τα έσοδα της εταιρίας αυξάνονταν εικονικά με την καταγραφή ψεύτικων συναλλαγών μέσω 

ενός συστήματος διπλής χρέωσης. 

• Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων από τις ψεύτικες πωλήσεις χρησιμοποιούνταν ως 

εξασφάλιση για την άντληση περισσότερων χρημάτων από τις τράπεζες. 

• Δημιουργήθηκαν πολλά ψευδή περιουσιακά στοιχεία με στόχο τη διόγκωση του 

ενεργητικού της εταιρείας. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος νόμιμου χρέους που ανέλαβε η επιχείρηση αποκρύφτηκε 

από τους επενδυτές. 

• Μέλη της διοίκησης συνεργάστηκαν με επενδυτικούς τραπεζίτες για την εξεύρεση τεχνικών 

απομάκρυνσης του χρέους από τον ισολογισμό ή μεταμφίεσής του ως Ίδια Κεφάλαια μέσα 

                                                 
43 S. Hamilton and A. Micklethwait, (2006), Greed and Corporace Failure: The Lessons from Recent Disasters, 

palgrave macmillan, σελ. 153. 
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στον ισολογισμό. 

 

 Η Parmalat όπως αναφέραμε παραπάνω είχε μία επιθετική στρατηγική ανάπτυξης, με στόχο 

την ταχεία αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ακολουθούσε την 

πολιτική αγοράς και ενσωμάτωσης στον όμιλο επιχειρήσεων οι οποίες βρισκόταν σε δεινή 

οικονομική θέση. Η εξαγορά γινόταν με πολύ χαμηλό τίμημα, και όλα τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων θέτονταν υπό την “φίρμα” της Parmalat. Η στρατηγική αυτή βέβαια αποδείχθηκε 

πολύ επιτυχημένη, αφού η Parmalat κατάφερε να γίνει η όγδοη μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων 

της Ιταλίας και η πρώτη στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Από την άλλη μεριά όμως, για 

την υλοποίηση των κινήσεων της και την διατήρηση της παραπάνω πολιτικής, η Parmalat είχε 

ανάγκη από διαρκή χρηματοδότηση. Η άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων γινόταν μέσω 

τραπεζικών δανείων και από ομόλογα που εξέδιδε η ίδια η εταιρία. Έτσι, τα προβλήματα δεν 

άργησαν να εμφανιστούν. Το μεγάλο δίκτυο εταιριών ήταν δύσκολο να διοικηθεί και οι 

χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την χρονική περίοδο δυσχέραιναν ακόμη 

περισσότερο την κατάσταση. Επιπλέον, ο έλεγχος για την εκτίμηση των πραγματικών κερδών του 

ομίλου ήταν σχεδόν αδύνατον να πραγματοποιηθεί, λόγο της ασάφειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Ακόμη, επειδή κάποιες από τις νεοαποκτηθείσες οικονομικές μονάδες παρουσίαζαν 

ζημιογόνες καταστάσεις, η διοίκηση της Parmalat άρχισε να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης, όπως τα παράγωγα, καταφεύγοντας παράλληλα και στην εφαρμογή 

δημιουργικών πρακτικών λογιστικής. Οι τράπεζες με τις οποίες επέλεγε πλέον να συνεργαστεί ήταν 

διεθνής και όχι ιταλικές, καθώς αυτές είχαν στη διάθεσή τους λιγότερη πληροφόρηση για τους 

χειρισμούς και τις πρακτικές της επιχείρησης και αξιολογούσαν διαφορετικά τους ενδεχόμενους 

κινδύνους.  

 Το παράδοξο που κίνησε τις υποψίες για την ύπαρξη απάτης ήταν πως ενώ η Parmalat 

παρουσίαζε πλεόνασμα ρευστών, την ίδια στιγμή προέβαινε και στην έκδοση νέων ομολόγων. 

Τελικά, η μεγάλη αποκάλυψη ήρθε τον Δεκέμβριο του 2003, όταν η Parmalat απέτυχε να 

ρευστοποιήσει μία επένδυση ύψους € 520 εκατ. στα νησιά Κέιμαν. Το επακόλουθο του παραπάνω 

γεγονότος ήταν η καθυστέρηση αποπληρωμής € 150 εκατ. σε ομολογιούχους. Επιπλέον, τον ίδιο 

μήνα βγήκε ανακοίνωση από την Bank of America πως έγγραφο που κατείχε μία θυγατρική της 

Parmalat και εμφάνιζε καταθέσεις στην τράπεζα αξίας € 4 δις, ήταν πλαστό. Έπειτα από όλες τις 

αποκαλύψεις η μετοχή της Parmalat κατέρρευσε και χιλιάδες ομολογιούχοι και επενδυτές έχασαν 

τα χρήματά τους.44 

 Εν τέλει, η Parmalat κήρυξε πτώχευση, με το ύψος των χρεών της να προσδιορίζεται από 

τους ελεγκτές στα € 14 δις· οκτώ φορές μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί από 

                                                 
44 S. Hamilton and A. Micklethwait, (2006), Greed and Corporace Failure: The Lessons from Recent Disasters, 

palgrave macmillan, σελ. 162. 



63 

 

την διοίκηση. Ο ιδρυτής της Parmalat, Calisto Tanzi, καταδικάστηκε για οικονομική απάτη και 

ξέπλυμα χρήματος, ενώ άλλα εμπλεκόμενα στελέχη και τραπεζίτες είτε αθωώθηκαν είτε 

διευθετήθηκαν εξωδικαστικά.45 

 

7.3 Περιπτώσεις Ελληνικών Επιχειρήσεων 

 

Τράπεζα Κρήτης 

 

Η υπόθεση της τράπεζας Κρήτης είναι συνδεδεμένη με το όνομα του Γιώργου Κοσκωτά. Το 

σκάνδαλο Κοσκωτά αποτέλεσε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της νεότερης οικονομικής, πολιτικής και 

κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας. Η δική της συγκεκριμένης υπόθεσης έλαβε τεράστιες 

διαστάσεις, με την συνεχή και ζωντανή μετάδοση της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σημεία 

ενδιαφέροντος αποτελούσαν το προφίλ του Κοσκωτά με την ξαφνική άνοδο του στην οικονομική 

ζωή της χώρας, η ικανότητά του στην διάπραξη και απόκρυψη της απάτης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και οι στενές σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα του τότε κυβερνώντος σοσιαλιστικού 

κόμματος.  

 Ο Γιώργος Κοσκωτάς γεννήθηκε το 1953 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το 1970 σε ηλικία 17 

ετών μεταναστεύει μαζί με τους γονείς του στις ΗΠΑ, όπου εργάζεται στην επιχείρηση 

ανακατασκευής και ανακαίνισης σπιτιών του πατέρα του. Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Fordham και στο Lehman College στην Νέα Υόρκη. Ωστόσο, τα πτυχία από τα δύο 

παραπάνω ιδρύματα που ισχυρίστηκε πως απέκτησε θα αποδειχθεί αργότερα πως ήταν ψευδή και 

πλαστογραφημένα από τον ίδιο. Ο Κοσκωτάς παρέμεινε 10 χρόνια στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια 

των οποίων διέπραξε συνολικά 64 αδικήματα απάτης και πλαστογραφίας υπογραφών, κυρίως 

σχετιζόμενων με την επιχείρηση του πατέρα του.46 Όταν στις 16 Ιουλίου του 1980 το δικαστήριο 

της Νέας Υόρκης εκδίδει ένταλμα με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη του Γιώργου Κοσκωτά για 

τα εν λόγο αδικήματα, αυτός θα έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. 

 Το 1979 ο Κοσκωτάς άρχισε να εργάζεται στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης της Τράπεζας 

Κρήτης. Ένα χρόνο αργότερα ήταν επικεφαλής της ομάδας εσωτερικού ελέγχου των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της τράπεζας και των αποθεματικών της στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το 1981 προήχθη στη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος λογιστικής, αλλά 

ταυτόχρονα ασκούσε και καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου τμήματος. Βρισκόταν πλέον σε θέση, 

στο όνομα των αναγκών και συμφερόντων της τράπεζας, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να 

εγκρίνει με δική του προσωπική ευθύνη και ως εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος της 

                                                 
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Parmalat 

46 https://el.wikipedia.org – Γιώργος Κοσκωτάς. 
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τράπεζας, μεταφορές χρημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όντας σε μία τόσο προνομιακή 

θέση, ο Κοσκωτάς επεξεργαζόταν από την αρχή την ιδέα της υπεξαίρεσης χρημάτων που ανήκαν 

στην τράπεζα, με την πεποίθηση πως θα ήταν δύσκολο να ανακαλυφθεί. 

 Αρχικά, το καλοκαίρι του 1980 καταχράστηκε για τον εαυτό του επιταγές που ανήκαν σε 

πελάτες του υποκαταστήματος της τράπεζας στον Πειραιά, ύψους $ 1.155.000, τα οποία 

αποτελούσαν μέρος του συναλλάγματος της τράπεζας.47 Συγκεκριμένα, ο Κοσκωτάς κατέθεσε το 

παραπάνω ποσό στον δικό του τρεχούμενο λογαριασμό στην τράπεζα, χωρίς ωστόσο να προβεί στις 

σχετικές καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία. Την ίδια ημέρα, στέλνοντας fax, χωρίς όμως να 

υπάρχει κάποιος αριθμός αναφοράς επάνω σε αυτό, εξουσιοδότησε τη μεταφορά του ίδιου ποσού 

στον τραπεζικό λογαριασμό του πεθερού του στην τράπεζα Westminster του Λονδίνου. Έπειτα από 

την πλήρη επιτυχία της πρώτης του απάτης στην Τράπεζα Κρήτης, επανέλαβε την υπεξαίρεση 

χρημάτων μερικές εβδομάδες αργότερα, με τον ακριβώς ίδιο τρόπο.  

 Πέρα από τις παραπάνω απάτες, το 1981 ο Κοσκωτάς άρχισε να ιδιοποιείται και μεγάλα 

ποσά σε δραχμές από τα αποθεματικά της Τράπεζας Κρήτης. Με τα χρήματα αυτά και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει το 95% των μετοχών της τράπεζας. Με χρήματα δηλαδή 

που ουσιαστικά ανήκαν στην ίδια την τράπεζα κατόρθωσε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της, 

αλλά και την διοίκηση της, καθώς μέχρι το 1985 είχε γίνει ήδη πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου και εκτελεστικός διευθυντής. Την ίδια χρονική περίοδο και υπό τον φόβο της ύπαρξης  

οποιασδήποτε διαρροής των πεπραγμένων του, έκανε προσλήψεις κοντινών του προσώπων σε 

νευραλγικές θέσεις μέσα στην τράπεζα και φρόντισε ώστε το διοικητικό συμβούλιο να αποτελείται 

από άτομα της εμπιστοσύνης του. Προσπαθούσε δηλαδή να έχει γύρω του ανθρώπους που θα ήταν 

πρόθυμοι να εκτελέσουν αδιαμφισβήτητα κάθε οδηγία του.  

 Με όλες τις παράνομες μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποίησε κατά την διάρκεια της 

εργασίας του στην Τράπεζα Κρήτης, κατόρθωσε να αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά που στο 

σύνολό τους αγγίζουν περίπου τα $ 30.000.000. Μάλιστα οι δόλιες πρακτικές και οι λογιστικές 

παρατυπίες ήταν εκτελεσμένες με τέτοιο τρόπο που δεν έγιναν ανιχνεύσιμες για αρκετά χρόνια. 

 Τελικά, και όταν το 1987 η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να διενεργήσει ελέγχους σε 

ορισμένα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κρήτης, κάποιες συναλλαγές που αφορούσαν 

λογαριασμούς εταιριών που κατείχε ο Κοσκωτάς στο κεντρικό υποκατάστημα της τράπεζας, 

κίνησαν υποψίες. Ο Κοσκωτάς θεωρώντας πως ο έλεγχος θα επεκταθεί και στο λογιστικό τμήμα 

της τράπεζας, αποφάσισε να αντικαταστήσει με πλαστά έναν αριθμό εγγράφων της χρονικής 

περιόδου από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 1986. Η πλαστογράφηση των εγγράφων έγινε 

σε συνέργεια με ορισμένους εργαζομένους του λογιστηρίου, οι οποίοι προέβησαν σε συστηματική 

έρευνα για τον εντοπισμό όλων των αρχείων που θα έπρεπε να παραποιηθούν ώστε να καλυφθούν 

                                                 
47 Dermitzakis S. (1999), “ll Penal Code. Special Section (Embezzlement) AP. 899/1999”, Vol. E, 1220, Pinika, Vol. 

12, Nomologia, pp. 1220-1225. 
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τα νώτα του Γιώργου Κοσκωτά.  

 Επίσης, στις 5 Οκτωβρίου του 1988 ο Κοσκωτάς ζήτησε από ένα υψηλόβαθμο τραπεζικό 

στέλεχος να παραδώσει στους εξωτερικούς ελεγκτές δύο φωτοαντίγραφα επιστολών στην αγγλική 

γλώσσα, με ημερομηνία 26 Μαΐου 1988 και παραλήπτη τον ίδιο. Οι δύο επιστολές, που αφορούσαν 

την πίστωση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, φαινόταν πως είχαν αποστολέα γνωστή επενδυτική 

εταιρία της Νέας Υόρκης και την τράπεζα Irving Trust Company των ΗΠΑ αντίστοιχα. Ωστόσο, 

όπως αποδείχτηκε μετέπειτα, και οι δύο επιστολές ήταν ψευδείς και είχαν πλαστογραφηθεί από τον 

ίδιο τον Κοσκωτά, ο οποίος συνέταξε το περιεχόμενό τους και έβαλε ψεύτικη υπογραφή σε κάθε 

μία από αυτές. 

 Στην πραγματικότητα, τα πλαστά έγγραφα που έδειχναν πως τα χρήματα καταβάλλονταν σε 

δικούς του λογαριασμούς ήταν πολύ δύσκολο να ερευνηθούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές λόγω 

της τότε ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των 

τραπεζικών λογαριασμών. Συνεπώς, ο Κοσκωτάς πίστευε πως είχε καλύψει πλήρως τα ίχνη του και 

ήταν σε θέση να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητές του, αφού οι ελεγκτές δεν ήταν δυνατόν 

να αναγνωρίσουν την πλαστή φύση των εξεταζόμενων εγγράφων.48  

 Τα στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διευκόλυνση της παράνομης 

δραστηριότητας του Κοσκωτά, ήταν τα εξής: 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας Κρήτης ήταν ανεπαρκές και δεν υπήρχε 

κανένας διαχωρισμός μεταξύ των καθηκόντων. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην προβληματική 

εταιρική διακυβέρνηση της τράπεζας και στην μη ύπαρξη επιτροπής ελέγχου. Ο Κοσκωτάς 

από τη θέση που κατείχε ασκούσε παράλληλα εκτελεστικά και ελεγκτικά καθήκοντα. 

Διατηρούσε συνεπώς τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο των βασικών λειτουργιών της 

τράπεζας, όπως η λογιστική παρακολούθηση του συναλλάγματος και η εποπτεία των 

καταθέσεων στην τράπεζα της Ελλάδος. 

 Ο Κοσκωτάς κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην τράπεζα Κρήτης και είχε για υφιστάμενους 

ανθρώπους πρόθυμους να ακολουθήσουν πιστά κάθε εντολή του. Ακόμη και οι εσωτερικοί 

ελεγκτές λειτουργούσαν για λογαριασμό του “αφεντικού” και όχι προς το συμφέρον του 

οργανισμού. 

 Ο Κοσκωτάς είχε “εξωτερική υποστήριξη” από κυβερνητικούς αξιωματούχους. 

 Εκείνη την χρονική περίοδο δεν υπήρχαν εφαρμοστέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Σύμφωνα με τα τοπικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της εποχής, κάθε ένα από τα 

υποκαταστήματα μιας τράπεζας θεωρούνταν ως μία ξεχωριστή λογιστική οντότητα. Έτσι, 

κάθε υποκατάστημα τηρούσε τα δικά του βιβλία, παρόλο που πολλές φορές μία λογιστική 

πράξη μπορεί να επηρέαζε δύο ή περισσότερα από αυτά. Συνεπώς, η διενέργεια διεξοδικού 

                                                 
48 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.755. 
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ελέγχου των λογιστικών πράξεων ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται προβλήματα στους διεταιρικούς λογαριασμούς. 

 Την περίοδο της δράσης του Κοσκωτά δεν υπήρχε κάποια νομοθεσία που να προβλέπει την 

άρση απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών. 

 

 Εν τέλη, και έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι 

απάτες του Κοσκωτά αποκαλύφθηκαν. Στις 18 Ιουλίου 1989 παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο 

με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 32 δισεκατομμυρίων δραχμών από την Τράπεζα Κρήτης. Η δίκη 

που ακολούθησε διήρκεσε 10 μήνες και χαρακτηρίστηκε ως “η δίκη του αιώνα”. Παράλληλα, για 

την ίδια υπόθεση θα απαγγελθούν κατηγορίες και σε στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης για 

ηθική αυτουργία και παθητική δωροδοκία.  

 Η ποινή που επιβλήθηκε στον Γιώργο Κοσκωτά ήταν κάθειρξη 25 ετών για μία πληθώρα 

κακουργημάτων κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Κρήτης. 

Τα κακουργήματα περιλάμβαναν μεταξύ άλλων πλαστογραφίες, καταχρήσεις πολλών 

εκατομμυρίων και παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης. Ο εγκλεισμός του Γιώργου Κοσκωτά 

θα διαρκέσει μόνον 12 χρόνια, αφού αφέθηκε ελεύθερος “υπό όρους” στις 16 Μαρτίου του 2001. Ο 

λόγος της μείωσης του χρόνου της ποινής που εξέτισε ο Κοσκωτάς ήταν ότι το πενταμελές εφετείο 

είχε λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό στοιχείο την μεταμέλειά του. 

 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

Η περίπτωση της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ αποτελεί σημαντικό ασφαλιστικό σκάνδαλο. Η 

ιστορία της εταιρείας ξεκινάει με την ίδρυσή της το 1944 και συνεχίζεται μέχρι το 1990, όπου θα 

ξεκινήσει και η δόμηση του ομίλου ΑΣΠΙΣ. Τελικά, το 1994 η εταιρεία θα εισαχθεί στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μέσω της εξαγοράς συγκεκριμένης εταιρείας.49 Μέσα στα επόμενα 

χρόνια, ο όμιλος ΑΣΠΙΣ θα προχωρήσει στην εξαγορά πολλών μικρών ασφαλιστικών και άλλων 

εταιρειών, αλλά και στην ίδρυση νέων όπως οι Ασπίς Εστία, Αspis Leasing, Αspis Credit και Αspis 

Real Estate. Επίσης, έξι ασφαλιστικές του ομίλου ενοποιούνται σε μία, υπό την ονομασία 

Commercial Value Α.Α.Ε. Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ με την επιτυχημένη της πορεία ήταν πλέον μία από 

τις μακροβιότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. 

 Δυστυχώς, το 2009 θα βρεθούν στον αέρα περίπου ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι, λόγω  

ανάκλησης της άδειας πέντε ασφαλιστικών εταιριών από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ήταν οι Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, 

Γενική Ένωση, Γενική Πίστη και Ασφάλειες Σκούρτη. Ο λόγος της ανάκλησης ήταν η μη 

                                                 
49 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.758. 
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ανταπόκριση στις υποχρεώσεις για την κάλυψη των απαιτούμενων περιθωρίων φερεγγυότητας. Οι 

εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των 

ασφαλισμένων, αλλά και των εργαζομένων τους. 

 Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, και αντί να κατατεθούν τα χρήματα των οφειλών στους 

λογαριασμούς των δικαιούχων, εμφανίστηκε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ με μία εγγυητική επιστολή ύψους € 550 εκατ. της τράπεζας HSBC, προς 

κάλυψη των απαιτούμενων ποσών. Ωστόσο, έπειτα από διεξοδικό έλεγχο που πραγματοποίησαν οι 

ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδείχτηκε πως η επιστολή αυτή δεν ήταν γνήσια. Αμέσως 

ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας, και η κατάρρευση του ομίλου ΑΣΠΙΣ δεν άργησε 

να έρθει. Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α όρισε επόπτες ασφαλιστικής 

εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσει επόπτη 

χαρτοφυλακίων ζωής. 

 Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές κατά τη διαδικασία 

εκκαθάρισης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, προέκυψαν οι εξής λογιστικές ατασθαλίες: 

• Πόσα κονδυλίων μεταφέρονταν διαδοχικά σε άσχετους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα την 

δημιουργία ασάφειας για το περιεχόμενο των λογαριασμών της εταιρείας. Χαρακτηριστική 

είναι η πορεία ποσού € 7,1 εκατ. που από τον λογαριασμό «χρεώστες ασφαλίστρων» είχε 

μεταφερθεί σε άσχετο λογαριασμό της Ασπίς Holdings και από εκεί σε άλλους 

λογαριασμούς της Ασπίς Μεσιτείας Ασφαλίστρων, για να καταλήξει εν τέλει σε χρέωση του 

λογαριασμού «προβλέψεις επισφαλειών». 

• Είχαν εκδοθεί 56 επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια συνολικού ύψους € 9,9 εκατ., τα 

οποία ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως εισπραχθέντα, η εισροή των χρημάτων δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

• Στα βιβλία της εταιρείας δεν είχε απεικονιστεί η σχετική πληρωμή μεγάλου αριθμού ζημιών 

που φαίνονταν ως εξοφλημένες. 

• Καταθέσεις σε τράπεζες αξίας € 1,4 εκατ. και αναλήψεις μετρητών ύψος € 5,1 εκατ. δεν 

εμφανίζονταν στα λογιστικά βιβλία. 

• Η εταιρεία το 2004 είχε προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίων και αναπροσαρμογή της αξίας 

των ακινήτων ‘αυθαίρετα’ στην εύλογη τους αξία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία αυτών 

κατά € 50 εκατ.50 

• Τα ασφάλιστρα από τα προγράμματα ΑSPIS BOND, ASPIS PLUS και ΔΚ, δεν επενδύονταν 

σε τίτλους και δεν αγοράζονταν μερίδια. Αντ’ αυτού είχαν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 

των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας και των ταμειακών της ελλειμμάτων. 

 

                                                 
50 Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου: 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, σελ.759. 
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 H υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια ήταν μία περίπτωση αστοχίας του κρατικού ελεγκτικού 

μηχανισμού. Οι συνέπειες της κατάρρευσης του ομίλου επεκτάθηκαν πέρα από τον ασφαλιστικό 

κλάδο, καθώς εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ έμειναν χωρίς δουλειά και χιλιάδες 

ασφαλισμένοι δεν κατάφεραν να αποζημιωθούν για τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. 

 

7.4 Συμπέρασμα 

 

Τα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στις ΗΠΑ, 

όσο και στην Ευρώπη, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και έχουν οδηγήσει 

στην αναθεώρηση αρκετών λογιστικών κανόνων και διαδικασιών του τρόπου λειτουργίας των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Τα περισσότερα από αυτά τα σκάνδαλα φαίνεται πως 

δημιουργήθηκαν από την ηθελημένη παρέμβαση των διοικούντων των επιχειρήσεων, οι οποίοι με 

τη χρήση τεχνικών επινοητικής λογιστικής, παρουσίαζαν πλασματικές οικονομικές καταστάσεις. 

Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο ήταν 

και υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών και ελεγκτικών εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια εμπειρικής προσέγγισης του φαινομένου της 

δημιουργικής λογιστικής, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ενδείξεων παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων από τις οικονομικές μονάδες που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εξετάστηκαν οι εκθέσεις 

ελέγχου που υπεγράφησαν από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές για τις εισηγμένες εταιρείες και 

αφορούσαν τη διαχειριστική χρήση 2016. Από τις διατυπώσεις της γνώμης των ορκωτών ελεγκτών-

λογιστών και τις επισημάνσεις των σημαντικών θεμάτων επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις πρακτικές χειραγώγησης των 

λογιστικών μεγεθών οι οποίες μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος στον ελληνικό επιχειρηματικό 

κόσμο. 

 

8.2 Δείγμα - Μεθοδολογία 

 

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι εκθέσεις ελέγχου που υπεγράφησαν από 

ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 για 184 

εταιρίες και ομίλους εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ. Στις περιπτώσεις των ομίλων εταιρειών, τα 

πιστοποιητικά ελέγχου που εξετάστηκαν αφορούσαν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Στο δείγμα των 184 εταιρειών και ομίλων εταιριών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

περιλαμβάνονται εταιρείες που βρίσκονται στις παρακάτω κατηγορίες διαπραγμάτευσης, όπως 

αυτές έχουν αξιολογηθεί κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Χ.Α: 

• Κύρια Αγορά 

• Υπό Επιτήρηση 

• Σε Αναστολή 

• Προς Διαγραφή 

• Χαμηλή Διασπορά 

• Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια 

• Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος 

  

 Τα συμπεράσματα της έρευνας βασίστηκαν στην γνώμη των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, 

όπως αυτή διατυπώθηκε μέσα από τις εκθέσεις ελέγχου (σύμφωνη γνώμη, γνώμη με έμφαση 
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θέματος, γνώμη με επιφύλαξη, αδυναμία έκφρασης γνώμης, αρνητική γνώμη), αλλά και στις όποιες 

παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους. 

 

8.3 Διευκρινίσεις επί του Δείγματος και της Ερευνητικής Διαδικασίας 

 

H άντληση των οικονομικών εκθέσεων των 184 εταιρειών και ομίλων εταιρειών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, έγινε από τον διαδικτυακό τόπο του 

ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup - www.helex.gr). Η πλειοψηφία των 

εισηγμένων εταιρειών του δείγματος είχε δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με 

διαχειριστική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Ορισμένες εταιρείες 

ωστόσο, είχαν καταρτισμένος ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 

2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Αυτές ήταν οι Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, Επίλεκτος 

Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ, Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Νάκας Μουσική και CPI Α.Ε. 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

 Από την άλλη μεριά, από το δείγμα απορρίφθηκαν έξι από τις εισηγμένες στο XAA 

εταιρείες, καθώς για αυτές υπήρχαν δημοσιευμένες μόνον εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις για το 

έτος 2016, με εκθέσεις επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Οι εταιρείες με εξαμηνιαίες 

οικονομικές εκθέσεις επί των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

ήταν οι ΑΕΓΕΚ Α.Ε, ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Axon A.E Συμμετοχών, Μπάμπης Βωβός Διεθνής 

Τεχνική Α.Ε, Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε και Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ. Οι εκθέσεις επισκόπησης 

των έξι εταιριών δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, καθώς μέσα από αυτές δεν διατυπώνεται γνώμη 

ελέγχου. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος 

της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν δίδει την δυνατότητα στους ορκωτούς ελεγκτές να 

αποκτήσουν τη διασφάλιση ότι όλα τα σημαντικά θέματα, που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε 

έναν έλεγχο, έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους. 

 

8.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

Αρχικά, αναφορικά με την κατηγορία διαπραγμάτευσης των 184 εταιρειών του δείγματος ισχύουν 

τα εξής: 

• 126 εταιρείες διαπραγματεύονται στην Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά). 

• 28 από τις εταιρείες βρίσκονται υπό επιτήρηση από τις εποπτικές αρχές του 

http://www.helex.gr/
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Χρηματιστηρίου. 

• 11 από τις εταιρείες του δείγματος διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Χαμηλής 

Διασποράς. 

• Οι μετοχές 9 εταιρειών τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. 

• Οι μετοχές 7 επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στην κατηγορία Προς Διαγραφή. 

• Δύο (2) εταιρείες διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού 

Εισοδήματος. 

• Μία (1) από τις εταιρίες του δείγματος εκδίδει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και 

διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμα 

Αμοιβαία Κεφάλαια. 

 

Διάγραμμα 4 : Αριθμός Εταιριών σε Κάθε Κατηγορία Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών 

 

 Από τη διερεύνηση των εκθέσεων ελέγχου των 184 εισηγμένων στο XAA εταιρειών, 

προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

• 117 από τις εταιρείες του δείγματος απέσπασαν από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές 

εκθέσεις ελέγχου που επιβεβαίωναν ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα και από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική τους 

κατάσταση κατά την λήξη της διαχειριστικής χρήσης του 2016, τη χρηματοοικονομική τους 

επίδοση και τις ταμιακές τους ροές για την ίδια χρήση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης). 

126

28

11

9
721

Κύρια Αγορά

Υπο Επιτήρηση

Χαμηλή Διασπορά

Σε Αναστολή

Προς Διαγραφή

Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία 

Κεφάλαια
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• 62 εισηγμένες εταιρείες απέσπασαν εκθέσεις ελέγχου ανεπιφύλακτης γνώμης, με 

παράγραφο έμφασης θεμάτων. Στις παραγράφους αυτές περιλαμβάνονταν θέματα που 

προέκυψαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου ή πληροφορίες που είχαν γνωστοποιηθεί στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ορκωτοί ελεγκτές έκριναν ως απαραίτητο να 

εστιάσουν την προσοχή των χρηστών σε αυτές, διότι αποτελούσαν θεμελιώδους σημασίας 

θέματα για την πλήρη κατανόηση της εικόνας των επιχειρήσεων. (Διατύπωση Σύμφωνης 

Γνώμης με Θέμα Έμφασης). 

• Για μία (1) από τις εξεταζόμενες εταιρείες, η ελεγκτική ομάδα στην έκθεση ελέγχου της 

διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη και συμπεριέλαβε παράγραφο “Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη”, όπου περιέγραφε τα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου, καθώς και τις συνέπειες αυτών. Πέρα από τις επιπτώσεις των θεμάτων που 

μνημονεύθηκαν στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ορκωτοί ελεγκτές-

λογιστές διατύπωσαν την γνώμη πως οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έδινα αληθή και εύλογη εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρίας και των 

θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. (Διατύπωση Γνώμης με Επιφύλαξη). 

• Για τρεις (3) από τις εταιρείες του δείγματος οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές αρνήθηκαν να 

διατυπώσουν γνώμη επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στις εκθέσεις ελέγχου τους 

συμπεριέλαβαν την παράγραφο “Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης”, όπου και 

περιέγραφαν αναλυτικά την ύπαρξη περιορισμών στην έκταση του ελέγχου ή άλλων 

συνθηκών που δημιούργησαν εμπόδια στην εφαρμογή των γενικώς παραδεκτών προτύπων 

της ελεγκτικής. Οι λόγοι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο “Βάση για 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” δεν επέτρεψαν εν τέλει στην ελεγκτική ομάδα να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης. 

(Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης). 

• Τέλος, μόλις μία (1) εταιρεία απέσπασε έκθεση ελέγχου όπου ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής 

δήλωνε ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 

παρουσίαζαν εύλογα την οικονομική θέση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2016, ούτε τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην παράγραφο “Βάση για Αρνητική Γνώμη”, ο ορκωτός ελεγκτής αναλύει τα λογιστικά 

μεγέθη τα οποία δεν αποδίδουν πιστά την πραγματικότητα και εξηγεί τους λόγους που η 

αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων στο σύνολό τους δεν είναι ικανοποιητική 
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(Διατύπωση Αρνητικής Γνώμης). 

Διάγραμμα 5 : Είδος Διατυπωμένης Γνώμης Ορκωτών Ελεγκτών  

 

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που απέσπασαν σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης, θα πρέπει 

να τονιστεί πως σε κάθε παράγραφο έμφασης θέματος περιέχονταν περισσότερες από μία 

επισημάνσεις-σημαντικές πληροφορίες, για την πλειονότητα των εκθέσεων ελέγχου. 

 Σχετικά με το είδος και τη συχνότητα των θεμάτων στα οποία δόθηκε έμφαση από τους 

ορκωτούς λογιστές, ισχύουν τα εξής: 

• Το πιο συχνά εμφανιζόμενο είδος σημαντικού θέματος, αφορούσε την ύπαρξη ανεπαρκούς ή 

αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, με τους ορκωτούς ελεγκτές να τονίζουν πως το σύνολο της 

αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών ή του ομίλου εταιρειών 

υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων. 

• Ένας εξίσου σημαντικός αριθμός επισημάνσεων σχετίζονταν με το ύψος των Ιδίων 

Κεφαλαίων των εταιρειών ή του ομίλου εταιρειών ή των θυγατρικών αυτού. Πολλές από 

αυτές τις επιχειρήσεις, κυρίως λόγω συσσωρευμένων ζημιών, εμφάνισαν Ίδια Κεφάλαια 

μικρότερα από το ½ ή το 1/10 του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή ακόμη και αρνητικά. 

Αποτέλεσμα αυτής της εικόνας ήταν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 47 & 48 

του Κ.Ν. 2190/20. 

• Ως σημαντικές πληροφορίες άξιες αναφοράς κρίθηκαν επίσης η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων 

οφειλών από την απεικόνιση μακροπρόθεσμων δανείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

η ύπαρξη ζημιογόνων αποτελεσμάτων ή συνεχιζόμενων ζημιών, η επίτευξη αναδιάρθρωσης-

ρυθμίσεις οφειλών, οι αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, και η 

ύπαρξη εκκρεμών νομικών ή δικαστικών υποθέσεων. Ακόμη, πολλοί ορκωτοί ελεγκτές στην 
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παράγραφο έμφασης θέματος έκαναν αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν 

από τις τρέχουσες εξελίξεις και τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. 

• Θέματα έμφασης με λιγότερη συχνότητα εμφάνισης σχετίζονταν με την ύπαρξη αρνητικών 

δεικτών ή τιμών δεικτών μη συμμορφωμένων με δανειακές συμβάσεις, με τον αυξημένο 

κίνδυνο ρευστότητας και τη μειωμένη ικανότητα απόκρισης σε υποχρεώσεις, με 

περιπτώσεις μη αποδοχής του φορολογικού ελέγχου των ορκωτών λογιστών, με την 

εμφάνιση σημαντικού ύψους υποχρεώσεων, και με την πραγματοποίηση χαμηλού ύψους 

κύκλου εργασιών. 

• Τέλος, στο σύνολο των εκθέσεων ελέγχου με παράγραφο έμφασης θέματος υπήρξαν και 

επισημάνσεις θεμάτων που εντοπίστηκαν μόνο μία φορά και αφορούσαν συγκεκριμένες 

καταστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία αναφερόταν. Τέτοια θέματα 

αποτελούσαν η καθυστέρηση ρευστοποίησης απαιτήσεων, η αλλαγή λογιστικής πολιτικής, η 

αναδιατύπωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ολοκλήρωση εξαγορών & 

συγχωνεύσεων, η ύπαρξη μικρού αριθμού εργαζομένων, η αύξηση του κύκλου εργασιών 

κτλ. 

 

 Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται το είδος των σημαντικών θεμάτων και η 

συχνότητα αναφοράς σε κάθε ένα από αυτά ως απόλυτος αριθμός, αλλά και ως ποσοστό επί του 

συνόλου των εκθέσεων ελέγχου. 

 

Διάγραμμα 6 : Συχνότητα Αναφοράς Συγκεκριμένου Θέματος ως Απόλυτος Αριθμός του Συνόλου 

των Θεμάτων Έμφασης 

Ανεπαρκές Κεφάλαιο Κίνησης – Βραχ. Υποχρεώσεις > Κυκλοφ. Περιουσιακά Στοιχεία

Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων (άρθρα 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920)

Ληξηπρόθεσμες οφειλές – απεικόνιση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες

Σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα – ζημίες χρήσης

Αναδιάρθρωση οφειλών – τραπεζικών δανείων

Άλλη παρατήρηση

Ουσιώδεις αβεβαιότητες λόγω των οικονομικών συνθήκών στην Ελλάδα

Αρνητικές ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες

Εκκρεμείς νομικές ή δικαστικές υποθέσεις

Μη συμμόρφωση με δείκτες ή αρνητικοί δείκτες

Αυξημένος κίνδυνος ρευστότητας & μειωμένη ικανότητα απόκρισης στις υποχρεώσεις

Μη αποδοχή φορολογικού ελέγχου των ορκωτών λογιστών

Χαμηλό ύψος κύκλου εργασιών

Σημαντικό ύψος υποχρεώσεων
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Διάγραμμα 7 : Συχνότητα Αναφοράς Συγκεκριμένου Θέματος ως Ποσοστό του Συνόλου των 

Θεμάτων Έμφασης 
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Χαμηλό ύψος κύκλου εργασιών

Σημαντικό ύψος υποχρεώσεων



76 

 

 Όσον αφορά την μοναδική εταιρία η οποία απέσπασε σύμφωνη γνώμη με επιφύλαξη, οι 

παρατηρήσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή αφορούσαν τα εξής: 

1) Δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με το 

ανακτήσιμο ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προοριζόμενων για 

πώληση, συγκεκριμένου ποσού, με συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού της ενδεχόμενης 

απομείωσης  του σχετικού υπολοίπου του αντίστοιχου λογαριασμού της ενοποιημένης 

οικονομικής θέσης. 

2) Τα κονδύλια των υποχρεώσεων της εταιρία, που αφορούσαν σε δανεισμό και υποχρεώσεις 

προς πιστωτές και προμηθευτές, προσαρμόστηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένη απόφαση 

επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την μορφή 

πρόβλεψης, αφού μέχρι ημερομηνίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2016 δεν είχαν συνταχθεί και υπογραφεί όλες οι σχετικές συμβάσεις. 

 

 Για τις τρεις εταιρίες που δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιου είδους γνώμη, οι 

παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους ελεγκτές ως βάση για αδυναμία 

έκφρασης γνώμης, συνοψίζονται στις εξής: 

• Αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ομολογιακών και λοιπών δανείων, τα 

οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί και είναι άμεσα απαιτητά. 

• Αδυναμία άμεσης εξασφάλισης αναχρηματοδοτικών πόρων – Μη σύναψη δεσμευτικού 

προγράμματος νέας αναδιάρθρωσης του δανεισμού. 

• Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων - Η επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης δεν 

μπορεί να διασφαλιστεί. 

• Σημαντικές ζημίες χρήσης και αρνητικά Ίδια Κεφάλαια – Αμφισβήτηση της αρχής της 

συνέχισης των δραστηριοτήτων. 

 

 Τέλος, σχετικά με την μοναδική περίπτωση της εταιρίας όπου ο ανεξάρτητος ελεγκτής 

διατύπωσε αρνητική γνώμη επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην παράγραφο “Βάση 

για Αρνητική Γνώμη” της έκθεσης ελέγχου περιγράφονταν τα εξής θέματα: 

1) Τα τελικά αποτελέσματα του έτους 2016 και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκα για τον 

υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, 

δεν είχαν επικαιροποιηθεί. 

2) Μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου δεν είχαν ληφθεί απαντητικές επιστολές από 

τους νομικούς συμβούλους της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών, αναφορικά με 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 
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3) Δεν υπήρχε εύλογη διασφάλιση ότι τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της 

μητρικής εταιρίας προσέγγιζαν την ρευστοποιήσιμη αξία τους, καθώς αυτά επιμετρήθηκαν 

στο ιστορικό κόστος τους αντί της ρευστοποιήσιμης αξίας 

4) Δύο από τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε μη 

συμμόρφωση με τους οικονομικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και σε αδυναμία 

αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων δόσεων των δανείων, ενώ παράλληλα δεν είχαν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συμφωνίας εξυγίανσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Συμπεράσματα Εμπειρικής Μελέτης 

 

Αρχικά, μελετώντας τον αριθμό των εταιριών σε κάθε κατηγορία διαπραγμάτευσης, όπως αυτές 

έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά 

χρήσιμα συμπεράσματα: 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του ΧΑΑ διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά. Αυτό 

σημαίνει πως κατά τον χρόνο της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο πληρούσαν ορισμένες 

προϋποθέσεις, τις οποίες και συνεχίζουν να τηρούν. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, είχαν Ίδια Κεφάλαια 

σε ενοποιημένη βάση τουλάχιστον € 3 εκατ., δημοσιευμένες και ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κερδοφορία προ φόρων ύψους € 2 εκατ., 

διασπορά τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών στο ευρύ κοινό κτλ. 

 Ωστόσο, σημαντικός αριθμός των εταιρειών του δείγματος βρίσκεται υπό επιτήρηση από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επιτηρούμενες εταιρείες παρουσίαζαν είτε αρνητικά Ίδια 

Κεφάλαια, είτε ζημίες κατά τη χρήση 2016 που ήταν μεγαλύτερες από το 30% των Ιδίων 

Κεφαλαίων, είτε είχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε γενικότερα είχαν δημιουργηθεί 

σοβαρές αμφιβολίες για την δυνατότητα τους να συνεχίσουν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. 

 Ακόμη, κάποιες εταιρείες διαπραγματεύονται στην κατηγορία της χαμηλής διασποράς, με τη 

διασπορά των μετοχών τους να είναι μικρότερη του 15% του συνόλου των κοινών μετοχών, ενώ 

άλλες είναι προς διαγραφή ή βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης, διότι έχουν πάψει να 

ισχύουν προϋποθέσεις όπως το κατώτατο όριο εσόδων των € 2 εκατ. κτλ.  

 Οι εταιρίες όλων των κατηγοριών πλην της κύριας διαπραγμάτευσης, και όσες η 

διαπραγμάτευση τους βρίσκεται σε αναστολή, φαίνεται πως εμφανίζουν αυξημένα κίνητρα για 

χειραγώγηση των λογιστικών τους μεγεθών, με στόχο την παρουσίαση μιας πιο ωραιοποιημένης 

μορφής των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Επηρεάζοντας τα στοιχεία του ισολογισμού 

και των αποτελεσμάτων χρήσης, οι διοικήσεις μπορούν να επιδιώξουν την προβολή μιας εικόνας 

για την εταιρία που θα είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών και εποπτικών 

αρχών. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν την έξοδό τους από τα καθεστώτα επιτήρησης και την 

ομαλοποίηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους. Οι εταιρείες πάλι που οι μετοχές τους 

βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης, με τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής έχουν τη 

δυνατότητα να άρουν την αναστολή και να αντλήσουν εκ νέου κεφάλαια από τη χρηματιστηριακή 

αγορά.  
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 Τέλος, και οι εταιρείες που ήδη διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, 

έχουν υψηλά κίνητρα για την χρήση επινοητικών πρακτικών λογιστικής και την προώθηση μιας πιο 

ελκυστικής εικόνας των χρηματοοικονομικών τους συνθηκών. 

 

 Με βάση την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εταιρειών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προηγήθηκε, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 

χρήσιμα συμπεράσματα. Δηλαδή, χωρίς βέβαια να υπάρχουν κάποιες εμφανείς ενδείξεις 

χειραγώγησης, μπορούν να εντοπιστούν τα σημαντικότερα σημεία στα οποία οι ελληνικές 

επιχειρήσεις ενδέχεται να εστιάσουν τις πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, για να υπερνικήσουν 

τα εμφανιζόμενα προβλήματα: 

 

1) Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για το 2016, 

αφορούσε την ύπαρξη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που ξεπερνούσαν το κυκλοφορούν τους 

ενεργητικό, ήτοι το κεφάλαιο κίνησης ήταν ανεπαρκές για την κάλυψη των καθημερινών τους 

αναγκών. Επιπλέον, φαίνεται πως παρόμοιες εκφάνσεις του ίδιου προβλήματος εμφανίζονται σε 

αρκετές εκθέσεις ελέγχου μέσω επισημάνσεων για αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας και αρνητικές 

ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Γενικά, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ένα από 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η ελληνική οικονομία, και το οποίο οξύνθηκε ακόμη 

περισσότερο έπειτα από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η ύπαρξη των 

προαναφερόμενων καταστάσεων δημιουργεί πολλά περιθώρια για την υιοθέτηση πρακτικών 

επινοητικής λογιστικής από τις εγχώριες εταιρείες, και με πολλούς ευφάνταστους τρόπους. Οι 

“συνήθεις ύποπτες” τεχνικές που μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος στο ελληνικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για τη βελτίωση των δεικτών ρευστότητας και την αλλοίωση των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι οι εξής: 

• Μεταφορά συμμετοχών στα χρεόγραφα που αποτελούν στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του δείκτη ROI, αφού τα χρεόγραφα δεν 

αποτελούν στοιχείο των πωλήσεων και δεν περιλαμβάνονται στο λειτουργικό ενεργητικό 

όπως οι συμμετοχές. 

• Αποτίμηση των πεπαλαιωμένων εμπορευμάτων στην τιμή κτήσης τους και όχι στην τιμή 

πώλησής τους. Με τον τρόπο αυτό, δεν εμφανίζονται οι αρχικά πραγματοποιούμενες ζημίες, 

και τα κέρδη παρουσιάζονται αυξημένα. Επίσης, τα αποθέματα εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό σε αξία υψηλότερη από την πραγματική τους. 

• Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων. Με μία τέτοια αλλαγή από τη μία χρήση 

στην άλλη, επηρεάζεται η αξία του τελικού αποθέματος και το κόστος των πωληθέντων, 

όπως επίσης ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης. 

• Αποτίμηση όλων των αποθεμάτων στην τελευταία τιμή αγοράς τους, ώστε να εμφανιστεί το 
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τελικό απόθεμα αρκετά υψηλότερο από το πραγματικό. 

• Μη εμφάνιση ζημιών από καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων εξαιτίας χρονικής 

απαξίωσης, κακής συντήρησης, φυσικής καταστροφής κτλ. 

• Μη διενέργεια προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις ή χρήση μειωμένων συντελεστών. 

• Μη μεταφορά πελατών στην κατηγορία των επισφαλών, με συνέπεια να αυξάνονται το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και ο δείκτης ρευστότητας. 

 

2) Γίνεται αντιληπτό πώς ένας μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσιάζει 

σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία πολλές φορές μάλιστα φαίνεται να έχουν 

συσσωρευτεί στην χρήση 2016 έπειτα από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα προηγούμενων ετών. 

Το πρόβλημα των συσσωρευμένων ζημιών είχε σαν επακόλουθο το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων 

αρκετών εταιρειών να πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα επίπεδα. Συνεπώς, στις εκθέσεις ελέγχου 

των εταιρειών αυτών γίνεται λόγος για εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 

2190/1920. Η ύπαρξη τέτοιων συνθηκών σε μία εταιρεία υποδηλώνει ουσιώδη αβεβαιότητα που 

μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. 

 Στις οικονομικές εκθέσεις των αναφερόμενων εταιριών περιγράφονται κάποια μέτρα που 

έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για την ομαλοποίηση της οικονομικής και λειτουργικής 

τους κατάστασης. Τα μέτρα αυτά έχουν αξιολογηθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητά τους, οι οποίοι με τη σειρά τους, μέσα από τις εκθέσεις ελέγχου που 

συνέταξαν, καθησύχασαν και το επενδυτικό κοινό. 

 Δεδομένης ωστόσο της γενικότερης δυσχερής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων οποιασδήποτε εταιρείας. Οι διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών 

έχουν αυξημένα κίνητρα να ωραιοποιήσουν την εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων, για να 

αποφύγουν τη δημοσίευση α) ζημιών στο τέλος της εκάστοτε διαχειριστικής χρήσης, ή β) 

αρνητικών μεταβολών στα κέρδη από τη μία διαχειριστική χρήση στην άλλη. Με τη χρήση 

τεχνικών δημιουργικής λογιστικής, κάποιες από τις ελαφρώς ζημιογόνες εταιρείες ίσως 

καταφέρνουν να παρουσιάζουν μία αντιστροφή κατάσταση με οριακά κέρδη προ φόρων. Με αυτό 

τον τρόπο πετυχαίνουν την εμφάνιση μιας καλύτερης εικόνας για τον Ισολογισμό τους, χωρίς όμως 

να καταβάλουν υψηλούς φόρους. 

 Οι λογαριασμοί που αποτελούν το βασικό συστατικό στη συνταγή του “μαγειρέματος” είναι 

αυτοί των έκτακτων εσόδων και εξόδων, που μεσολαβούν μεταξύ των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων προ φόρων. 

 

3) Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις, σχετίζεται με 

το ύψος των υποχρεώσεων και την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρατηρούμε πως αποτελεί 
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πλέον συχνό φαινόμενο, μακροπρόθεσμα δάνεια να μεταφέρονται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, λόγω αθέτησης συμφωνιών που υπεγράφησαν στις δανειακές συμβάσεις ή μη 

συμμόρφωσης με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Σε πολλές εκθέσεις ελέγχου 

τονίζεται από τους ορκωτούς λογιστές η ανάγκη ανάληψης ενεργειών για τη βελτίωση των 

παραπάνω καταστάσεων, αλλά και η ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναδιάρθρωσης του 

υπάρχοντος δανεισμού. Η κατάσταση επομένως για τις υπερδανεισμένες ελληνικές επιχειρήσεις 

είναι αρκετά δύσκολη, αφού όσες από αυτές δεν καταφέρουν να επιτύχουν τη ρύθμιση του 

τραπεζικού τους δανεισμού, κινδυνεύουν άμεσα με κατάρρευση. 

 Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής συνήθως εστιάζονται 

στην εξεύρεση τρόπων αποφυγής των δυσμενών συνεπειών που αναπόφευκτα θα προκύψουν σε 

περίπτωση αθέτησης των δανειακών συμβάσεων. Η χειραγώγηση συνήθως στοχεύει στα λογιστικά 

μεγέθη που έχουν οριστεί ως ρήτρες στις δανειακές συμβάσεις, αλλά και στη διατήρηση σταθερών 

χρηματοοικονομικών δεικτών και κατ’ επέκταση οικονομικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, οι 

ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα παραπάνω ενδεχόμενα χειραγώγησης και 

να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εξέτασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

επιχειρήσεων με παρόμοια εμφανιζόμενα προβλήματα. 

 

4) Τέλος, κίνητρα διαχείρισης των οικονομικών πληροφοριών φαίνεται πως δημιουργούνται 

και για την αντιμετώπιση πληθώρας άλλων προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων, μερικά από 

τα οποία τονίζονται και μέσα από τις παραγράφους έμφασης θέματος των ορκωτών ελεγκτών. Η 

επινοητική λογιστική μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως για παράδειγμα μιας ελλιπούς 

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, ή μιας υπεραισιόδοξης πρόβλεψης για την πορεία των 

εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Γενικά, το “εργαλείο” της δημιουργικής λογιστικής, εάν 

χρησιμοποιηθεί με δεξιοτεχνία, μπορεί να “χτίσει” μία εικόνα για την επιχείρηση, η οποία να μην 

φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αβεβαιότητες που απορρέουν από το γενικότερο 

οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται. Δεδομένης λοιπόν της κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας, η εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης λογιστικής χειραγώγησης αποτελεί ενδιαφέρον 

ζήτημα, εάν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός πως η ωραιοποίηση των αποτελεσμάτων 

αποτελεί συχνότερο φαινόμενο σε χώρες με χαμηλή προστασία των επενδυτών και ασθενή 

εφαρμογή των νόμων. 

 

Περιορισμοί και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

διάφοροι περιορισμοί στους οποίους έγκειται η παρούσα ερευνητική μελέτη. Όπως έχει 

προαναφερθεί, οι διερευνητικές εργασίες αποτελούν μία προσπάθεια εμπειρικής προσέγγισης του 
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φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής και της υιοθέτησης των πρακτικών της από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ελέγχθηκαν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών εταιρείες αναφορικά με την κατηγορία διαπραγμάτευσης τους, και στη συνέχεια 

εξετάστηκαν οι εκθέσεις ελέγχου που υπεγράφησαν από ορκωτούς ελεγκτές για την εταιρική χρήση 

2016. Εφόσον λοιπόν οι εκθέσεις ελέγχου που διερευνήθηκαν αφορούσαν τις οικονομικές 

καταστάσεις μιας μόνον εταιρικής χρήσης (2016), είναι προφανές πως η κλίμακα διεξαγωγής της 

έρευνας ήταν περιορισμένη.  

 Επιπλέον, ο αριθμός των εταιριών που είναι σήμερα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών μπορεί να διαφέρει σε ορισμένο βαθμό από αυτόν του δείγματος, καθώς στη λίστα των 

εταιρειών που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν και κάποιες που βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η διαπραγμάτευση των μετοχών τους βρίσκονταν σε 

αναστολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οριστικοποίηση της συγχώνευσης των 

εισηγμένων εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. και ΜΕΤΚΑ το καλοκαίρι του 2017. Το όνομά της 

ΜΕΤΚΑ έχει αποσυρθεί πλέον από το χρηματιστηριακό ταμπλό, παραμένει όμως άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τον όμιλο Μυτιληναίος. 

 Περαιτέρω ερευνητικές μελέτες επί του θέματος, θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν εκθέσεις 

ελέγχου οικονομικών καταστάσεων για πολλές διαδοχικές χρήσεις, ώστε τα συμπεράσματα που θα 

προκύψουν να βασίζονται στη διαχρονική εξέλιξη των παρατηρήσεων και επισημάνσεων των 

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Επίσης, μπορεί να διερευνηθεί το είδος των εμφανιζόμενων 

παρατηρήσεων ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσα από τις εκθέσεις ελέγχου 

μπορούν να εντοπιστούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κάθε 

κλάδου ξεχωριστά και να διαπιστωθεί σε ποιους κλάδους είναι πιθανότερο να εμφανιστούν 

φαινόμενα δημιουργικής λογιστικής. 

 Επιπλέον, ενδιαφέρον θέμα θα αποτελούσε και η διερεύνηση των υιοθετούμενων πρακτικών 

παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις τιμές των οικονομικών 

αριθμοδεικτών των εταιρειών. Η διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των μεγεθών 

χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως για παράδειγμα της κυκλοφοριακής ή άμεσης ρευστότητας, 

ίσως απέδιδε εν τέλει χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις προσπάθειες στρέβλωσης των 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

αποφυγή της ύπαρξης μεροληψίας («bias»), καθώς ορισμένοι αριθμοδείκτες ενδέχεται να 

υπολογίζονται εξαρχής βάσει παραποιημένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Συμπεράσματα Eργασίας 

 

Από την όλη ενασχόληση της παρούσας εργασίας με το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής, 

και από τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης που προηγήθηκε, μπορούμε να εξάγουμε κάποια 
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γενικότερα συμπεράσματα για το εν λόγω φαινόμενο, τις γενεσιουργές αιτίες, τις επιπτώσεις του, 

αλλά και για τρόπους αντιμετώπισής του : 

Το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις διεθνώς, με 

τις πρακτικές της να κάνουν την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Κύρια έκφανση της φαίνεται 

πως είναι η χειραγώγηση των κερδών των επιχειρήσεων για την εμφάνιση ωραιοποιημένων 

αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα εταιρικά σκάνδαλα της τελευταίας δεκαετίας (Enron, WorldCom, 

Parmalat, Lehman Brothers Holdings κτλ.) επέφεραν σημαντικές οικονομικές απώλειες στην 

παγκόσμια αγορά, στους επενδυτές, στους πιστωτές, στους εργαζόμενους, καθώς και στους 

κρατικούς φορείς. 

 Τα κίνητρα της παραποίησης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και οι βασικές 

πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, 

αλλά και συγγραφής αρκετών άρθρων και βιβλίων. Οι ανησυχίες που δημιουργούνται αφορούν την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την πληρότητα των υφιστάμενων 

λογιστικών κανονισμών, την διατήρηση της ακεραιότητας των διευθυντικών στελεχών, την 

επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, αλλά και 

την αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών αγορών. 

 Με τη διερεύνηση των παραπάνω παραγόντων γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι 

γενεσιουργές αιτίες της απάτης και να εξευρεθούν οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί της. Επιπλέον, 

γίνεται προσπάθεια διερεύνησης και εντοπισμού προβληματικών σημείων της διαδικασίας ροής της 

πληροφόρησης, ώστε μέσω της βελτίωσης αυτών να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 

κεφαλαιαγορών, με τους επενδυτές και τους πιστωτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν αληθείς και 

έγκυρες πληροφορίες. 

 Προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός πιο αξιόπιστου συστήματος 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, θεσπίστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Μέσω του ενιαίου πλαισίου λογιστικών κανονισμών που 

αυτά εισήγαγαν, επιδιώχθηκε η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, συγκρισιμότητα, αλλά και 

ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν πώς 

σε ορισμένες περιπτώσεις η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ίσως να έχει τα 

αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό διότι οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής μπορούν να κάνουν 

την εμφάνισή τους μέσω της εκμετάλλευσης της ευελιξίας και της ελαστικότητας που παρέχουν 

αρκετά πρότυπα (π.χ. περιθώρια εναλλακτικών επιλογών στη λογιστική αντιμετώπιση διαφόρων 

θεμάτων). 

 Πολλές έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας έχουν εντοπίσει ενδείξεις 

χειραγώγησης των κερδών μέσα από την χρησιμοποίηση στατιστικών μοντέλων σε μεγάλα 

δείγματα επιχειρήσεων. Ως η βασικότερη υπόνοια για την ύπαρξη χειραγώγησης παρουσιάζεται το 

γεγονός πως η πλειοψηφία των εξεταζόμενων επιχειρήσεων εμφανίζουν κέρδη τα οποία  είτε 
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ανταποκρίνονται στον στόχο των προβλεπόμενων κερδών, είτε τον ξεπερνούν, ενώ σπανίως 

βρίσκονται κάτω από αυτόν. 

 Στην Ελλάδα, από τις εμφανιζόμενες περιπτώσεις χειραγώγησης έχει παρατηρηθεί πως οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχεύουν κυρίως στη μείωση των κερδών και στη διόγκωση των 

εξόδων τους, ώστε να αποφύγουν την καταβολή υψηλών φόρων. Από την άλλη, οι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, κατά την προ-κρίσης περίοδο φαίνεται πως επιδίωκαν την ταχεία 

ανάπτυξή τους μέσω της ωραιοποίησης των οικονομικών τους καταστάσεων. Έπειτα όμως, και 

κατά την έναρξη της κρίσης, η παραποίηση άρχισε να στοχεύει στον περιορισμό των ζημιών και 

στην κατά το δυνατόν εμφάνιση οριακών κερδών προ φόρων, για την αποφυγή παρουσίασης κακής 

εικόνας. 

 Εν έτη 2016, από την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, 

διαπιστώνουμε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν αυξημένα κίνητρα παραποίησης των 

οικονομικών τους καταστάσεων και χειραγώγηση των λογιστικών τους μεγεθών. Τα σημαντικότερα 

προβλήματα που τονίζονται από τους ανεξάρτητους ελεγκτές συνοψίζονται στα εξής: 

1. Ανεπάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης. 

2. Περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/20. 

3. Μεγάλο ύψος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

4. Αβεβαιότητα της ικανότητας αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων. 

5. Ύπαρξη συνθηκών που υποδηλώνουν ουσιώδεις αβεβαιότητες ή αμφιβολίες για την 

ικανότητα εταιριών ή ομίλων εταιριών να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, όπως είναι οι 

σημαντικές διαδοχικές ζημιές, η έλλειψη ρευστότητας και οι αρνητικές ταμειακές ροές. 

 

 Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι πως για την εξάλειψη 

του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής είναι πλέον επιβεβλημένη η ενίσχυση της διαφάνειας, 

της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμβολή τόσο των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών, όσο και 

των ίδιων των επιχειρήσεων και των στελεχών τους. 

 Κύριο μέλημα των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελέσει η υιοθέτηση 

αποτελεσματικότερων πλαισίων εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και η εκπαίδευση της 

επιχειρηματικής ηθικής και της ηθικής συμπεριφοράς στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Όσον αφορά τον ρόλο των ελεγκτών, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους, σε 

συνδυασμό με εντονότερη δημόσια εποπτεία και ρύθμιση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Τέλος, 

είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω προώθηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητάς τους. 
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ΙΑΣΩ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΛΥΔΑ ΑΕ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

LAVIPHARM Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΟΤΕ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική 

Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία 
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ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

SPACE HELLAS Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Forthnet A.E. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

HOUSEMARKET Α.Ε. 
ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
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Πίνακας 2 : Είδος Διατυπωμένης Γνώμης Ορκωτών Ελεγκτών 

Εταιρία

CENERGY HOLDINGS S.A. 1 1

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 1 1

1

 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 1

1 1

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1

1 1

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 1 1

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 1

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 1 1

1

1

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 1 1

1

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 1 1

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 1 1

1 1

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 1 1

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 1

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 1

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 1

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 1

VIOHALCO SA/NV 1 1

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 1 1

UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 1

1

ΒΙΣ Α.Ε. 1 1

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1 1

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 1 1

1 1

1 1

Σύμφωνη 

Γνώμη

Γνώμη με 

Επιφύλαξη

Αδυναμία 

Έκφρασης 

Γνώμης

Αρνητική 

Γνώμη

Κανένα Θέμα 

Έμφασης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ 

Α.Ε. 

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Α.Ε.
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Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 1

1 1

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 1 1

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 1 1

1 1

DIONIC AEBE 1

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 1 1

1 1

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 1 1

ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 1

1 1

ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 1

COCA-COLA HBC AG 1 1

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 1 1

1 1

1 1

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 1

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 1 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 1

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 1 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1 1

1

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 1 1

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 1 1

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1

1

1

1 1

1

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 1 1

1

1

F.G. EUROPE Α.Ε. 1 1

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - 
ΔΡΟΜΕΑΣ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Ε. 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
Α.Ε. 
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1 1

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1 1

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1

1 1

ΙΛΥΔΑ ΑΕ 1 1

1 1

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 1 1

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. 1 1

1 1

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 1 1

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 1 1

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 1 1

1

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 1 1

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 1 1

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 1 1

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 1

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1 1

1 1

1 1

1

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1 1

ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 1

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 1 1

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1 1

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 1

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 1 1

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 1 1

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1 1

1 1

LAVIPHARM Α.Ε. 1

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 1 1

1

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1 1

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. 

INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ 

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
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ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 1

1 1

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1 1

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 1 1

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 1 1

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 1

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1 1

1

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 1 1

1 1

1

1 1

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 1 1

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 1

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1 1

1 1

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 1

1 1

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 1 1

1 1

1

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 1

1

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1 1

1 1

1

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 1 1

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1

1 1

1 1

1 1

Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ 
Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING 
A.E.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική 

Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 1 1

1 1

ΟΤΕ Α.Ε. 1 1

1 1

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 1

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 1 1

1 1

1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1

1 1

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 1

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 1

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 1 1

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1 1

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1

ΓΕΚΕ Α.Ε. 1 1

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 1

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 1

1 1

1

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 1

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1 1

1

SPACE HELLAS Α.Ε. 1 1

1 1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1 1

1

1 1

1 1

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 
ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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Πίνακας 3 : Επισημάνσεις Ορκωτών Ελεγκτών 

1

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 1 1

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1 1

Forthnet A.E. 1

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 1

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 1

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 1 1

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 1

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) 1 1

HOUSEMARKET Α.Ε. 1 1

1

Σύνολο 179 1 3 1 117

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - 
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

Εταιρία Θέμα Έμφασης

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 
Α.Ε. 

1) Ζημιογόνα αποτελέσματα 2) Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3) Οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων 4) Χαμηλό ύψος κύκλου εργασιών 5) Μικρός αριθμός προσωπικού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 

1) Ζημιογόνα αποτελέσματα. 2) Αρνητικές λειτουργικές ροές, αρνητικοί δείκτες, σημαντικό ύψος 
υποχρεώσεων και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 3) Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες 

που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες 
εξελίξεις. 4) Αναδιάρθρωση δανεισμού.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις – δεν αναμένεται επιβάρυνση της χρηματοοικονομικής θέσης της 
εταιρίας και δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη

Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, Κεφάλαιο Κίνησης και δείκτης EBITDA – εφαρμογή άρθρων 47 & 48 
του Κ.Ν.2190/20.

ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

1) Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής Εταιρείας απεικονίστηκαν στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το 

σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3) Η Μητρική Εταιρεία βρίσκεται σε 
διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της αλλά η ικανότητα της να την 

ολοκληρώσει δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που
απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

1) Νομική διαδικασία σε εξέλιξη. 2) Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου δεν έχει αποκατασταθεί 
και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20. 3) Αναδιάρθρωση τραπεζικού 

δανεισμού.

Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 ή και 48 του Κ.Ν. 2190/20 για τις θυγατρικές 
εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές 
συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις

Ανέλεγκτες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της - για τις χρήσεις 
2014 και 2015 η Εταιρεία δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 3) Αρνητική Καθαρή Θέση – εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες 
χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 

DIONIC AEBE 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών διαφορών

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 

LAVIPHARM Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 

Α.Ε. 
1) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. 2) Αυξημένος κίνδυνο 

ρευστότητας και μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις τραπεζικές υποχρεώσεις.

1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων – αδυναμία αποπληρώμής μέρους των συμβατικών 
υποχρεώσεών κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 2) Αρνητικά Ίδια 

Κεφάλαια -  εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 

1) Ύπαρξη ληξηπρόθεσμων υποχρεώσεων 2) Οι δανειακές υποχρεώσεις βρίσκονται σε διαδικασία 
αναδιάρθρωσης-ρύθμισης με τις πιστώτριες τράπεζες. 3) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 4) Ύπαρξη σημαντικών αρνητικών 
αποτελεσμάτων, ροών και δεικτών, σημαντικό ύψους υποχρεώσεων, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 
και αδυναμία στην εξόφληση υποχρεώσεων. 5) Νέα μετοχική σύνθεση - είσοδος νέου βασικού 

μετόχου.

1) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 2) εκκρεμεί κατά της εταιρίας αυτεπάγγελτη έρευνα της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού με αντικείμενο πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του 
Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» -  η τελική έκβαση της έρευνας 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.

1) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του μετοχικού 
της κεφαλαίου - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 2) Το σύνολο 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1) Περιγράφεται η από 7/4/2016 εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας «CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ 
ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ» και η από 1/7/2016 συγχώνευση με απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας από την 

μητρική «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.– ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ». 2) Το Δ.Σ. της εταιρίας 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, με απόφαση του στις 28/12/2016 αποφάσισε την συγχώνευση με 

απορρόφηση της εταιρίας από την εταιρία Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε. 

1) Ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, δεικτών και σημαντικού ύψους 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 2) Αναδιάρθρωση δανεισμού

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 
ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

1) Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και συνεχιζόμενες ζημίες 2) Το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων. 2) Ίδια Κεφάλαια κάτω του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου – εφαρμογή των άρθρων 47 
και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες 
χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που 
προμηθεύεται η Εταιρία απο το Ελληνικό Δημόσιο μετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής 
συμφωνίας, η εταιρία συνεχίζει να συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη 

συντήρηση και λειτουργία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς 
ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ <ΕταιρίαΠαγίων ΕΥΔΑΠ>, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της 

απο 9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

EUROMEDICA Α.Ε. 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 2) Το 
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων. 3) Ύπαρξη ληξηπρόθεσμων οφειλών.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Ε. 

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν απο τις υφιστάμενες οικονομικές 
συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. 2) Αναδιάρθρωση δανεισμού

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Εταιρεία εμφανίζει συνεχιζόμενες ζημίες, αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια και φόρους ακίνητης περιουσίας, ήτοι 

προβλήματα ρευστότητας και ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης.

COMPUCON 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ 

1) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 2) 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

1) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 2) 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 3) Αναδιάρθρωση δανεισμού

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε μεγάλος πελάτης 
της εταιρίας. 

1) Η Καθαρή Θέση ορισμένων ενοποιούμενων εταιριών είναι μικρότερη από το 50% του 
Μετοχικού τους Κεφαλαίου ή και αρνητική. 2) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του υποομίλου 

Lavipharm Corp (Η.Π.Α.) έχει καταστεί αρνητικό. 3) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 
θυγατρικής εταιρείας LAVIPHARM Limited έχει καταστεί αρνητικό.
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Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 

ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Ανεπάρεκεια κεφαλαίου κίνησης.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
Ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων θυγατρικής Εταιρίας, η έκβαση των οποίων δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο.

Διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου της Εταιρείας και συνέχιση της 
εμπορικής της δραστηριότητας. 

1) Ύπαρξη σημαντικών λειτουργικών ζημιών και αρνητικών ταμειακών ροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες 2) Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες, Δημόσιο και 

Ασφαλιστικά ταμεία. 3) Δεν τηρούνται οι όροι ομολογιακού δανείου και αυτό έχει καταταχθεί στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4) Το σύνολό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το 
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 5) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή 

του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920. 6) Δεν διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη αποζημιώσεως 
αποχωρήσεως προσωπικού.

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε 

1) Επικυρώθηκε συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της Εταιρίας και έγινε ρύθμιση των χρεών 
της προς το Δημόσιο. 2) Ζημιογόνα αποτελέσματα, αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, και καθυστερήσεις 

στην εξυπηρέτηση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. 3) Για τις χρήσεις 2012 έως 2016 η εταιρία δεν 
έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

MEDICON ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

MARFIN INVESTMENT 
GROUP Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

1) Γίνονται συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων 
τραπεζικών υποχρεώσεων. 2) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνουν το 

σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού. 3) Ύπαρξη ληξηπρόθεσμων οφειλών

MICROLAND 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

1) η Εταιρεία έχει διακόψει την εμπορική της δραστηριότητα από προηγούμενες χρήσεις και η 
Διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την επανέναρξη της δραστηριότητας της. 2)Αρνητικά Ίδια 

Κεφάλαια – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920.   

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA 
BAGNO Α.Ε. 

1) Ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων και αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών. 2) Γίνεται 
αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και την οικονομική αβεβαιότητα που

επικρατεί στην Ελλάδα καθώς και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις μελλοντικές 
δραστηριότητες του Ομίλου. 3) Αναδιάρθρωση δανεισμού

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING A.E. 

1) Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι αρνητικά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν 
το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 2) Η βασική θυγατρική εταιρεία ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΑΕ συνυπέγραψε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β 

του Ν, 3588/2007'’ και με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο 
πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα’’.

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Αναιρέθηκε πρωτόδικη απόφαση σχετικά με κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην 
θυγατρική Εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο 
προκειμένου να εξετάσει τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης που δεν είχαν εξεταστεί. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ 

Α.Ε. 

1) Ζημιογόνα αποτελέσματα 2) Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Τράπεζες. 3) Το σύνολο των 
δανείων της Εταιρίας απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4) Το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών της στοιχείων. 5) Υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. 6) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί 

μικρότερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου – εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920.

1) Ζημιογόνα αποτελέσματα 2) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 3) Αρνητική Καθαρή Θέση – εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Καθυστερήσεις ρευστοποίησης δύο (2) επίδικων απαιτήσεων της Εταιρείας κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου - βάσει των εκτιμήσεων της Διοίκησης, η έκβαση θα είναι θετική.

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Ληξηπρόθεσμες οφειλές, ζημιογόνα αποτελέσματα, αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες και αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. 

Γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές 
συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Έλλειψη κύκλου εργασιών του Ομίλου από την κύρια δραστηριότητα, καθυστέρηση 
ρευστοποίησης απαιτήσεων και εμφάνιση αρνητικών ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες.

Αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων με 
αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης και της ωφέλιμης ζωής. 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Forthnet A.E. 

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT 
Α.Β.Ε.Ε. 

Αναδιατυπώθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2016, με σκοπό την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο 

έγκρισης του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας για τη διάθεση με δημόσια 
προσφορά και την εισαγωγή ομολογιών αυτής, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 

1) Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, συνεχιζόμενες ζημίες, αρνητικές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. 2) Αρνητική Καθαρή Θέση – εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν 

2190/1920.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

1) Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν αποδεχθεί το 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Εταιρείας καθίσταται μικρότερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου - εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 

Α.Ε. 

1) Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Το 
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών τους στοιχείων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει τη 
συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων.

1) Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της 
περιόδου 2)Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια 3) Αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 

1) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2) Αρνητική Καθαρή Θέση – εφαρμογή του άρθρου 48 

του ΚΝ 2190/1920.

ΤΡΟΠΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

1) Ίδια Κεφάλαια μικρότερα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου – εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Υφίστανται προσφυγές της Εταιρείας προς επίλυση 

φορολογικών διαφορών - η έκβαση τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και δεν έχει 
σχηματισθεί πρόβλεψη. 3) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο 

των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4) Ύπαρξη ληξηπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

YALCO - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου 
– εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 της παρ.1γ του K.Ν. 2190/1920.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ενεργητικού.

1) Μη συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές συμβάσεις. 2)  Ύπαρξη ληξηπρόθεσμων 

δόσεων. 3) Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. 4) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών. 5) Αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα.

1) ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως πραγματοποίησε ζημία μετά φόρων ύψους 
€ 48,7 εκατ., με αποτέλεσμα οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου να υπερβαίνουν το σύνολο του 

ενεργητικού κατά € 95.8 εκατ. Επίσης οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου 
υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά €241 εκατ. ,λόγω της ανακατάταξης του 
δανεισμού στις τρέχουσες υποχρεώσεις. 2) ο Όμιλος έχει προχωρήσει στη σύναψη νομικά 

δεσμευτικής συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του χρέους. 3) Εξαιτίας των συσσωρευμένων 
ζημιών, η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική με συνέπεια να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920

ΥΙΟΙ 
Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - 

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. 2) Τα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια 

καταχωρήθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω μη επίτευξης των οριζόμενων στη 
δανειακή σύμβαση οικονομικών δεικτών. 3) Διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την 

αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. 


