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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

-

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
Ο όρος «Επινοητική Λογιστική» ή αλλιώς «Δημιουργική Λογιστική» - Creative
Accounting 1 – είναι σχετικά καινούριος, το πρόβλημα, όμως, που αφορά στη σκόπιμη παρέμβαση
στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων είναι αρκετά παλιό και ιδιαίτερα τα τελευταία
δεκαπέντε περίπου χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και δεν
υπάρχει μέχρι σήμερα συμφωνία των μελετητών ως προς την ακριβή ονομασία του εν λόγω
προβλήματος (αλλά ούτε και ως προς τον όρο επινοητική λογιστική), ωστόσο, ο όρος Creative
Accounting φαίνεται να το αποδίδει καλύτερα σε σύγκριση με τους άλλους ορισμούς που
χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς, όπως είναι για παράδειγμα οι εξής: α) income smoothing ή
διαφορετικά οι σκόπιμοι εκείνοι λογιστικοί χειρισμοί που αποβλέπουν στον περιορισμό των
έντονων διακυμάνσεων των κερδών, δηλαδή που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση ή ομαλοποίησή
τους, β) window dressing ή διαφορετικά ο ευπρεπισμός και η καλυτέρευση των λογιστικών
καταστάσεων με σκόπιμες πράξεις ή παραλείψεις, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της
επιχείρησης, γ) cosmetic accounting κλπ.
Ο κ. Φίλιος υποστήριξε στο βιβλίο που συνέγραψε το 2003 με τίτλο «Δημιουργική
Λογιστική» ότι οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς και αναφέρονται στο
πρόβλημα αυτό δεν καταλήγουν σε ένα μοναδικό ορισμό του όρου.
Στη μελέτη του ο Naser 2 ορίζει τη δημιουργική λογιστική ως έναν μετασχηματισμό των
λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγματικά είναι στο τι οι καταρτίζοντες τις λογιστικές καταστάσεις
επιθυμούν να είναι, εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες και / ή αγνοούντες μερικούς ή όλους
από αυτούς. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι η ελευθερία επιλογής που παρέχεται από το αγγλοσαξονικό
σύστημα λογιστικής μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση της ελευθερίας αυτής. Εντούτοις, στην
έκταση που αυτή η επιλογή εξακολουθεί να προσφέρεται για κατάχρηση θα υπάρχει δημιουργική
λογιστική.
Ο Jameson 3 γράφει ότι οι λογιστικές διεργασίες αποτελούνται από σχέσεις και αντιμετώπιση
πολλών

ζητημάτων

κρίσεως,

καθώς

επίσης

από

αποφάσεις

επί

αντιθέσεων

μεταξύ

ανταγωνιζόμενων προσεγγίσεων στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικά γεγονότα και συναλλαγές. Υποστηρίζει ότι αυτές είναι που δημιουργούν την
υποκειμενικότητα καθώς επίσης την ανάγκη για κρίση και έκφραση απόψεων, χαρακτηριστικά που
1

Σε ολόκληρη την εργασία μου, η έννοια της creative accounting θα αποδίδεται στα ελληνικά με τους όρους
επινοητική λογιστική και δημιουργική λογιστική, θεωρώντας ότι και οι δύο αυτοί όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως
στην ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, επιτελούν με επιτυχία το σκοπό τους
2
Naser, K.H.M. (1993), “Creative Financial Accounting”, Prentice Hall International (UK) Limited
3
Jameson, M. (1988), “A practical Guide to creative accounting”, Kogan Page Limited
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συνιστούν τη μεγάλη δύναμη της λογιστικής και ταυτόχρονα, τη μεγάλη αδυναμία της. Ενώ από τη
μια πλευρά η λογιστική χρειάζεται να παραμείνει αρκετά ευέλικτη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίζει μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και να τις αντιπροσωπεύει με ακρίβεια στους
λογαριασμούς, από την άλλη πλευρά η ευελιξία αυτή παρέχει ευκαιρίες για παραποιήσεις, απάτες
και λανθασμένες απεικονίσεις. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες ασκούνται από λιγότερο
ευσυνείδητα στοιχεία του λογιστικού επαγγέλματος, έχουν γίνει γνωστές ως «δημιουργική
λογιστική».
Ο Ian Griffiths 4 έχει προχωρήσει σε μια δριμύτερη θεώρηση του θέματος, αφού ισχυρίζεται
ότι κάθε εταιρία στη Μεγάλη Βρετανία «παίζει» κατά κάποιο τρόπο με τα κέρδη της. Κάθε σύνολο
δημοσιευόμενων λογαριασμών βασίζεται σε βιβλία που έχουν «μαγειρευτεί» με προσοχή ή έχουν
πλήρως ωραιοποιηθεί. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται συνήθως δυο φορές το χρόνο στο
επενδυτικό κοινό έχουν αλλαχθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί ο ένοχος. Η εξαπάτηση αυτή γίνεται
με τέλειο τρόπο έτσι ώστε να είναι πλήρως νόμιμη και καλείται δημιουργική λογιστική.
Ο Terry Smith 5 εξέφρασε μια παρόμοια απαισιόδοξη άποψη όταν ισχυρίστηκε ότι έγινε
ιδιαίτερα αισθητό το γεγονός πως μεγάλο μέρος από την ανάπτυξη των κερδών η οποία συνέβη
κατά τη δεκαετία του ‘80 ήταν το αποτέλεσμα συνένωσης λογιστικών τεχνασμάτων παρά αληθούς
οικονομικής ανάπτυξης. Επεξηγεί, μάλιστα, με παραδείγματα από την πραγματικότητα τις τεχνικές
που μεταχειρίστηκαν στην πράξη ορισμένες από τις ένοχες εταιρίες.
Πέρα από τους ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο John Fielding 6 από την Αυστραλία,
επίσης ανέφερε ότι η δημιουργική λογιστική συνίσταται στην παραγωγή κερδών εκεί όπου δεν
υπάρχουν τέτοια στην πραγματικότητα. Αν και αυτό μπορεί μερικές φορές να γίνεται κατά τρόπο
που να μην βρίσκεται σε συμφωνία με τα λογιστικά πρότυπα, στις περισσότερες περιπτώσεις
συνεπάγεται και παραποίηση ή κατάχρησή τους.
Αξίζει να σημειωθεί με βάση τους προαναφερθέντες ορισμούς και τις προμνησθείσες
δηλώσεις ότι η δημιουργική λογιστική συνδέεται απευθείας με το χειρισμό κάποιων λογιστικών
προτύπων. Ειδικότερα, οι Arnat, Blake και Oliveras 7 προσθέτουν ότι η διάδοση της δημιουργικής
λογιστικής είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στην Αγγλία σε σύγκριση με:
α)

τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία ή η Ισπανία όπου η

ύπαρξη της παράδοσης του ρωμαϊκού δικαίου είναι πολύ ισχυρή και οι λογιστικοί κανόνες δεν
επιτρέπουν ελαστικότητα η οποία θα μπορούσε να καταστήσει ικανό το λογιστή να κάνει επιλογές
που να τον ευνοούν.
4

Griffiths, I. (1992), “Creative Accounting – How to make your profits what you want them to be”, Cox & Wyman
Limited, η πρώτη έκδοση έγινε το 1986 από την Unwin Hyman, London
5
Smith, Terry (1996), “Accounting for Growth”, Random House UK Limited, p. 5, 21-23, 27-28
6
Fielding, J. (1996), “Creative Accounting”, Http:/www.asa.asn.au/meeting Speech
7
Arnat, O., Blake J. and Oliveras E. (1999), “The struggle against creative accounting: “true and fair view” part of the
problem or part of the solution?” Working paper, Journal of Economics, Literature classification: M41
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β)

τις ΗΠΑ, όπου η παράδοση άγραφων νόμων (εθιμικού δικαίου) υπάρχει όπως στο

Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο υψηλός κίνδυνος και το υψηλό κόστος ενδεχόμενου δικαστικού αγώνα
έχουν οδηγήσει το λογιστικό επάγγελμα στη διαμόρφωση πολύ λεπτομερών διαδικασιών, οι οποίες
αποτελούν βάση για τυχόν δίκη. Αντίθετα, ο κίνδυνος δικαστικού αγώνα για τέτοιες περιπτώσεις
είναι πολύ μικρότερος στην Αγγλία.
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μακροχρόνια
προϊστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο -την πρώτη χώρα ουσιαστικά που εγκαθίδρυσε επαγγελματικό
λογιστικό σύστημα με σύγχρονη οργάνωση- όσον αφορά τη χρήση λογιστικών προτύπων με σκοπό
την ευνοϊκότερη τακτοποίηση των λογαριασμών των εταιριών. Τα λογιστικά πρότυπα έχουν
αυξήσει σημαντικά την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων.
Υπάρχουν, όμως, άφθονες εναλλακτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες από τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, οι οποίες αφήνουν στα διευθυντικά στελέχη των εταιριών περισσότερο χώρο για ελιγμούς
απ’ όσο θα έπρεπε κανονικά, ο οποίος οδηγεί αναπόφευκτα σε εκείνες τις μεθόδους που είναι οι
πλέον ευνοϊκές για τις εταιρίες. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να «ανοίγει παράθυρα» για κακή
χρήση των λογιστικών προτύπων.

2. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πολλή αμφισβήτηση πηγάζει, επίσης, από τη συζήτηση σχετικά με τη φύση της επινοητικής
λογιστικής, διότι ο διάλογος για έναν ορισμό της έχει αποτύχει στο να διευκολύνει τη βαθύτερη
έρευνα του ζητήματος.
Συνήθως, η επινοητική λογιστική ορίζεται ως η εκμετάλλευση των αδυναμιών των διαφόρων
λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και η παραβίαση αυτών, με απώτερο σκοπό την παρουσίαση
των λογιστικών καταστάσεων, όχι όπως αυτές θα έπρεπε κανονικά να είναι, αλλά όπως συμφέρει
κάθε φορά την επιχείρηση να εμφανίζονται.
Επομένως, γίνεται εύκολα σαφές πως υπάρχουν ουσιαστικά δύο είδη επινοητικής λογιστικής:
η θεμιτή και η αθέμιτη (Μπαραλέξης). Η πρώτη εκμεταλλεύεται τα κενά στους λογιστικούς
κανόνες και νόμους προκειμένου να μεγαλώσει (συνήθως) το δημοσιευόμενο από την οικονομική
μονάδα αποτέλεσμα, ενώ η δεύτερη καταστρατηγεί και παραβιάζει τους νόμους αυτούς,
στρεβλώνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παραπληροφορεί το επενδυτικό κοινό και
στοχεύει συνήθως στη μείωση του αποτελέσματος.
Ο Naser (1993) ισχυρίστηκε ότι η επινοητική λογιστική δεν αντιβαίνει ευθέως το νόμο. Απλώς
λειτουργεί μέσα στο γράμμα αμφότερων του νόμου και των λογιστικών προτύπων, αλλά κατά μια
πιο αυστηρή θεώρηση μπορεί να αναφερθεί ότι είναι εναντίον του πνεύματος και των δύο. Στην
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ουσία, πρόκειται για μια διαδικασία χρησιμοποίησης των κανόνων, όχι κατ΄ ανάγκη
παρακάμπτοντάς τους, καθώς και της «ευκαμψίας» που συνδέεται με τους κανόνες αυτούς
προκειμένου να καταρτιστούν οι λογιστικές καταστάσεις με τέτοιο τρόπο που να φαίνονται
διαφορετικές από εκείνες που προτίθενται οι κανόνες να παρουσιάσουν.
Κατά ένα παρόμοιο τρόπο, οι Whelan και McBarnet 8 θεωρούν την επινοητική λογιστική
τελείως νόμιμη –αναφέρουν σχετικά ότι είναι “perfectly legal”- και δίνουν αυτόν ως τον κύριο λόγο
για τον οποίο η επινοητική λογιστική αποδείχθηκε τόσο δύσκολο να ελεγχθεί στο παρελθόν. Ο
Griffiths (1986) επίσης την θεωρεί πλήρως θεμιτή (totally legitimate).
Αν και πολλοί συγγραφείς θέτουν επιχειρήματα υπέρ της επινοητικής λογιστικής, η γνώμη του
κοινού διχάζεται για τη νομιμότητα στη χρήση της. Σύμφωνα με διερεύνηση ενός δείγματος
ελεγχόμενων εταιριών από το Naser (1993), το 45,55 του δείγματος θεωρεί ότι η δημιουργική
λογιστική συνιστά ένα θεμιτό μέσο, ενώ το 45,4% έχει αντίθετη άποψη. Ο ερευνητής σημειώνει,
όμως, ότι αν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιό του και συμφωνούν με τη
νομιμότητα της επινοητικής λογιστικής, αποδεχτούν πως ο σκοπός της λογιστικής αυτής είναι να
παραπλανά, τότε είναι δύσκολο να δοθεί σαφής εξήγηση στις απαντήσεις τους. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν σίγουροι ότι η πρακτική της επινοητικής λογιστικής θα
συνεχισθεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται σήμερα, εν έτει 2007, δηλαδή 14 χρόνια μετά τη
διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν
τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής ένα σοβαρό πρόβλημα και σχεδόν το σύνολο του δείγματος
συμφωνεί ότι το πρόβλημα αυτό ουδέποτε θα λυθεί πλήρως.
Ανεξάρτητα, όμως, από τη συζήτηση που αφορά στη νομιμότητα ή μη της επινοητικής
λογιστικής, οι Whelan και McBarnet (1999) ισχυρίζονται ότι παραμένει ελκυστική στις εταιρίες
για προφανείς λόγους. Δεξιοτέχνες της λογιστικής πράξης μπορούν να χειρίζονται προς όφελος των
εταιριών τους αριθμοδείκτες – κλειδιά, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της αγοράς και
ως εκ τούτου μπορούν να διογκώνουν τα δημοσιευόμενα κέρδη ή να ελαχιστοποιούν τις
αναφερόμενες ζημίες, να επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης που διαφορετικά δεν
θα μπορούσαν να ανακύψουν, να βελτιώνουν την απόδοση της διοίκησης (και τις καταβολές
αμοιβών στη διοίκηση που σχετίζονται με την απόδοση), να παρακάμπτουν περιορισμούς που
έχουν επιβληθεί για δανεισμό, να συγκαλύπτουν χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και να διαφεύγουν
του ελέγχου των μετόχων.
Παρόλα αυτά, σοβαρές αρνητικές όψεις συχνά αναφέρονται, οι οποίες σχετίζονται με την
πράξη. Ο Jameson (1988) περιγράφει την επινοητική λογιστική ως μη συμβάλλουσα στη
δημιουργία πλούτου με οποιονδήποτε τρόπο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, η πρακτική της
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συνεπάγεται μεταφορά πλούτου από εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι σε όσους έχουν τη
γνώση της. Επιπρόσθετα, συχνά έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στους επενδυτές, στους
πιστωτές, στους εργαζομένους και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Το γεγονός αυτό έχει
τεκμηριωθεί επαρκώς στην Αγγλία για τη δεκαετία του ‘80 με την κατάρρευση εταιριών όπως της
Maxwell Communications Corporation, η οποία εφάρμοσε διάφορες μορφές δημιουργικής
λογιστικής. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα, στο οποίο γίνεται συχνά αναφορά, συνδέεται με την
Tiphook, μια εταιρία εκμίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων (container leasing company), η οποία
πτώχευσε, εν μέρει εξαιτίας της πρακτικής επινοητικής λογιστικής.
Αυτό που έχει στην πραγματικότητα σημασία αποτελεί το γεγονός ότι και τα δύο είδη της
επινοητικής λογιστικής έχουν τις ίδιες βασικά γενεσιουργές αιτίες, ασκούνται από τα ίδια πρόσωπα
και έχουν τις ίδιες κατά βάση επιπτώσεις στους δημοσιευόμενους λογαριασμούς. Ως εκ τούτου, η
επινοητική λογιστική ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρόβλημα με δύο όψεις, καθεμιά
από τις οποίες πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που
επιφέρει.
Θα πρέπει να επισημανθεί πως επειδή η δημιουργική λογιστική διαστρεβλώνει σε μεγάλο
βαθμό την εικόνα των λογαριασμών, θεωρείται πλέον ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και για το
λόγο αυτό οι επαγγελματικές ενώσεις των λογιστών και των ελεγκτών ως και τα όργανα που
θεσμοθετούν διεθνώς λογιστικά πρότυπα και νόμους έχουν αρχίσει να ασχολούνται πιο σοβαρά τα
τελευταία χρόνια με την προσπάθεια για περιορισμό, αν όχι εξάλειψη, των δυσμενών συνεπειών
που δημιουργούνται από την άσκησή της εκ μέρους των εταιριών.

3. ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Οι αιτίες που αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία 9 και οφείλονται για τη γένεση της
επινοητικής λογιστικής είναι έντεκα και είναι οι εξής:
Η άντληση κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά, και ειδικότερα ο δανεισμός από
τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η άντληση κεφαλαίων από
το χρηματιστήριο
Η διανομή μερίσματος ή η μερισματική πολιτική που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις
Η αποζημίωση ή οι αμοιβές που λαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη (bonus
compensation)
9
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Η κερδοσκοπία της διοίκησης επί της τιμής της μετοχής (insider trading)
Το πολιτικό κόστος
Η πίεση από τους θεσμικούς επενδυτές
Η πίεση από τα εργατικά συνδικάτα
Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Η φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή των επιχειρήσεων
Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων
Αναλυτικότερα, έχουν παρατηρηθεί τα εξής για καθεμιά από τους προαναφερθέντες λόγους
που ευθύνονται για τη δημιουργία της επινοητικής λογιστικής:
Ο δανεισμός από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκομίσουν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία και την
ανάπτυξή τους κεφάλαια από τα κάθε είδους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μιας χώρας, πρέπει
απαραίτητα να εμφανίζουν, μεταξύ των άλλων, κέρδη στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.
Για το λόγο αυτό, καταφεύγουν στη δημιουργική λογιστική και με διάφορους τρόπους
μεταβάλλουν τα κέρδη τους προς την κατεύθυνση που τους συμφέρει κάθε φορά.
Οι τράπεζες με τη σειρά τους, όταν χορηγούν ένα δάνειο, λαμβάνουν υπόψη τους, εκτός από
τα κέρδη και το δείκτη αποδοτικότητας της επιχείρησης, και πολλούς άλλους παράγοντες όπως
είναι για παράδειγμα το πόσο ισχυρή είναι η διοίκηση της οικονομικής μονάδας, ποια είναι τα
προσόντα και η ηλικία των ατόμων που τη στελεχώνουν, ποιες είναι οι προοπτικές της κλπ. Κατά
τη διαδικασία αυτή εξετάζεται ακόμα και ο δείκτης γενικής και ειδικής ρευστότητας της
επιχείρησης, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης και η κατάσταση ταμειακών ροών (cash-flow). Αν η
πορεία των δεικτών αυτών δεν είναι ικανοποιητική, τότε η τράπεζα (στο εξωτερικό) που χορήγησε
το δάνειο μπορεί να ζητήσει τη μερική ή ως και την ολική επιστροφή του από την επιχείρηση. Στη
χώρα μας, παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει κάτω από κανονικές συνθήκες, με εξαίρεση ίσως
την περίπτωση των κοινοπρακτικών δανείων, όπου το δάνειο χορηγείται από έναν αριθμό τραπεζών
και όχι από μια μόνο τράπεζα.
Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο
Στο ελληνικό Χρηματιστήριο υπάρχουν τριών ειδών αγορές: η Κύρια Αγορά, η Παράλληλη
Αγορά και η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.). Στην πρώτη εισέρχονται μεγάλες
επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη κατά τα τρία τουλάχιστον χρόνια πριν την
εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ενώ στη δεύτερη διαπραγματεύονται μικρότερες σχετικά
επιχειρήσεις. Η τρίτη αγορά είναι για τις πιο μικρές οικονομικές μονάδες.
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Σε όποια αγορά, όμως, και αν υπάγεται μια επιχείρηση, για να αντλήσει κεφάλαια από το
Χρηματιστήριο θα πρέπει να παρουσιάζει κέρδη και ανοδική τάση στον κύκλο εργασιών της
διαχρονικά. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, και η διοίκησή της καταφεύγει συχνά στη χρήση της
επινοητικής λογιστικής και της μη πραγματοποίησης, για παράδειγμα, προβλέψεων ή αποσβέσεων,
ανάλογα με την περίσταση.
Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης
Γενικά, η διοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί να ακολουθεί μια σταθερά αυξανόμενη
μερισματική πολιτική, έτσι ώστε να διατηρεί τους μετόχους της και να μην τους οδηγεί στην
πώληση των μετοχών τους, γεγονός το οποίο χωρίς αμφιβολία συνεπάγεται μεταξύ άλλων τη
μείωση της τιμής της μετοχής της. Επομένως, τα χρόνια που η εταιρία παρουσιάζει υψηλά κέρδη,
καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανιστούν τα κέρδη αυτά μειωμένα (με τη χρήση επινοητικής
λογιστικής), έτσι ώστε να δοθεί ένα μέρισμα σχετικά σταθερό και παρόμοιο με τις προηγούμενες
χρονιές. Αντίθετα, όταν τα κέρδη ενός έτους είναι σχετικά χαμηλά, η διοίκηση της επιχείρησης έχει
κάθε λόγο να τα εμφανίσει αυξημένα σε σύγκριση με τα πραγματικά. Η βασική, λοιπόν, επιδίωξη
της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι η «ομαλοποίηση» ή η «ευστάθεια» των κερδών (income
smoothing), για της οποίας την επίτευξη απαιτείται είτε η υποβάθμιση είτε ο υπερτονισμός των
κερδών, δηλαδή γενικότερα η αυξομείωσή τους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε
χρονική περίοδο.
Η αποζημίωση ή οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (bonus compensation)
Στο εξωτερικό αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να είναι διαφορετική η διοίκηση μιας οικονομικής
μονάδας από τους μετόχους της, χωρίς βέβαια το γεγονός αυτό να είναι υποχρεωτικό. Κύριο
μέλημα των μάνατζερ που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί η αύξηση της αξίας της
επιχείρησης με διάφορους τρόπους. Στα άτομα αυτά δίνονται πολλές φορές και αποζημιώσεις στη
βάση ορισμένων συμφωνιών, αν δηλαδή τα κέρδη φτάσουν σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο.
Επομένως, είναι λογικό η διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών να κάνει χρήση της επινοητικής
λογιστικής κατά τέτοιο τρόπο που να την συμφέρει, ώστε να κρατά σχετικά σταθερά τα κέρδη. Και
ο λόγος είναι ότι αν προσπαθεί διαρκώς να τα αυξήσει με το σκεπτικό να αποκτήσει μεγαλύτερη
αποζημίωση, η πιο πιθανή κατάληξη θα είναι η αποτυχία, καθώς με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα
κακό προηγούμενο. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει αν οι
δραστηριότητες της εταιρίας στις χρήσεις που έπονται θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα
κέρδη αυτά. Για το λόγο αυτό προσπαθεί, είτε να διατηρεί σε σταθερό επίπεδο τα κέρδη της
επιχείρησης, είτε να καθορίζει ένα περιθώριο επιθυμητών κερδών, δηλαδή να αναφέρει από την
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αρχή ότι τα κέρδη επιθυμεί να κυμαίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο. Το τελευταίο είναι και
η πρακτική που συναντάται και πιο συχνά.
Η κερδοσκοπία της διοίκησης επί της τιμής της μετοχής (insider trading)
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας κατέχει μετοχές της
επιχείρησης. Έχοντας, μάλιστα, γνώση των τεκταινόμενων στο εσωτερικό της εταιρίας και έχοντας
πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση που αφορά για παράδειγμα στο μέρισμα που θα δοθεί στους
μετόχους μετά από μήνες ή στο χρονικό σημείο της πραγματοποίησης μιας συγχώνευσης ή
εξαγοράς, μπορεί σαφώς να προσδιορίσει σωστότερα τη χρονική στιγμή για να αγοράσει ή να
πουλήσει μετοχές και να πραγματοποιήσει έτσι κέρδη πριν από τους υπόλοιπους μετόχους.
Η νομοθεσία, βέβαια, κάτι τέτοιο το απαγορεύει και για το λόγο αυτό θέτει ορισμένους
περιορισμούς ως προς το ποσό των πωλούμενων μετοχών ή επιβάλλει τη δημόσια αναγγελία της
πώλησης πριν την πραγματοποίησή της κλπ.
Το πολιτικό κόστος
Στο εξωτερικό κυρίως, όταν διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση πραγματοποιεί υψηλά κέρδη,
επισείεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με σκοπό να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι μονοπωλιακού
καθεστώτος. Έχουν θεσπιστεί, μάλιστα, και ειδικοί περιορισμοί κατά των μονοπωλίων.
Επομένως, η επιχείρηση που παρουσιάζει για κάποια χρόνια υψηλά κέρδη έχει σίγουρα
συμφέρον να κάνει χρήση ορισμένων «τεχνασμάτων» της δημιουργικής λογιστικής με στόχο να
μειώσει τα κέρδη της και να μην τραβήξει την προσοχή της πολιτείας.
Η πίεση από τους θεσμικούς επενδυτές
Οι θεσμικοί επενδυτές, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες, οι εταιρίες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου και οι εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, πιέζουν τις επιχειρήσεις να
πραγματοποιούν και να εμφανίζουν υψηλά κέρδη, να διανέμουν μεγάλα μερίσματα και να
οδηγούνται διαχρονικά στην αύξηση της τιμής της μετοχής τους. Μάλιστα, είναι πιθανό να ασκούν
πίεση απλά και μόνο για τη σταθεροποίηση των κερδών των εταιριών.
Οι θεσμικοί αυτοί επενδυτές συνήθως αρχίζουν να πωλούν τις μετοχές τους προς το τέλος του
έτους, έτσι ώστε να παρουσιάσουν στις δικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις κέρδη και στη
συνέχεια τις επαναγοράζουν κατά τη διάρκεια της νέας χρήσης. Επιλέγουν, μάλιστα, «γερά» χαρτιά
συνήθως και γενικότερα μετοχές που έχουν προοπτικές ανάπτυξης.
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Η πίεση από τα εργατικά συνδικάτα
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης αποτελούν μια βάση
διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργατικών συνδικάτων και της διοίκησης της εταιρίας για τους
μισθούς που χορηγούνται στο προσωπικό της.
Όταν τα κέρδη χρήσεως είναι αυξημένα, τα εργατικά συνδικάτα πιέζουν τις διοικήσεις των
οικονομικών μονάδων για αυξήσεις των μισθών ή των ημερομισθίων τους. Είναι, λοιπόν, λογικό
στην περίπτωση αυτή να επινοούν οι επιχειρήσεις διάφορους τρόπους ή «τεχνάσματα» της
επινοητικής λογιστικής προκειμένου να μειώσουν τα αυξημένα κέρδη μιας συγκεκριμένης χρονιάς.
Αντίθετα, όταν τα κέρδη χρήσεως είναι χαμηλά, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τα
παρουσιάσουν αυξημένα, έτσι ώστε να μην προκληθεί φόβος και ανασφάλεια στο προσωπικό τους.
Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι η διοίκηση κάθε εταιρίας επιδιώκει να διατηρήσει τα κέρδη σε ένα
σχετικά σταθερό επίπεδο από χρήση σε χρήση.
Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Στο εξωτερικό είναι σύνηθες το φαινόμενο οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές να λειτουργούν
προς όφελος των θεσμικών επενδυτών. Βασίζονται περισσότερο στην πληροφόρηση που έχουν
εκείνοι για την επιχείρηση που εξετάζεται κάθε φορά, καθώς και στα μοντέλα που δημιουργούν,
ενώ δίνουν λιγότερη σημασία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται (λόγω των
μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν 10 ή λόγω της μη καλής γνώσης της λογιστικής εκ μέρους τους).
Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις και πιέζουν τις
διοικήσεις των οικονομικών μονάδων να έχουν απολογιστικές καταστάσεις που προσεγγίζουν τις
προϋπολογιστικές. Συνεπώς, είναι συμφέρον και για τις δύο πλευρές, τόσο για τους αναλυτές τόσο
και για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Για το λόγο αυτό, οι
επιχειρήσεις καταφεύγουν στην επινοητική λογιστική.
Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων
Η γενεσιουργός αυτή αιτία της δημιουργικής λογιστικής υφίσταται κυρίως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερη
φορολογική επιβάρυνση, μειώνουν τα κέρδη τους καταφεύγοντας σε διάφορα «τεχνάσματα».
Εξασφαλίζουν, μάλιστα, με τον τρόπο αυτό και αρκετά κεφάλαια για την αυτοχρηματοδότηση των
επενδυτικών τους προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη αιτία συναντάται ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου
οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες, οπότε και στρέφονται στην επινοητική λογιστική
για να «χειραγωγήσουν» τα κέρδη τους προς τα κάτω.
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Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων
Πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν ισχυρές στην αγορά όπου και
δραστηριοποιούνται, καταφεύγουν στη δημιουργική λογιστική με σκοπό να παρουσιάσουν όσο το
δυνατόν υψηλότερα τα κέρδη τους. Άλλες πάλι, επειδή ακριβώς δεν επιθυμούν να προσελκύσουν
περισσότερες οικονομικές μονάδες – ανταγωνιστές στον ίδιο κλάδο, προσπαθούν μέσω της
επινοητικής λογιστικής να υποβαθμίσουν την κερδοφορία τους και τις υπάρχουσες προοπτικές
ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου.
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων
Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων ή/και των εξαγορών διάφορων επιχειρήσεων, η χρήση
της επινοητικής λογιστικής αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των κερδών των εμπλεκόμενων
οικονομικών μονάδων, με σκοπό φυσικά την απόκτηση περισσότερων κεφαλαίων από τη
συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα. Γενικότερα, στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις
καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την προς τα έξω εικόνα τους (το γνωστό “lifting”), έτσι
ώστε να αποκομίσουν περισσότερα χρήματα από την κάθε επενδυτική στρατηγική που θα
ακολουθηθεί.
ΓΕΝΙΚΑ
Æ Για να είναι χρήσιμες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να είναι και αξιόπιστες.
Οι επιχειρήσεις, όμως, δεν διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, εφόσον προβαίνουν στη χρήση
της δημιουργικής λογιστικής για τους προαναφερθέντες λόγους, «μαγειρεύοντας» όπως
συνηθίζεται να λέγεται λαϊκά, το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα κατά τον τρόπο και την κατεύθυνση
που τις εξυπηρετεί κάθε φορά περισσότερο.

4. ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΠΟΛΛΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΓΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Ken Brown, staff reporter στο “The Wall Street Journal” ανέφερε σε άρθρο του το 2002 ότι
οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, με τους αριθμούς τους υπολογισμένους μέχρι και
την τελευταία χρηματική μονάδα, αποτελούσαν πάντα ένα σημείο που απαιτούσε ιδιαίτερη
προσοχή και μεταχείριση. Στις μέρες μας, όταν ολόκληρος ο οικονομικός κόσμος έχει ήδη
στιγματιστεί από το σκάνδαλο της Enron, οι νομοθέτες και οι επενδυτές ανακαλύπτουν ότι οι
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αριθμοί συχνά παραποιούνται. Βέβαια, η λογιστική ποτέ δεν υπήρξε μια ακριβής επιστήμη. Τα
διοικητικά στελέχη θα πρέπει να «διυλίσουν» πολλές ευρείες και συνήθως πολύπλοκες συναλλαγές
σε λίγα μόνο νούμερα – κλειδιά, χρησιμοποιώντας πολλές φορές την υποκειμενική τους κρίση σε
μια προσπάθεια να απεικονίσουν με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης.
Σήμερα, μετά την πτώση της Enron, καθώς και μετά από αποκαλύψεις λογιστικών ανωμαλιών που
ακολούθησαν σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι αριθμοί που
αφορούν

συγκεκριμένους

λογαριασμούς

«μαγειρεύονται»

για

να

παρουσιάσουν

τα

χρηματοοικονομικά μιας επιχείρησης με τον πιο κολακευτικό τρόπο. Βέβαια, o John Kenneth
Galbreith σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό NPQ υποστήριξε ότι το κύριο πρόβλημα, ιδίως στις
ΗΠΑ, που σε σχέση με την Ευρώπη έχουν μεγαλύτερη ιδεολογική «αλλεργία» στους κρατικούς
ελέγχους, είναι ότι το κράτος δεν πρόκειται ποτέ ξεκάθαρα να αναγνωρίσει τη δυνατότητα για
κατάχρηση που προκαλεί η δύναμη των εταιριών.
Ό,τι περιγράφηκε παραπάνω είναι η δημιουργική λογιστική. Σύμφωνα με τον Charles W.
Mulford, έναν καθηγητή λογιστικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Georgia στην Ατλάντα,
επινοητική λογιστική είναι μια προσπάθεια να αλλαχθούν οι πεποιθήσεις σχετικά με την επίδοση
μιας εταιρίας. Υπάρχουν πέντε περιοχές, όπου τα λογιστικά πρότυπα είναι αρκετά ελαστικά, έτσι
ώστε

ακόμα

και οικονομικές

μονάδες

που

αντιμετωπίζουν

σοβαρά

προβλήματα, αν

εκμεταλλευτούν την ελαστικότητα αυτή, μπορούν να εμφανίζονται ισχυρές προς τα έξω.
1. Μια πώληση δεν είναι πάντα μια πώληση: Αν πωληθεί μια λεμονάδα στη γωνία ενός
δρόμου, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γραφτεί στα βιβλία το €1 που στοιχίζει ως έσοδο. Όμως τι
θα συμβεί αν ένας δρομέας περάσει, αρπάξει μια λεμονάδα και υποσχεθεί ότι θα πληρώσει
αργότερα; Μπορεί αυτό να σημειωθεί στα βιβλία; Ναι, εφόσον ο λόγος του δρομέα ότι χρωστάει
είναι ισχυρός. Η χρονική στιγμή της αναγνώρισης ενός εσόδου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα
προβλήματα στη λογιστική. Και το θέμα αυτό συνεχίζει να σιγοκαίει λόγω ενός απλού γεγονότος…
σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, μια επιχείρηση θα πρέπει να καταγράψει μια
πώληση ακόμα και πριν λάβει τα χρήματα για αυτήν. Οι εταιρίες, βέβαια, επεκτείνουν την περίοδο
πίστωσης για τους πελάτες τους εδώ και αιώνες, οπότε οι λογιστικοί κανόνες χρειάζονται την
ελαστικότητα για να αναγνωρίζουν τέτοιου είδους πωλήσεις. Όμως, η Enron και άλλες
επιχειρήσεις, ενώ συχνά ακολουθούσαν από τεχνικής άποψης τους κανόνες, εξαντλούσαν τόσο τα
όρια ελαστικότητάς τους ώστε να αναφέρουν τεράστια ανάπτυξη των εσόδων ακόμα και αν στην
πραγματικότητα είχαν εισροή πολύ λίγων μετρητών για να πληρώσουν τους τρέχοντες
λογαριασμούς. Ένα μείζον και πολύ ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση αποτελεί η βιομηχανία
κατασκευής λογισμικών, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις αυτές συχνά υπογράφουν μακροχρόνια
συμβόλαια για να παράγουν τα προϊόντα και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες εταιρίες
υιοθετούν μια συντηρητική προσέγγιση και καταχωρούν το εισόδημα από ένα πολυετές συμβόλαιο
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ισόποσα σε κάθε χρονιά για όσες ισχύει το συμβόλαιο. Άλλες εταιρίες είναι περισσότερο
επιθετικές, καταχωρώντας το κύριο μέρος των εσόδων στο πρώτο ή δεύτερο έτος ενός πενταετούς
για παράδειγμα συμβολαίου δικαιολογώντας την πρακτική που ακολουθούν και υποστηρίζοντας ότι
τα κύριο μέρος των υπηρεσιών παρασχέθηκε εκείνα τα πρώτα δύο χρόνια. Ένα τέτοιο γεγονός
απαιτεί την έκφραση υποκειμενικής κρίσης από την πλευρά της διοίκησης, εφόσον το επίπεδο των
υπηρεσιών που παρέχονται τα επόμενα χρόνια συχνά δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι και όταν πλησιάζει
το τέλος του συμβολαίου.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κατηγορήθηκαν για υιοθέτηση καταχρηστικών πρακτικών
αναγνώρισης των εσόδων είναι και η Microstrategy Inc. Το Δεκέμβριο του 2000, τρία υψηλόβαθμα
διοικητικά στελέχη συμφώνησαν να πληρώσουν 11εκατ. δολάρια σε πρόστιμο για να
τακτοποιήσουν την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχετικά με
τις λογιστικές πρακτικές που ακολουθούσε η συγκεκριμένη εταιρία. Ο αρμόδιος φορέας είχε
κατηγορήσει την επιχείρηση για πρώιμη αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις λογισμικού,
καταχωρώντας στα βιβλία της εγγραφές για πώληση πριν ακόμα αποφασιστεί το ακριβές μέγεθος
των υπηρεσιών που θα έπρεπε να παράσχει σε σχέση με τις πωλήσεις αυτές. Επίσης, εταιρίες όπως
είναι η Sunbeam Corp. και η Bausch & Lomb Inc. ακολούθησαν διαφορετική διαδρομή για να
εμπλουτίσουν το εισόδημά τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις προέβησαν σε
συμφωνία με πελάτες τους να αγοράσουν πολύ περισσότερο εμπόρευμα από εκείνο που
χρειάζονταν και να μην το πληρώσουν αμέσως. Κι όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τις
διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήσαν με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άλλες εταιρίες
υποσχέθηκαν στους πελάτες τους το δικαίωμα να επιστρέψουν όποτε επιθυμούν τα προϊόντα που
είχαν αγοράσει. Συνεπώς, «γεμίζοντας το κανάλι» (stuffing the channel), όπως συνηθίζεται να
λέγεται πιο λαϊκά, οι εταιρίες εμφανίζονται να πωλούν πάρα πολλά προϊόντα, παρόλο που μερικά
από τα αγαθά αυτά καταλήγουν τελικά πίσω στις ίδιες.
Βέβαια, τα καλά νέα για τους επενδυτές είναι ότι τα κόλπα αυτά μπορούν πολύ συχνά να
ανιχνευθούν. Φυσικά, το παν για να εντοπιστούν οι ατασθαλίες αυτές με απώτερο και κυρίαρχο
σκοπό την προστασία των επενδυτών είναι ο συνεχής και αυστηρός έλεγχος από πλευράς των
αρμόδιων φορέων.
2. Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων: Ο καθένας από εμάς γνωρίζει τι ποσό πλήρωσε
για να αγοράσει το σπίτι του. Και οι περισσότεροι έχουν μια σχετική ιδέα για το πόσο αξίζει
σήμερα. Παρόλα αυτά, κανένας δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό μέχρι που θα το πουλήσει, διότι ένα
σπίτι αξίζει μόνο το ποσό που θα πληρώσει κάποιος που είναι πρόθυμος να το αγοράσει σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας. Για
παράδειγμα, μια τράπεζα που χορηγεί ένα δάνειο 5 εκατ. ευρώ σε μια επιχείρηση, δίνει στο δάνειο
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αυτό μια συγκεκριμένη αξία και το καταχωρεί στον ισολογισμό της ως περιουσιακό στοιχείο.
Όμως, ένα ή δύο χρόνια αργότερα, όταν ο δανειζόμενος αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα και
χάσει μερικές πληρωμές, πώς θα πρέπει να αποτιμηθεί το δάνειο στα βιβλία της τράπεζας; Μέχρι
ποιο σημείο και πόσο ακριβώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος για την πιθανότητα μη
αποπληρωμής του χρέους; Οι τράπεζες μπορούν να παρεκκλίνουν πολύ για να αποφασίσουν το
επίπεδο του αποθεματικού που πρέπει να διατηρούν για προβληματικά δάνεια όπως είναι αυτό που
μόλις περιγράφηκε. Όσο λιγότερα «βάζουν στην άκρη», τόσο καλύτερα παρουσιάζονται τα κέρδη
τους.
Όμως, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να γίνει ακόμα πιο πολύπλοκη.
Μπορεί κάποιος να εκτιμήσει πόσο θα αξίζει το σπίτι του 20 χρόνια από τώρα; Φυσικά και κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί με ακρίβεια και ευκολία. Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις είναι
αναγκασμένες να πράξουν έτσι με περιουσιακά στοιχεία όπως τα μακροχρόνια συμβόλαια για
πώληση ενέργειας. Η αυξομείωση της αξίας των συμβολαίων αυτών περιλαμβάνεται στα
επιχειρησιακά κέρδη, καθιστώντας μια τέτοια εκτίμηση πολύ σημαντική. Εταιρίες παραγωγής
ενέργειας όπως η Enron και η Dynegy Inc. χρησιμοποίησαν πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους και
φόρμουλες για να καταχωρήσουν στα βιβλία τους τη σωστή αξία των συμβολαίων αυτών. Οι
ακαδημαϊκοί έχουν αποφανθεί ότι η διαδικασία αυτή είναι κάτι παραπάνω από ένα μάντεμα.
Πράγματι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες είναι ασαφείς όσον
αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Ο David Zion, ένας οικονομικός
αναλυτής στη Bear Stearns Cos., υποστήριξε ότι οι λογιστές δεν γνωρίζουν πώς να εκτιμήσουν την
ακριβοδίκαιη αυτή αξία. Στην Enron, τέτοια κέρδη αφορούσαν σχεδόν τα μισά από τα
δημοσιευόμενα προ φόρων κέρδη της το 2000, τα οποία ανέρχονταν σε 1,41 δις. δολάρια.
3. Έξω από τα βιβλία: Οι ιδιώτες δεν διατηρούν ισολογισμό με την κυριολεκτική έννοια,
αλλά μπορούν να καταγράφουν τις υποχρεώσεις τους (όχι φυσικά σε λογιστικά βιβλία), όπως
ακριβώς έκανε η Enron για τα πολλά δις. δολάρια. Ας υποθέσει κανείς ότι ένας κοντινός συγγενής
του επιθυμεί να αγοράσει ένα σπίτι αλλά λόγω της αναξιόπιστης πιστοληπτικής του ικανότητας δεν
μπορεί να βάλει υποθήκη εκτός αν ένας περισσότερο αξιόπιστος πολίτης συνυπογράψει το δάνειο.
Αν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, τότε έχει προστεθεί μια υποχρέωση όπως αυτές που περιγράφηκαν
παραπάνω, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε κανέναν ισολογισμό. Βέβαια, το γεγονός αυτό
καθαυτό δεν είναι παράνομο, εκτός αν δανειστεί κανείς χρήματα για την αγορά ενός νέου
αυτοκινήτου και παραλείψει να ενημερώσει το δανειστή του για τη συμφωνία, πράγμα που θα
έβλαπτε την ικανότητα του δανειζόμενου να ξεπληρώσει το δάνειο.
Το κλειδί στην ιστορία αυτή είναι το αν οι υποχρεώσεις μπορούν να βλάψουν το δανειζόμενο
οικονομικά. Αν μπορούν, τότε θα πρέπει να αποκαλύπτονται ως επισφαλείς υποχρεώσεις, διότι
αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Σε μερικές περιπτώσεις, οι αρμόδιοι
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φορείς ανακάλυψαν ότι εταιρίες έχουν ακόμα μέρος της οικονομικής ευθύνης για υποχρεώσεις που
δεν είχαν καταγραφεί στα βιβλία τους. Για παράδειγμα, η PNC Financial Services Group Inc., η
οποία είχε τοποθετήσει κάποια άσχημα προβληματικά δάνεια σε εταιρίες που δεν υπήρχαν στον
ισολογισμό της, είχε την πεποίθηση ότι είχε απαλλαχθεί από την υποχρέωσή της αυτή. Όμως, οι
αρμόδιοι φορείς ανάγκασαν την τράπεζα να εμφανίσει τα δάνεια στα βιβλία της, μια κίνηση που
της στοίχισε μια μείωση στα κέρδη του 2001 της τάξεως του 28%.
Ένας άλλος τομέας, όπου μπορεί μια εταιρία να εφαρμόσει κάτι παρόμοιο είναι η συνθετική
μίσθωση (synthetic lease), όπως συνήθως λέγεται. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εκμισθώνει ένα
περιουσιακό στοιχείο αλλά αναλαμβάνει μέρος του κινδύνου κυριότητας. Αν μειωθεί η αξία του
στοιχείου, τότε η εταιρία μπορεί να χρωστάει ορισμένη αξία στον κύριο του στοιχείου. Στις
επιχειρήσεις αρέσει η περίπτωση του συνθετικού leasing, διότι η υποχρέωση δεν καταγράφεται
στον ισολογισμό όπως θα γίνει στην περίπτωση που η εταιρία δανειστεί χρήματα για να αγοράσει
το περιουσιακό στοιχείο. Επιπρόσθετα, οι πληρωμές που αφορούν την εκμίσθωση απολαμβάνουν
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Βέβαια, μια τέτοια κίνηση ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ό,τι
μια κανονική εκμίσθωση. Μάλιστα, ο καθηγητής Mulford, συγγραφέας του βιβλίου “The Financial
Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices” υποστηρίζει ότι η εταιρία στην
περίπτωση της συνθετικής μίσθωσης δεσμεύεται στο πράγμα αυτό με μια ποσότητα που ξεπερνά
τις πληρωμές της μίσθωσης.
Μερικές επιχειρήσεις αποκαλύπτουν τη συνθετική εκμίσθωση. Άλλες πάλι όχι, και ο
μοναδικός τρόπος που μπορούν οι επενδυτές να ανακαλύψουν την ύπαρξή της είναι να
αναζητήσουν σημειώσεις που να κάνουν λόγο για ισολογισμό περιορισμένων μετρητών (restricted
cash balance), οι οποίες σημαίνουν ότι μέρος των μετρητών της επιχείρησης έχει μπει στην άκρη
για εκπλήρωση πιθανών υποχρεώσεων.
4. Πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα: Δεδομένων όλων των υποκειμενικών κρίσεων που
θα πρέπει να εκφέρουν οι λογιστές, είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει πλήρης κατανόηση των
γενικότερων δραστηριοτήτων μιας μεγάλης επιχειρηματικής μονάδας. Το καθήκον αυτό καθίσταται
ακόμα πιο δύσκολο όταν οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται –ειδικά όταν συμμετέχουν σε πολλές
συγχωνεύσεις.
Τα βιβλία της General Electric Co. και της Tyco International Ltd., για παράδειγμα, ήταν πολύ
δύσκολο να κατανοηθούν διότι ορισμένο μέρος της ανάπτυξης της κάθε εταιρίας οφειλόταν σε
νεοαποκτηθείσες οικονομικές μονάδες, ενώ κάποιο άλλο απροσδιόριστο μέρος προερχόταν από
ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες. Η Tyco δέχτηκε πριν λίγα χρόνια κριτική ότι η ισχυρή ανάπτυξη
των κερδών της εξαρτιόταν, ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, από συγκεκριμένες λογιστικές μανούβρες
σε εταιρίες που είχαν αποκτηθεί τελευταία. Μερικοί επιρρίπτουν κατηγορίες και στη
χρηματοπιστωτική εταιρία CIT Group λίγο πριν η Tyco κλείσει συμφωνία για να την εξαγοράσει.
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Οι κατηγορίες που δέχτηκε η CIT σχετίζονταν με συμφωνίες που είχαν γίνει ανάμεσα στις δύο
εταιρίες για χρέος που δεν θα μπορούσε να ξεπληρωθεί και οι οποίες μείωσαν τα προ της
συγχώνευσης κέρδη της, αλλά κάτι τέτοιο δεν εμφανίστηκε στα βιβλία της Tyco. Βέβαια, η
θεώρηση ενός χρέους ως «κακού» είναι λίγο υποκειμενική υπόθεση, επειδή κανείς δεν ξέρει πόσα
δάνεια τελικά δεν θα πάνε καλά έως ότου πραγματικά συμβεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή, οι
κινήσεις των λογιστών βοήθησαν την Tyco να εμφανίσει τα αποτελέσματα της CIT να
«ξεχειλίζουν», μόλις η πρώτη ανέλαβε τον έλεγχο. Βέβαια, τα διοικητικά στελέχη της Tyco είχαν
πλήρη επίγνωση ότι κάτι τέτοιο θα βελτίωνε τα συγκριτικά αποτελέσματα αλλά θα προκαλούσε
υποθέσεις για χρήση λογιστικών τεχνασμάτων.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις διατηρούν αποθεματικά που σχετίζονται με τη
συγχώνευση, όπως είναι εκείνα που προορίζονται για αναμενόμενες προσωρινές απολύσεις, τα
οποία ξετυλίγονται στις χρονιές που έπονται της συγχώνευσης. Βέβαια, το κόλπο αυτό με τη
διατήρηση υψηλών αποθεματικών είναι αρκετά παλιό και ευρέως χρησιμοποιούμενο από
εξαγοράζουσες και μη εταιρίες. Για τις επιχειρήσεις , όμως, που ακολουθούν χρόνια την τακτική
αυτή η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ τους έκανε τη ζωή δυσκολότερη, απαιτώντας από
εκείνες να δείχνουν πότε και γιατί διατηρούν μεγάλα αποθεματικά. Μια τέτοια πληροφορία θα
πρέπει να εμφανίζεται στις υποσημειώσεις στις λογιστικές καταστάσεις της κάθε επιχείρησης.
5. Συγκρατώντας τα κόστη: Για κάθε προϊόν που πωλεί μια επιχείρηση ή για κάθε υπηρεσία
που παρέχει, υπάρχουν κόστη. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που τα χρηματοοικονομικά
στελέχη συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά ότι αν τα κόστη αυτά μπορούν να μειωθούν, τότε τα
κέρδη θα αυξηθούν. Οπότε, κάπως έτσι ξεκίνησε και το παιχνίδι κεφαλαιοποίησης των
λειτουργικών εξόδων, που σημαίνει ότι τα καθημερινά κόστη λειτουργίας μιας οικονομικής
μονάδας μοιράζονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, αντιμετωπίζοντάς τα η επιχείρηση ως
μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς, το κόστος καταγράφεται σε μικρά ποσά και με πιο
αργό ρυθμό.
Το 1996, η εταιρία America Online Inc. υποχρεώθηκε να χρεωθεί με 385 εκατ. δολάρια, ποσό
πριν τη φορολογία, το οποίο και εξαφάνισε κάθε κέρδος που είχε πραγματοποιήσει η εταιρία την
προηγούμενη πενταετία. Αυτό συνέβη όταν η SEC απαίτησε το κόστος κάποιων δίσκων λογισμικού
να αποτελέσει άμεσο διαφημιστικό έξοδο και όχι κεφαλαιοποιημένο στοιχείο που θα μπορούσε να
διαγραφεί με την πάροδο του χρόνου.
Πολλές επιχειρήσεις που υιοθετούν επιθετική λογιστική, κάνουν χρήση ολόκληρης σειράς από
επιλογές που ωραιοποιούν την εικόνα τους. Η Global Crossing Ltd., πάροχος της Telecom, που είχε
ζητήσει προστασία από χρεοκοπία τον Ιανουάριο του 2002, πούλησε χωρητικότητα στο δίκτυό της
χρησιμοποιώντας 20ετή συμβόλαια και την ίδια στιγμή μίσθωσε χωρητικότητα από άλλες εταιρίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Global Crossing Ltd. καταχώρησε τα κέρδη ως ενιαίο σύνολο για μια
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χρονιά, ενώ κατένειμε τα κόστη από την εκμίσθωση σε πολλά διαφορετικά έτη. Ήταν λογικό και
επόμενο ότι όλα αυτά τα τεχνάσματα βελτίωσαν τη γενικότερη εικόνα της προς τα έξω, αν και η
επιχείρηση ήταν σε πολύ άσχημη οικονομική θέση στην πραγματικότητα.
Γενικότερα, οι περιοχές οι οποίες προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες για παραποίηση της
εικόνας μιας οικονομικής μονάδας (μέσω της χρήσης δημιουργικής λογιστικής) προκειμένου να
παρουσιάσει προς τα έξω καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση συμπεριλαμβάνουν συνοπτικά:
την αναγνώριση εσόδων. Πρόκειται για τη διαδικασία καταχώρησης των εσόδων στους
λογαριασμούς ενός οργανισμού την κατάλληλη λογιστική περίοδο. Ένα έσοδο μπορεί να
αναγνωριστεί σε διάφορα χρονικά σημεία, όπως για παράδειγμα όταν τίθεται μια παραγγελία, κατά
την παράδοση των αγαθών ή κατά την είσπραξη του αντιτίμου. Αυτό όμως που έχει σημασία να
αναφερθεί είναι το γεγονός ότι ορθή αναγνώριση των εσόδων συνεπάγεται ορθό υπολογισμό των
κερδών
την αποτίμηση αποθεμάτων, η οποία μπορεί να γίνει με τη χρήση διάφορων μεθόδων
την εκτίμηση του ύψους των προβλέψεων τέτοιων όπως είναι η δαπάνη για επισφαλείς
πελάτες και για αναβαλλόμενους φόρους (deferred taxes). Όσον αφορά την αναβαλλόμενη
φορολογία, πρόκειται για φορολογία η οποία αποδίδεται σε χρονικές διαφορές, δηλαδή σε διαφορές
μεταξύ κερδών όπως υπολογίζονται για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και κερδών όπως
δηλώνονται στις λογιστικές καταστάσεις. Σε αντίθεση με τις μόνιμες διαφορές, οι χρονικές
διαφορές αντιλογίζονται σε μελλοντικές περιόδους. Βέβαια, ο τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης
των αναβαλλόμενων φόρων έχει προκαλέσει σημαντική διχογνωμία.
χρεώσεις στα έξοδα που γίνονται συνήθως μια φορά στη ζωή της οικονομικής μονάδας
(one-time charges), όπως είναι εκείνα που πραγματοποιούνται για αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση
(restructuring) και για επανόρθωση ζημιών σημαντικού ύψους σε στοιχεία του ενεργητικού. Πιο
συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση αφορά σε πληρωμές του χρέους μιας εταιρίας, η οποία αδυνατεί να
το εξυπηρετήσει, και η οποία συνοδεύεται συχνά και από άλλα μέτρα εξυγίανσης που της
επιβάλλονται συνήθως από τους μεγαλύτερους πιστοδότες της.

5. ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ (Accounting Distortions)
Στρεβλώσεις 11 της λογιστικής συνιστούν οι αποκλίσεις της λογιστικής πληροφόρησης από την
υποκείμενη οικονομική πραγματικότητα. Προαίρεση (ελευθερία βούλησης) και ανακρίβειες στη
λογιστική πράξη μπορούν να στρεβλώσουν τις πληροφορίες που περιέχουν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι στρεβλώσεις αυτές εμφανίζονται σε τουλάχιστον τρεις μορφές:
11

Φίλιος Φ. Βασίλειος (2003), «Δημιουργική Λογιστική», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα

21

1) Εκτιμήσεις της διοίκησης μπορεί να υπόκεινται σε άνευ δόλου λάθη ή παραλείψεις.
Αυτό το εξ’ εκτίμησης λάθος (estimation error) συνιστά μια κύρια αιτία λογιστικών στρεβλώσεων.
2) Ανώτερα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προαίρεσή τους στη λογιστική
προκειμένου να «μαγειρέψουν» ή να δημιουργήσουν καλές εντυπώσεις με τις λογιστικές
καταστάσεις. Αυτή η διαχείριση κερδών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές λογιστικές στρεβλώσεις.
3) Τα λογιστικά πρότυπα μπορούν να δημιουργήσουν λογιστικές στρεβλώσεις λόγω
αποτυχίας τους να συλλάβουν την οικονομική πραγματικότητα.
Ο κ. Φίλιος υποστήριξε ότι οι τρεις αυτοί τύποι λογιστικών στρεβλώσεων δημιουργούν
«λογιστικό κίνδυνο» κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Λογιστικός κίνδυνος
(accounting risk) καλείται η αβεβαιότητα κατά την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εξαιτίας λογιστικών στρεβλώσεων. Ο λογιστικός κίνδυνος είναι εγγενής στην επιλογή και
εφαρμογή λογιστικών μεθόδων – τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του εύρους της διοίκησης στο
να επηρεάζει τα προϊόντα της λογιστικής διεργασίας (ισολογισμό, πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης,
κατάσταση ταμειακών ροών).
Η υποκειμενική κρίση στη χρηματοοικονομική λογιστική συνεπάγεται τη διοικητική
προαίρεση (managerial discretion). Η προαίρεση αυτή βελτιώνει το οικονομικό περιεχόμενο των
λογιστικών αριθμών – ποσοτήτων με το να επιτρέπει στα στελέχη να ασκούν την επιδέξια κρίση
τους και να δημοσιοποιούν ιδιωτικές πληροφορίες μέσω λογιστικών επιλογών και εκτιμήσεων. Για
παράδειγμα, ένα ανώτερο στέλεχος θα μπορούσε να μειώσει την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη με
βάση ενδοεπιχειρησιακή πληροφόρηση, όπως είναι η βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση
ενός μεγάλου πελάτη. Βέβαια, στην πράξη πολλά στελέχη κάνουν κατάχρηση της προαίρεσης
αυτής ώστε να «διαχειριστούν» ή να «χειραγωγήσουν» τα κέρδη και να εμφανίσουν
ωραιοποιημένες τις οικονομικές καταστάσεις. Η «διαχείριση των κερδών» (earnings management)
μπορεί να μειώσει το οικονομικό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων, καθώς και την
εμπιστοσύνη στη διεργασία της χρηματοοικονομικής λογοδοσίας των επιχειρηματικών μονάδων
προς το κοινό. Για το λόγο αυτό, η εξακρίβωση της ύπαρξης διαχείρισης κερδών και η ανάληψη
κατάλληλων προσαρμογών στους αριθμούς που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις
συνιστούν σπουδαίες εργασίες σε κάθε ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα Λογιστικά Πρότυπα
Σύμφωνα με τον κ. Φίλιο, τα λογιστικά πρότυπα φέρουν μερικές φορές την ευθύνη για την
ύπαρξη των λογιστικών στρεβλώσεων. Μπορούν να επισημανθούν τουλάχιστον τρεις πηγές τέτοιας
στρέβλωσης:
Πρώτον, υπάρχει γενική ομοφωνία ότι τα λογιστικά πρότυπα αποτελούν το προϊόν μιας
πολιτικής διεργασίας. Διάφορες ομάδες πιέζουν παρασκηνιακά (lobby) ή φανερά με όλες τις
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δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Στη διεργασία αυτή, τα
πρότυπα μερικές φορές δεν επιτυγχάνουν στο να απαιτούν τις πλέον συναφείς πληροφορίες. Η
διεργασία αυτή μπορεί, επιπλέον, να αποδώσει εναλλακτική λογιστική πράξη για όμοιες
συναλλαγές ή γεγονότα, και η οποία είναι συνήθως το αποτέλεσμα της παροχής μιας «οδού
διαφυγής» για επιλεγμένα μέρη. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η λογιστική για δικαιώματα επί
μετοχών που δίνονται σε εργαζόμενους (employee stock options, ESOs). Ένα ESO καλείται το
δικαίωμα που χορηγείται σε έναν εργαζόμενο προς απόκτηση κοινών μετοχών μιας εταιρίας κάτω
από συγκεκριμένες συνθήκες χρόνου, τιμής και αριθμού μετοχών, ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες
που παρείχε. Τα δικαιώματα αυτά προσφέρονται τα τελευταία χρόνια μέσα στα πλαίσια της
εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί η κάθε οικονομική μονάδα και είναι σύνηθες φαινόμενο
στο εξωτερικό. Εναλλακτικές μέθοδοι λογιστικοποίησής τους, οι οποίες θεωρήθηκαν αποδεκτές
δημιούργησαν ευκαιρία για χειραγώγηση των κερδών, καθώς και άλλες μορφές ωραιοποίησης των
οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.
Μια δεύτερη πηγή στρεβλώσεων από λογιστικά πρότυπα ανακύπτει από ορισμένες λογιστικές
αρχές. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η αρχή του ιστορικού κόστους 12 , η οποία είναι από τις
παλιότερες αρχές της Λογιστικής. Σημαίνει ότι το κόστος κτήσεως (με αγορά, ανταλλαγή,
παραγωγή κλπ.) ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το καταλληλότερο μέγεθος που πρέπει να
χρησιμοποιήσει η Λογιστική προκειμένου να καταχωρήσει το στοιχείο αυτό, και ότι το κόστος
κτήσεως θα πρέπει και μεταγενέστερα να λαμβάνεται υπόψη, έστω και αν η αξία του έχει
μεταβληθεί. Η αρχή του ιστορικού κόστους μπορεί να μειώσει τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία
του ισολογισμού, μη αντανακλώντας τις τρέχουσες αξίες στην αγορά των στοιχείων του
Ενεργητικού και του Παθητικού. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι και η συναλλακτική βάση της
λογιστικής (the transaction basis of accounting), την οποία αποτελούν οι διαδικασίες για τη
συγκέντρωση, την ανάλυση και την απεικόνιση των συναλλαγών μιας επιχείρησης. Όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική λογιστική, οι διαδικασίες αυτές ενεργοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει κάποια
συναλλαγή. Η συναλλακτική αυτή βάση της λογιστικής μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή πράξη της
λογιστικής για την υπεραξία (goodwill accounting), κατά την οποία η υπεραξία που έχει αγοραστεί
καταχωρείται ως στοιχείο του ενεργητικού, ενώ με την εσωτερικά αναπτυσσόμενη υπεραξία δεν
συμβαίνει το ίδιο. Επιπλέον, η διγραφική μέθοδος συνεπάγεται ότι ο ισολογισμός συνδέεται άμεσα
με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι πολλές συναλλαγές και
πράξεις στις οποίες προβαίνει μια οικονομική μονάδα επιδρούν και στον ισολογισμό και στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων. Συμβαίνει, όμως, συχνά ένας λογιστικός κανόνας να βελτιώνει τον
ισολογισμό και να δρα εις βάρος της αξιοπιστίας και της χρησιμότητας του λογαριασμού
αποτελεσμάτων και αντίστροφα. Παραδείγματος χάριν, ο κανόνας αποτίμησης με FIFO των
12
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αποθεμάτων εξασφαλίζει στους λογαριασμούς αποθεμάτων στον ισολογισμό τα τρέχοντα κόστη
του αποθέματος που δεν έχει πωληθεί. Παρόλα αυτά, ο κανόνας αποτίμησης με LIFO των
αποθεμάτων είναι εκείνος που αντανακλά το τρέχον κόστος πωληθέντων στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Μια τρίτη πηγή στρεβλώσεων αποτελεί η αρχή της συντηρητικότητας. Ο όρος
«συντηρητικότητα» αφορά τη μέτρηση πολλών λογιστικών μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός
σημαίνει ότι αν υπάρχουν περισσότερες από μια αποδεκτές αξίες, στις οποίες μπορούν να
καταγραφούν τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε μια οικονομική μονάδα, η
Λογιστική οφείλει να τα καταγράψει στη χαμηλότερη δυνατή αξία, και αντίστροφα στην
υψηλότερη δυνατή αξία (μεταξύ περισσότερων αποδεκτών αξιών), αν πρόκειται για έξοδα ή
υποχρεώσεις (παθητικά στοιχεία, όπως αποκαλούμε τις τελευταίες) της μονάδας. Ο όρος
«συντηρητικότητα» ή «σύνεση» σημαίνει, επίσης, ότι τα έξοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται στον
ταχύτερο δυνατό χρόνο, ενώ τα έσοδα όσο το δυνατόν αργότερα. Ακόμα, ότι οι ζημίες θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά απλώς διαφάνηκε ο κίνδυνος ή
η πιθανότητα πραγματοποίησής τους, ενώ τα κέρδη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν
είναι πραγματοποιημένα και όχι απλά πιθανολογούμενα. Τον κανόνα αυτόν εκφράζει η αγγλική
ρήση: “Anticipate no profits, but provide for all losses”. Μερικές φορές οι λογιστές αποσβένουν
κατά ένα ποσό ή ολοσχερώς την αξία των στοιχείων του Ενεργητικού που έχουν κατά κάποια
έννοια υποστεί βλάβη, σπάνια όμως θα επανεκτιμήσουν προς τα πάνω αξίες στοιχείων του
Ενεργητικού. Η συντηρητικότητα οδηγεί σε μια μεροληπτική απαισιοδοξία στις οικονομικές
καταστάσεις, η οποία είναι επιθυμητή επί πιστωτικής ανάλυσης (credit analysis) αλλά
προβληματική για την ανάλυση της καθαρής θέσης (equity analysis).
Τα Λάθη Εκτίμησης
Δυο σημαντικές λογιστικές αρχές που καθοδηγούν την παραγωγή κερδών είναι η αρχή της
πραγματοποίησης του εσόδου και η αρχή του συσχετισμού των εξόδων προς τα έσοδα.
Η πρώτη αρχή απαιτεί τα έσοδα να αναγνωρίζονται όταν μια επιχείρηση έχει παράσχει όλες ή
ένα ουσιαστικό ποσοστό των υπηρεσιών που είναι υποχρεωμένη να παράσχει και όταν η λήψη
μετρητών είναι λογικά σίγουρη. Σύμφωνα με τον κ. Ιγνατιάδη, «έσοδα» είναι τα περιουσιακά
στοιχεία που εισρέουν στην επιχείρηση λόγω διάθεσης των εμπορευμάτων της ή παροχής των
υπηρεσιών της, ένας ορισμός που εμπεριέχει και το χρονικό προσδιορισμό του εσόδου. Βέβαια, το
έσοδο δεν πρέπει να συγχέεται σε καμιά περίπτωση με το εισόδημα. Το έσοδο είναι ένα μικτό
ποσό, ενώ το εισόδημα είναι καθαρό ποσό, δηλαδή ποσό που απομένει, αν από το έσοδο
αφαιρέσουμε τα έξοδα απόκτησής του.
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί στο σημείο αυτό το γεγονός ότι σύμφωνα με τις παραδεκτές
αρχές της Λογιστικής, και αντίθετα από τις αντιλήψεις του μέσου (μη ειδικού) ανθρώπου, η έννοια
του εξόδου δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με ταμειακή καταβολή κατά τη στιγμή της
πραγματοποιήσεώς του, όπως και η έννοια του εσόδου δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με εισροή
μετρητών τη στιγμή της πραγματοποιήσεώς του. Και αντίστροφα, είναι ενδεχόμενο να έχουμε
ταμειακή εκροή (πληρωμή) χωρίς να υπάρχει έξοδο, ή ταμειακή εισροή (είσπραξη) χωρίς να
έχουμε έσοδο. Η Λογιστική που στηρίζει το λογισμό και μέτρηση των εσόδων – εξόδων στο
παραπάνω κριτήριο της πραγματοποιήσεώς τους λέγεται Λογιστική των λογισμένων ή
δεδουλευμένων εσόδων – εξόδων (accrual basis accounting). Η άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν να
λάβουμε υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα κατά τη χρονική στιγμή που τακτοποιούνται ταμειακά,
δηλαδή εισπράττονται και πληρώνονται αντίστοιχα, και η οποία αναφέρεται στην Ταμειακή
Λογιστική. Η Λογιστική που στηρίζεται στο προηγούμενο σκεπτικό αποδίδεται με τον αγγλικό όρο
“cash basis accounting”. Η λύση αυτή εφαρμοζόταν κυρίως στα πρώτα στάδια της λογιστικής και
είναι ενδεχόμενο να εφαρμόζεται και σήμερα σε μικρές οικονομικές μονάδες.
Και τώρα μερικές οριοθετήσεις εννοιών: ο όρος «έξοδο ή δαπάνη» δεν συμπίπτει με τον όρο
«κόστος». Το κόστος είναι η (συνήθως) σε χρήμα εκφραζόμενη θυσία που εκ προθέσεως υφίσταται
μια επιχείρηση για την απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή άυλων αγαθών. Το κόστος συνεπώς
συνδέεται με την απόκτηση ή δημιουργία αγαθών, υλικών ή άυλων, η δε καταβολή (ή οφειλή) ενός
χρηματικού ποσού που αντιπροσωπεύει το κόστος, γίνεται επειδή το αποκτώμενο ή
δημιουργούμενο αγαθό έχει, ή πιστεύεται πως έχει, ένα σύνολο χρησιμοτήτων. Τη στιγμή της
απόκτησης ή δημιουργίας (παραγωγής) του αγαθού, αυτό έχει το σύνολο των χρησιμοτήτων του,
και το κόστος για την απόκτηση ή παραγωγή του αντιπροσωπεύει το κόστος αυτών των
χρησιμοτήτων, αποτελεί το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου της οικονομικής μονάδας, ή όπως
συνηθίζεται να λέγεται λογιστικά, το κόστος ενός ενεργητικού της στοιχείου. Στην έκταση που οι
χρησιμότητες αυτές χρησιμοποιούνται (αναλώνονται), το απόθεμά τους μειώνεται, ενώ αντίστοιχα
το κόστος ατών των χρησιμοποιούμενων χρησιμοτήτων παύει να αποτελεί στοιχείο του
ενεργητικού της και μεταπίπτει σε έξοδο. Το έξοδο συνεπώς δεν είναι παρά κόστος που έχει
εκπνεύσει. Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή είναι δυνατόν ένα κόστος να έχει εκπνεύσει(αναλωθεί,
εξαντληθεί), ή να μην έχει εκπνεύσει. Κατά τη στιγμή της αγοράς ή παραγωγής ενός αγαθού, το
συνολικό του κόστος αποτελεί κόστος ενός στοιχείου του ενεργητικού, δεδομένου ότι κανένα
τμήμα των χρησιμοτήτων του δεν έχει αναλωθεί. Στο τέλος της πρώτης περιόδου, το τμήμα του
κόστους των χρησιμοτήτων που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί εξακολουθεί να αποτελεί
υπόλοιπο κόστους ενός στοιχείου του ενεργητικού, ενώ το τμήμα του κόστους των χρησιμοτήτων
που έχουν χρησιμοποιηθεί, έχει μεταβληθεί σε έξοδο, αποτελεί έξοδο.
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Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι το στοιχείο της ανάλωσης είναι καθοριστικό για να
θεωρηθεί πραγματοποιούμενο ή δεδουλευμένο (accrued) το έξοδο. Η ανάλωση με άλλα λόγια είναι
αναγκαία, αλλά και επαρκής συνθήκη για τη λογιστική των λογισμένων ή δεδουλευμένων εξόδων,
χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της έννοιάς του. Στα πλαίσια μιας
επιχειρηματικής μονάδας υπάρχει συνεχής εναλλαγή και μετάπτωση του κόστους σε έξοδα και
αντίστροφα των εξόδων σε κόστος, με βάση το κριτήριο που τέθηκε παραπάνω (κόστος
χρησιμοτήτων που χρησιμοποιήθηκε-δεν χρησιμοποιήθηκε, ή αναλώθηκε-δεν αναλώθηκε).
Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη αρχή που αναφέρθηκε παραπάνω, την αρχή του συσχετισμού
των εξόδων προς τα έσοδα, σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, τα έσοδα τα οποία
πραγματοποιήθηκαν σε μια χρήση, πρέπει να συσχετισθούν με τα έξοδα που απαιτήθηκαν για τη
δημιουργία αυτών των εσόδων, και δεύτερον, ότι το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία)
προσδιορίζεται λογιστικά από το συσχετισμό εσόδων – εξόδων, και όχι με άλλες μεθόδους, όπως
είναι ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή η παρούσα
αξία των μελλοντικών καθαρών εισπράξεων. Οπότε, η αρχή του συσχετισμού των εσόδων –
εξόδων σημαίνει επίσης ότι οι άλλες αυτές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται στη λογιστική για να
προσδιοριστεί το οικονομικό αποτέλεσμα, διότι εμπεριέχουν το υποκειμενικό στοιχείο σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη αρχή.
Η λογιστική των δεδουλευμένων απαιτεί προβλέψεις και άλλες εκτιμήσεις γύρω από τις
επιδράσεις στις μελλοντικές ταμειακές ροές. Η χρήση αυτών των εκτιμήσεων βελτιώνει την
ικανότητα των λογιστικών αριθμών να αντανακλούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές κατά τρόπο
έγκαιρο. Βέβαια, οι εκτιμήσεις αυτές αποφέρουν λάθη, τα οποία μπορούν να στρεβλώσουν τη
συνάφεια των αριθμών της λογιστικής των δεδουλευμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν οι πωλήσεις επί πιστώσει μιας οικονομικής μονάδας. Όποτε πωλούνται αγαθά και
παρέχονται υπηρεσίες επί πιστώσει, υπάρχει το ενδεχόμενο οι πελάτες να μην πληρώσουν τελικά το
χρέος τους για ποικίλους λόγους. Τότε, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να υιοθετήσει μια από τις
δύο προσεγγίσεις που υπάρχουν για να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα αυτή που δημιουργείται. Η
μια προσέγγιση είναι να εφαρμόσει ταμειακή λογιστική, η οποία όπως προαναφέθηκε, καταχωρεί
έσοδα μόνο όταν εισπράττονται τελικά μετρητά από τον πελάτη. Η άλλη προσέγγιση, η οποία
ακολουθείται από τη λογιστική των δεδουλευμένων, καταχωρεί τις επί πιστώσει πωλήσεις ως
έσοδο όταν αυτό κερδηθεί και τότε γίνεται πρόβλεψη για επισφαλή χρέη με βάση το ιστορικό των
εισπράξεων, τη βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, καθώς και άλλες
μεταβλητές που λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Ενώ, όμως, η λογιστική των δεδουλευμένων είναι
πιο σχετική και πιο αποτελεσματική, υπόκειται σε στρεβλώσεις από λάθη που πραγματοποιούνται
κατά τη διαδικασία εκτίμησης των επισφαλών απαιτήσεων.
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Η Dechow 13 υποστήριξε το 1994 σε μια μελέτη που πραγματοποίησε σχετικά με τις δύο αυτές
προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω –την ταμειακή λογιστική και τη λογιστική των
δεδουλευμένων- ότι τα κέρδη αποτελούν το συνοπτικό τρόπο μέτρησης της επιχειρηματικής
επίδοσης με βάση τη λογιστική των δεδουλευμένων. Τα κέρδη είναι πολύ σημαντικά εφόσον
χρησιμοποιούνται όπως περιγράφηκε από την αρθρογράφο και μάλιστα, από πάρα πολλούς
χρήστες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στα πλάνα που σχετίζονται με τα «δώρα» των
διοικητικών στελεχών, στα συμβόλαια χρέους, στα ενημερωτικά φυλλάδια εταιριών που σκοπεύουν
να κρατικοποιηθούν, καθώς και από τους διάφορους επενδυτές και πιστωτές. Ο κυρίαρχος σκοπός
της έρευνας της Dechow ήταν η καλύτερη κατανόηση του ρόλου των δεδουλευμένων στην
παραγωγή κερδών, ως ένα από τα παράγωγα-κλειδιά της λογιστικής διαδικασίας. Πιο
συγκεκριμένα, η εργασία αυτή εξέτασε πώς τα δεδουλευμένα βελτιώνουν την ικανότητα των
κερδών να αντικατοπτρίζουν την οικονομική επίδοση της επιχείρησης, καθώς και τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες τα δεδουλευμένα είναι σημαντικά στην εκπλήρωση του ρόλου αυτού.
Η αρθρογράφος είχε την πεποίθηση ότι ο πρωταρχικός ρόλος των δεδουλευμένων είναι να
βοηθούν στο να ξεπερνιούνται τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μέτρηση της
επιχειρηματικής επίδοσης όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. Η ασυμμετρία της
πληροφόρησης ανάμεσα στη διοίκηση και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη δημιουργούν την
ανάγκη για έναν τρόπο μέτρησης παραγόμενο από το εσωτερικό της εταιρίας και αναφερόμενο σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Το μέσο αυτό μέτρησης θα μπορεί να χρησιμοποιείται στους
όρους των συμβολαίων, καθώς και στην αξιολόγηση και την ανταμοιβή των διοικητικών στελεχών.
Η επιτυχία μιας εταιρίας εξαρτάται τελικά από την ικανότητά της να έχει περισσότερες εισπράξεις
παρά πληρωμές. Για το λόγο αυτό, ένα μέσο μέτρησης της επίδοσης που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί είναι οι αποδείξεις των καθαρών μετρητών (net cash receipts) ή οι
πραγματοποιούμενες ταμειακές ροές (realized cash flows). Παρόλα αυτά, για συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα οι δημοσιευόμενες πραγματοποιούμενες ταμειακές ροές δεν προσφέρουν
απαραίτητα πληροφόρηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ταμειακές ροές έχουν προβλήματα
συγχρονισμού και συσχετισμού που τις κάνουν να αποτελούν ένα αρκετά προβληματικό μέσο
μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης. Για να μετριαστούν τα προβλήματα αυτά, οι γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές, και πιο συγκεκριμένα η αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου και η
αρχή του συσχετισμού των εξόδων προς τα έσοδα που κατευθύνουν την πραγματοποίηση των
κερδών, έχουν εξελιχθεί για να εμπλουτίσουν τη μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης, κάνοντας
χρήση των δεδουλευμένων με σκοπό να αλλάξουν τη στιγμή της αναγνώρισης των ταμειακών ροών
στα κέρδη. Με την ύπαρξη τέτοιων αρχών, η διαδικασία των δεδουλευμένων υποτίθεται ότι
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μετριάζει τα προβλήματα συγχρονισμού και συσχετισμού που ενυπάρχουν στις ταμειακές ροές, με
τρόπο ώστε τα κέρδη να αντικατοπτρίζουν πιο αξιόπιστα την επίδοση μιας επιχείρησης.
Η πεποίθηση ότι τα δεδουλευμένα βελτιώνουν την ικανότητα των κερδών να μετρούν την
επιχειρηματική επίδοση εκφράστηκε και από το FASB. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 44 του
πρώτου Statement of Financial Accounting Concepts δηλώνεται ότι «πληροφορίες σχετικά με τα
κέρδη μιας επιχείρησης και τα τμήματά της, οι οποίες μετρώνται με βάση τη λογιστική των
δεδουλευμένων γενικά παρέχουν καλύτερη ένδειξη για την επιχειρηματική επίδοση σε σύγκριση με
τις πληροφορίες που αφορούν τη λήψη μετρητών και τις πληρωμές».
Βέβαια, η χρήση των δεδουλευμένων εισάγει μια νέα σειρά προβλημάτων. Η διοίκηση
συνήθως παρουσιάζει μια διακριτικότητα σχετικά με την αναγνώριση των δεδουλευμένων. Η
διακριτικότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη διοίκηση για να «σημαδέψει» την ιδιωτική
της πληροφόρηση ή για να χειραγωγηθούν ευκαιριακά τα κέρδη. Η σηματοδότηση αναμένεται να
βελτιώσει την ικανότητα των κερδών να μετρήσουν την επιχειρηματική επίδοση εφόσον η διοίκηση
υποθετικά έχει ανώτερη πληροφόρηση για την ικανότητα της ίδιας της επιχείρησης να παράγει
μετρητά (Holthausen και Leftwich, 1983 / Watts and Zimmerman, 1986 / Holthausen, 1990 / Healy
και Palepu, 1993). Για το λόγο αυτό, ένα αξιόπιστο σημάδι θα μειώσει την ασύμμετρη
πληροφόρηση και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική σύναψη συμβολαίων. Παρόλα αυτά, στο
βαθμό που η διοίκηση χρησιμοποιεί τη διακριτικότητά της για να διαχειριστεί ευκαιριακά τα
δεδουλευμένα, τα κέρδη θα αποτελούν ένα λιγότερο αξιόπιστο μέσο μέτρησης της επίδοσης της
οικονομικής μονάδας κι έτσι, οι ταμειακές ροές θα είναι προτιμότερες. Η εναλλακτική αυτή άποψη
για τη λογιστική των δεδουλευμένων εκφράζεται συχνά ως εξής: «πολλοί χρηματοοικονομικοί
αναλυτές θεωρούν τις λειτουργικές ταμειακές ροές καλύτερο μέσο μέτρησης της οικονομικής
επίδοσης μιας επιχείρησης σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα, εφόσον υπόκεινται σε παραποίηση
σε μικρότερο βαθμό όταν εναλλάσσονται οι λογιστικές πρακτικές 14 ». Επίσης, έχει αναφερθεί ότι
«ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και αναλυτών επιμένουν
ότι οι ταμειακές ροές είναι ένα σημαντικότερο μέσο μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης απ’ ό,τι
είναι τα δημοσιευόμενα κέρδη 15 ». Για το λόγο αυτό, αποτελεί εμπειρικό ερώτημα αν το καθαρό
αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρήση των δεδουλευμένων είναι τελικά η βελτίωση ή η μείωση
της ικανότητας των κερδών να μετρούν την επίδοση των οικονομικών μονάδων.
Σύμφωνα με τους Watts και Zimmerman 16 , η άποψη που σχηματίζεται σχετικά με το αν η
διοίκηση θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της ως προνόμιο για να χειραγωγήσει ευκαιριακά τα
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Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman (1986), “Positive accounting theory” (Prentice Hall, Englewood Cliffs,
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δεδουλευμένα συμφωνεί με το γεγονός ότι το σύνολο των δεδουλευμένων που επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί, περιορίζεται τελικά από τις λογιστικές αρχές. Αρχές όπως είναι εκείνη της
αντικειμενικότητας και της δυνατότητας επαλήθευσης, καθώς και του ιστορικού κόστους
περιορίζουν την ελαστικότητα της διοίκησης να διαχειριστούν την αναγνώριση των εισπράξεων και
των δαπανών. Αν απουσίαζαν τα προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης, τότε τέτοιες αρχές
θα ήταν δυσλειτουργικές εφόσον θέτουν περιορισμούς στην ικανότητα των κερδών να
αντικατοπτρίσουν την επιχειρηματική επίδοση. Παρόλα αυτά, αφού η χειραγώγηση από την πλευρά
της διοίκησης δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμη (τουλάχιστον για μικρά χρονικά διαστήματα
μετρήσεων), τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν ένα μέσο μέτρησης της επίδοσης το οποίο να είναι
αξιόπιστο (και επαληθεύσιμο από τους ελεγκτές) έτσι ώστε να υπάρχουν όρια στη χειραγώγηση
που μπορεί να λάβει χώρα. Η διαδικασία με τα δεδουλευμένα αποτελεί ακριβώς για το λόγο αυτό
και το αποτέλεσμα της εναλλαγής ανάμεσα στην αξιοπιστία και τη συνάφεια (Ball, 1989 / Watts
και Zimmerman, 1986, p. 206 / Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, παράγραφος
90), δύο έννοιες που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. Αυτό προτείνει ότι τα κέρδη θα
υπόκεινται, επίσης, σε προβλήματα συγχρονισμού και συσχετισμού για μικρά χρονικά διαστήματα,
αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι οι πραγματικές ταμειακές ροές.
Τελικά, η Dechow στην υπόθεση που κάνει στην έρευνά της ότι ένας ρόλος των λογιστικών
δεδουλευμένων είναι η παροχή ενός μέσου μέτρησης της βραχυχρόνιας επίδοσης, το οποίο
αντικατοπτρίζει

πιο

σωστά

τις

αναμενόμενες

ταμειακές

ροές

σε

σύγκριση

με

τις

πραγματοποιούμενες ταμειακές ροές, βρίσκει αποτελέσματα που να την επαληθεύουν. Πρώτον,
όσον αφορά μικρά χρονικά διαστήματα τα κέρδη συνδέονται πιο ισχυρά με τις αποδόσεις των
μετοχών σε σχέση με τις πραγματικές ταμειακές ροές. Επιπρόσθετα, η ικανότητα των πραγματικών
ταμειακών ροών να μετρούν την επιχειρηματική επίδοση βελτιώνεται σε σύγκριση με τα κέρδη όσο
το χρονικό διάστημα δοκιμών επιμηκύνεται. Δεύτερον, τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη σχέση με τις
αποδόσεις των μετοχών απ’ ό,τι έχουν οι πραγματικές ταμειακές ροές σε επιχειρήσεις που
συνηθίζουν να παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές στις απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης, καθώς και
στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πραγματικές
ταμειακές ροές αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα συγχρονισμού και συσχετισμού και είναι
λιγότερο ικανές να απεικονίσουν την επίδοση της επιχείρησης.
Στη μελέτη αυτή εκφράστηκε, επίσης, η άποψη ότι παρόλο που τα δεδουλευμένα βελτιώνουν
τη σχέση των κερδών με τις αποδόσεις των μετοχών, συγκεκριμένα δεδουλευμένα είναι λιγότερο
πιθανό να μετριάσουν τα προβλήματα συσχετισμού και συγχρονισμού στις πραγματικές ταμειακές
ροές. Μάλιστα, η αρθρογράφος παρουσιάζει και αποδείξεις που δείχνουν ότι τα μακροχρόνια
λειτουργικά δεδουλευμένα παίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Επιπλέον, η
συμπερίληψη ειδικών στοιχείων (special items) στα κέρδη φαίνεται να μειώνει τη σχέση των
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κερδών με τις αποδόσεις των μετοχών για μικρά χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά, το γεγονός
αυτό δεν υπαινίσσεται ότι ειδικά στοιχεία θα πρέπει να παραλειφθούν από τα κέρδη που
προκύπτουν από τη συνεχή δραστηριότητα. Αν είναι επιθυμητό η διοίκηση να έχει την ευθύνη για
τέτοιους λογαριασμούς, τότε είναι σημαντική η συμπερίληψη ειδικών στοιχείων στα κέρδη.
Η συνεισφορά της μελέτης αυτής είναι η επισήμανση των οφελών που προκύπτουν από τη
χρήση της λογιστικής των δεδουλευμένων. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή βοηθάει στην
επεξήγηση σχετικά με το ερώτημα γιατί είναι τα κέρδη αυτά που αναφέρονται συχνότερα στους
επενδυτές και συγκεκριμενοποιούνται στα συμβόλαια σε σύγκριση με τα μετρητά από τη
λειτουργία ή οι καθαρές ταμειακές ροές. Μάλιστα, η προσέγγιση που ακολουθείται στην έρευνα
από την αρθρογράφο διαφέρει από όσες είχαν προηγηθεί. Εδώ γίνεται η υπόθεση ότι οι
πραγματοποιούμενες ταμειακές ροές αποτελούν ένα περισσότερο πρωτόγονο μέσο μέτρησης της
επίδοσης σε σχέση με τα κέρδη. Η αξία που προστίθεται από τους λογιστές έγκειται στο γεγονός
ότι προκύπτουν λήψεις μετρητών και πληρωμές έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα πιο χρήσιμο μέσο
μέτρησης της επίδοσης για μικρά χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των
δεδουλευμένων που υπάρχουν αναμένεται να βελτιώσει κατά μέσο όρο την ικανότητα των κερδών
να υπολογίζουν την επιχειρηματική επίδοση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απομονώνοντας τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κέρδη και οι πραγματικές ταμειακές ροές αναμένεται να
διαφέρουν κατά το μεγαλύτερο μέγεθος, παρέχονται περισσότερο ισχυρά τεστ για τη χρησιμότητα
των λογιστικών δεδουλευμένων. Γενικά, οι αποδείξεις προτείνουν ότι τα δεδουλευμένα παίζουν ένα
πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ικανότητας των κερδών να απεικονίζουν την επίδοση μιας
επιχείρησης.
Αξιοπιστία vs. Συνάφεια
Τα λογιστικά πρότυπα εναλλάσσουν την αξιοπιστία με τη συνάφεια (Φίλιος, 2003). Η έμφαση
στην αξιοπιστία συχνά αποκλείει την αναγνώριση των επιδράσεων ορισμένων επιχειρηματικών
συμβάντων και συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις μέχρι οι συνέπειές τους στις ταμειακές
ροές να μπορούν να εκτιμηθούν λογικά. Ως παράδειγμα στο σημείο αυτό μπορούν να αναφερθούν
τα ενδεχόμενα ζημίας. Πριν καταχωρηθεί μια πρόβλεψη ζημίας ως ζημία, θα πρέπει να εκτιμηθεί
με λογική προσέγγιση του ύψους της. Εξαιτίας του κριτηρίου αυτού, πολλές προβλέψεις για ζημία
δεν καταχωρούνται στις λογιστικές καταστάσεις ακόμα και αρκετά χρόνια αφότου η ύπαρξή τους
είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Ένα άλλο παράδειγμα στρέβλωσης που οφείλεται στην έμφαση που
δίνεται στην αξιοπιστία είναι η λογιστική για τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Ενώ η έρευνα και ανάπτυξη νέων αγαθών και υπηρεσιών συνιστά μια επένδυση, τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα απαιτούν την απόσβεσή της ως έξοδο, επειδή οι αποδόσεις της έρευνας και
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ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι λιγότερο βέβαιες σε σύγκριση με τις αποδόσεις επενδύσεων σε
κτίρια ή μηχανολογικό εξοπλισμό, δηλαδή σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Το 2006 η Zhou 17 , σε μια έρευνά της για τη σχέση ανάμεσα στη συνάφεια και την αξιοπιστία,
τροποποίησε το πλαίσιο εξέτασης που είχε διαμορφωθεί από τους Dye και Sridhar 18 της βέλτιστης
εναλλαγής μεταξύ των δύο αυτών χαρακτηριστικών όταν η διοίκηση μπορεί να παρέχει σχετική
αλλά πιθανότατα χειραγωγήσιμη (και για το λόγο αυτό αναξιόπιστη) πληροφόρηση μέσω των
οικονομικών εκθέσεων. Είναι γεγονός ότι οι νομοθέτες επιζητούν να καταστήσουν την
πληροφόρηση που προέρχεται από τις οικονομικές καταστάσεις συναφή και παράλληλα αξιόπιστη,
αλλά αναγνωρίζουν ότι οι δύο αυτοί στόχοι συχνά μπορεί να συγκρούονται. Πρόσφατες κινήσεις
προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει τη χρήση της ακριβοδίκαιης λογιστικής (fair-value
accounting) στις εγχώριες και διεθνείς καταστάσεις προτείνουν ότι οι αρμόδιοι για τη θέσπιση της
νομοθεσίας που αφορά τη λογιστική έχουν την πεποίθηση ότι η συνάφεια των τρόπων μέτρησης
της ακριβοδίκαιης αξίας υπερτερεί σε σύγκριση με την αναξιοπιστία που προκαλείται από την
μεροληψία που υπάρχει σε πολλές εκτιμήσεις για την αξία.
Το 2004, οι Dye και Sridhar παρείχαν ένα θεωρητικό πλαίσιο που χρησίμευε για τον
προσδιορισμό της έκτασης στην οποία οι οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να περιέχουν
πληροφορίες, οι οποίες όχι μόνο είναι αποκλειστικά γνωστές στα διοικητικά στελέχη αλλά είναι και
χειραγωγήσιμες από αυτά. Στην έρευνά της, η Zhou τροποποίησε το μοντέλο των
προαναφερθέντων ερευνητών για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφορές εντός και
εκτός ισορροπίας είναι πιθανό να επηρεαστούν λόγω της ανασφάλειας που έχουν οι επενδυτές σε
σχέση με τα κίνητρα της διοίκησης, καθώς και λόγω της σημασίας που δίνεται στη χειραγωγήσιμη
πληροφόρηση. Μάλιστα, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις δύο μελέτες είναι ότι οι πρώτοι
προχωρούν στην υπόθεση ότι τα οφέλη που αποκομίζει η διοίκηση από τη διαχείριση κερδών είναι
σταθερά και γνωστά, ενώ η δεύτερη υποθέτει ότι τα οφέλη είναι μεν γνωστά στη διοίκηση αλλά
αβέβαια για τους επενδυτές. Η κινητήρια αυτή αβεβαιότητα υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν
μπορούν να ανατρέψουν πλήρως τη χειραγώγηση από πλευράς της διοίκησης, όπως συμβαίνει με
το μοντέλο των Dye και Sridhar. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα της Zhou
έχουν ενδείξεις για τους νομοθέτες, δεδομένης της τωρινής κίνησης προς την εκτεταμένη χρήση
των μετρήσεων με βάση την ακριβοδίκαιη αξία στις λογιστικές καταστάσεις. Οι τρόποι αυτοί
μέτρησης θεωρούνται συχνά ότι είναι περισσότερο συναφείς αλλά λιγότερο αξιόπιστοι εξαιτίας
λαθών στους υπολογισμούς, καθώς και εξαιτίας της διαχείρισης κερδών που λαμβάνει χώρα. Τα
ευρήματά της δείχνουν ότι η αποτυχία να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα σχετικά με τα κίνητρα της
17
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διοίκησης για τις οικονομικές εκθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε υπερτίμηση του βαθμού στον οποίο
μπορεί η ακριβοδίκαιη αξία ή άλλοι χειραγωγήσιμοι τρόποι εκτίμησης να ενσωματωθούν στις
λογιστικές καταστάσεις. Επιπλέον, η ενσωμάτωση περισσότερων τρόπων μέτρησης με βάση την
ακριβοδίκαιη αξία μπορεί να επιφέρει μια απρομελέτητη συνέπεια, μετατρέποντας την πραγματική
αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων πιο ποικίλη και λιγότερο προβλέψιμη από τους
επενδυτές μέσω της αύξησης της στρατηγικής εξάρτησης των επενδυτών και της διοίκησης. Η
ανάλυση κόστους-οφέλους αποδεικνύει ότι τα συμφέροντα των επενδυτών πιθανότατα βλάπτονται
όταν τα κίνητρα της διοίκησης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις είναι αβέβαια.
Στο βαθμό που οι επενδυτικές αποφάσεις της διοίκησης βασίζονται στις αναμενόμενες
αντιδράσεις της αγοράς, η απρόβλεπτη χρήση των οικονομικών καταστάσεων από μέρους της
αγοράς είναι πιθανό να προκαλέσει αναποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις. Η ανησυχία αυτή
εκφράστηκε από αρκετούς ερευνητές όπως είναι οι Liang και Wen 19 και οι Plantin, Sapra, και
Shin 20 . Οι πρώτοι έδειξαν αναλυτικά ότι μια αύξηση στη λογιστική χειραγώγηση προκαλεί
μεγαλύτερη πιθανότητα λανθασμένης τιμολόγησης από την πλευρά της αγοράς, και συνεπώς μια
λιγότερο αποτελεσματική επενδυτική απόφαση. Οι δεύτεροι υποστήριξαν ότι η προσέγγιση της
λογιστικής ακριβοδίκαιης αξίας μπορεί να προκαλέσει υπερβάλλουσα τεχνητή αστάθεια, η οποία
υποβαθμίζει την πληροφοριακή αξία των τιμών της αγοράς και παράγει λιγότερο αποτελεσματικές
επενδυτικές αποφάσεις.
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης της Zhou πρότειναν ότι η αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων που αντιλαμβάνεται η αγορά δεν ισούται πάντα με την πραγματική
αξιοπιστία, όπως επίσης υποστήριξαν ότι οι δυο αυτές μορφές αξιοπιστίας μπορεί να αλλάζουν με
την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό, οι μελέτες που αφορούν την αξία και στις οποίες ισχύει
η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς είναι πιθανό να εκτιμούν με λανθασμένο τρόπο την
πραγματική συνάφεια και αξιοπιστία της λογιστικής πληροφόρησης, τις δύο αρχές που τα
τελευταία χρόνια έχουν μπει στο στόχαστρο πολλών επιστημόνων, οι οποίοι έχουν τονίσει κατά
καιρούς τη σημασία της αποσαφήνισης, καθώς και της σύγκρισής τους με σκοπό να αποφανθούν
σχετικά με το ποια από τις δύο τελικά έχει μεγαλύτερη σημασία για τους αναγνώστες των
λογιστικών καταστάσεων μιας επιχειρηματικής μονάδας.
Η χειραγώγηση των κερδών
Σύμφωνα με τον κ. Φίλιο, η ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων από τα στελέχη των
οικονομικών διευθύνσεων συνιστά μια κύρια πηγή λογιστικής στρέβλωσης. Αν και οι προϊστάμενοι
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των λογιστηρίων εξωραΐζουν τον ισολογισμό, περισσότερο προβαίνουν σε ωραιοποίηση του
λογαριασμού αποτελεσμάτων (εκμεταλλεύσεως και χρήσεως). Ο τελευταίος είναι γνωστός ως
«χειραγώγηση ή διαχείριση κερδών» (earnings management). Η διαχείριση των κερδών αποτελεί
πιθανότατα την πλέον ενοχλητική έκβαση της λογιστικής των δεδουλευμένων. Η χρήση κρίσης και
εκτίμησης στη λογιστική των δεδουλευμένων επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να αξιοποιήσουν
την εσωτερική πληροφόρηση στην οποία έχουν πρόσβαση, καθώς και την εμπειρία τους με σκοπό
να αυξήσουν τη χρησιμότητα των λογιστικών αριθμών. Ορισμένα ανώτερα στελέχη, όμως,
εξασκούν την προαίρεση αυτή για να διαχειρίζονται τους λογιστικούς αριθμούς και ιδιαίτερα τα
κέρδη για προσωπικό όφελος, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητά τους. Η διαχείριση των
κερδών οφείλεται σε πολλούς λόγους, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τους εξής:
Æ

τα στελέχη επιδιώκουν να αυξήσουν την αμοιβή τους μέσω μπόνους, η παροχή των

οποίων συνδέεται άμεσα με το ύψος των κερδών
Æ

γίνεται προσπάθεια να αποφευχθούν επαχθείς δεσμεύσεις από τους πιστοδότες

Æ

επιδιώκεται η επίτευξη σύγκλισης με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις των

χρηματοοικονομικών αναλυτών, και
Æ

επιδιώκεται ο επηρεασμός των τιμών των μετοχών.

Τα κυριότερα κίνητρα που οδηγούν σε διαχείριση κερδών και παραποίηση της εικόνας των
επιχειρήσεων αναλύονται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους. Επιπρόσθετα, η διαχείριση των
κερδών μπορεί να λάβει δύο μορφές:
α) αλλαγή των λογιστικών μεθόδων, η οποία συνιστά εμφανή μορφή χειραγώγησης κερδών
β) αλλαγή στις λογιστικές εκτιμήσεις και πολιτικές που καθορίζουν τους λογιστικούς
αριθμούς, η οποία συνιστά μια καλυμμένη μορφή χειραγώγησης κερδών.
Η διαχείριση κερδών είναι μια πραγματικότητα την οποία αποδέχονται απρόθυμα οι χρήστες
των λογιστικών καταστάσεων ως μέρος συχνά αναπόσπαστο της λογιστικής των δεδουλευμένων.
Βέβαια, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αν και γίνεται πολύς λόγος για τη χειραγώγηση των
κερδών, τελικά δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο ο οικονομικός τύπος μας κάνει να πιστεύουμε.
Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαχείριση πλήττει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία
της λογιστικής πληροφόρησης. Μια σημαντική αρνητική συνέπεια της λογιστικής των
δεδουλευμένων είναι και η εμμονή πολλών διοικητικών στελεχών με το καθαρό κέρδος. Με τον
τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η διαχείριση των κερδών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες
των αναλυτών, των επενδυτών και των μετόχων. Υπάρχει η πεποίθηση ότι μερικά στελέχη θα
προέβαιναν ακόμα και σε κάποιες υπερβολικές ενέργειες, οι οποίες μειώνουν την αξία της εταιρίας
στους μετόχους της έτσι ώστε να μειώνεται κατ’ ουσίαν το κέρδος.
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6. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ
Τα δημοσιευόμενα κέρδη έχουν ισχυρή επίδραση στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης, καθώς και στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκησή της. Η απασχόληση των
εταιριών με την προσπάθεια να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηματοοικονομικών
αναλυτών αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες της διοίκησης για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην αξία
των μετοχών της εταιρίας σε περίπτωση που αποτύχει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές.
Συνεπώς, η διοίκηση μπορεί να το εκλάβει ως δική της ευθύνη να πράξει, μέσα σε ορισμένα όρια
φυσικά, ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλίσει ότι οι προβλέψεις των αναλυτών θα επιβεβαιωθούν
ή και θα ξεπεραστούν ακόμα, δηλαδή με απλά λόγια μπορεί να το εκλάβει ως δική της ευθύνη να
διαχειριστεί ή αλλιώς να χειραγωγήσει τα κέρδη της οικονομικής μονάδας, όπως συνηθίζεται να
αποδίδεται με ελληνικούς όρους η ενέργεια αυτή.
Βέβαια, η ανταπόκριση στις προσδοκίες των αναλυτών αποτελεί έναν από τους ποικίλους
στόχους που σχετίζονται με τα κέρδη και μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά της διοίκησης και
να οδηγήσει σε χειραγώγηση των κερδών. Ο λόγος αυτός, μάλιστα, είναι πιο σύνηθες να ισχύει στο
εξωτερικό, όπου η γνώμη των χρηματοοικονομικών αναλυτών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι τώρα τελευταία ο όρος «χειραγώγηση
κερδών» χρησιμοποιείται εναλλάξ με τον όρο «παιχνίδι χρηματοοικονομικών αριθμών» (financial
numbers game). Βέβαια, ο δεύτερος όρος έχει πιο ευρεία έννοια, γιατί περιλαμβάνει περισσότερα
από τη διαχείριση κερδών. Η χειραγώγηση γενικά θεωρείται μια έννοια που σχετίζεται με πολλές
διαχειριστικές χρήσεις, όπου τα κέρδη μεταφέρονται από τη μια περίοδο στην επόμενη. Για
παράδειγμα, τα κέρδη μιας μελλοντικής χρονιάς μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν σε μια
προσπάθεια να αυξηθούν ή να μειωθούν τα κέρδη της τρέχουσας χρονιάς αντίστοιχα. Από την άλλη
πλευρά, το παιχνίδι χρηματοοικονομικών αριθμών περιλαμβάνει τα βήματα που είναι απαραίτητα
για να παραποιηθούν τα κέρδη και για το λόγο αυτό καλύπτει τις δραστηριότητες αυτές από χρήση
σε χρήση. Επιπλέον, το παιχνίδι χρηματοοικονομικών αριθμών περιλαμβάνει δραστηριότητες μέσα
στην ίδια χρήση, όπου τα κέρδη ή οι ταμειακές ροές μεταφέρονται στις καταστάσεις της χρήσης
αυτής.
Τι ακριβώς είναι η χειραγώγηση των κερδών;
Για μια έκφραση που είναι τόσο κοινότοπη, λίγη προσπάθεια έχει γίνει για να υπάρξει ένας
προσεκτικός και ακριβής ορισμός για τη χειραγώγηση κερδών. Η χειραγώγηση των κερδών
ορίζεται συνήθως ως ο ενεργητικός χειρισμός των λογιστικών αποτελεσμάτων με σκοπό να
δημιουργηθεί μια άλλη εντύπωση από εκείνη που πραγματικά ισχύει σχετικά με την επίδοση μιας
επιχείρησης. Ένας άλλος ορισμός που χρησιμοποιείται είναι ότι δεδομένου πως οι μάνατζερ
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μπορούν να επιλέξουν λογιστικές πρακτικές από ένα σύνολο (για παράδειγμα Γ.Α.Λ.Α. – Γενικά
Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές), είναι φυσικό να αναμένεται ότι θα επιλέξουν εκείνες τις πρακτικές έτσι
ώστε να μεγιστοποιήσουν τη δική τους χρησιμότητα και/ή την αξία της επιχείρησης. Επίσης,
αναφέρεται συχνά ότι κατά τη διάρκεια του 1999 το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα προβλήματα
που σχετίζονταν με τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και τα οποία αποδίδονται στην καταχρηστική
διαχείριση των κερδών από τις κρατικές επιχειρήσεις στην Αμερική. Η καταχρηστική διαχείριση
των κερδών περιλαμβάνει τη χρήση διάφορων ειδών τεχνασμάτων ώστε να αλλοιωθεί η
πραγματική χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης με σκοπό να επιτευχθεί ένα επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Το κοινό στοιχείο στους παραπάνω ορισμούς αποτελεί η μεταβολή των κερδών. Γίνονται
ενέργειες για να παρουσιαστούν κέρδη που δεν θα παρουσιάζονταν διαφορετικά αν δεν
πραγματοποιούνταν τα βήματα αυτά. Η αναφορά που γίνεται στην άλλη εντύπωση στον πρώτο
ορισμό δεν υπαινίσσεται απαραίτητα ότι η διαχείριση των κερδών παράγει μια λιγότερο σημαντική
μέτρηση των κερδών. Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα ένας αριθμός που εκφράζει
«μαγειρεμένα» κέρδη να αποτελεί ένα καλύτερο δείκτη για τα αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη.
Επιπλέον, η αστάθεια μιας σειράς χειραγωγημένων κερδών μπορεί να παρέχει έναν περισσότερο
ρεαλιστικό δείκτη χρηματοοικονομικού κινδύνου απ’ ό,τι μια σειρά μη χειραγωγημένων κερδών.
Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί οδηγούν στο ενδιαφέρον και ίσως
εκπληκτικό συμπέρασμα ότι λίγη χειραγώγηση των κερδών είναι καλό πράγμα». Η έμφαση στην
επιλογή των λογιστικών πρακτικών στο δεύτερο ορισμό προτίθεται πιθανότατα να είναι πιο ευρεία
απ’ ότι μπορεί να προτείνει ο όρος πολιτικές. Η ποικιλία πιθανών τεχνικών χειραγώγησης κερδών
επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από την επιλογή λογιστικών πρακτικών.
Η διαχείριση κερδών έχει περιγραφεί και παραπάνω ως ένας ειδικός και πιο στενός τύπος του
παιχνιδιού χρηματοοικονομικών αριθμών, όπου η ελαστικότητα που προσφέρουν οι λογιστικές
αρχές χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τα κέρδη προς ένα προκαθορισμένο στόχο. Από την
οπτική αυτή, η διαχείριση κερδών θεωρείται ότι παραμένει μέσα στα όρια ελαστικότητας που
ανέχονται οι λογιστικές αρχές. Παρόλα αυτά, στον τρίτο ορισμό γίνεται αναφορά στην
καταχρηστική (αθέμιτη ή παράνομη) διαχείριση κερδών . Στον ορισμό αυτό που προτάθηκε από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εμπεριέχεται ο υπαινιγμός ότι μέρος της
χειραγώγησης των κερδών περιορίζεται στην εκμετάλλευση της ελαστικότητας που προσφέρεται
από τις λογιστικές αρχές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ξεπερνάει τη διαχωριστική γραμμή και γίνεται
παράνομη διαχείριση. Δηλαδή, τα κέρδη που έχουν χειραγωγηθεί καταχρηστικά ή παράνομα,
χρησιμοποιούνται για να παραποιήσουν την πραγματική χρηματοοικονομική επίδοση μιας
επιχείρησης. Αν ανιχνευθούν τέτοιου είδους ενέργειες, η οικονομική μονάδα αρχίζει να αποτελεί
πιθανό στόχο για να λάβει δραστικά μέτρα ο αρμόδιος φορέας ώστε να τιμωρηθεί.
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Είναι γεγονός, πάντως, ότι η χειραγώγηση κερδών, εντός ή εκτός των ορίων ελαστικότητας
που παρέχεται από τις λογιστικές αρχές, είναι σκόπιμη και γίνεται μέσα στα πλαίσια αντίδρασης
των εταιριών σε συγκεκριμένες κινητήριες προϋποθέσεις και κίνητρα.
Ένας ακόμα ορισμός που συναντάται στη βιβλιογραφία, ο οποίος είναι αρκετά περιεκτικός
αλλά και περιγραφικός, είναι εκείνος που αναφέρει ότι η χειραγώγηση κερδών συμβαίνει όταν η
διοίκηση εκφράζει την κρίση της στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις, καθώς και στη διαμόρφωση των
συναλλαγών, για να παραποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό είτε να παραπλανήσει
μερικούς χρήστες σχετικά με την οικονομική επίδοση της επιχείρησης ή να επηρεάσει τις εκβάσεις
ποικίλων συμφωνιών και συμβολαίων που εξαρτώνται από τα δημοσιευόμενα λογιστικά νούμερα.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η διοίκηση μπορεί να ασκήσει την
υποκειμενική κρίση της στις οικονομικές εκθέσεις. Για παράδειγμα, η γνώμη της απαιτείται για να
εκτιμηθούν πολλά οικονομικά γεγονότα όπως είναι η ωφέλιμη ζωή μακροχρόνιων περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεις για οφέλη από αποζημιώσεις και άλλα οφέλη που ακολουθούν την παύση
της εργασίας ενός υπαλλήλου, αναβαλλόμενοι φόροι και ζημίες από χρέη και καταστροφές
περιουσιακών στοιχείων. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει, επίσης, να επιλέξουν μεταξύ αποδεκτών
λογιστικών μεθόδων για τη δημοσίευση των ίδιων οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι οι μέθοδοι
αποτίμησης των αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, οι μάνατζερ πρέπει να αποφασίσουν για τη διοίκηση
του κεφαλαίου κίνησης (τα επίπεδα αποθεμάτων, το χρόνο αγοράς ή αποστολής των εμπορευμάτων
και τις πιστωτικές πολιτικές) και οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τον επιμερισμό του κόστους
καθώς και το επίπεδο των καθαρών κερδών. Η διοίκηση θα πρέπει ακόμα να επιλέξει να προβεί
στην πραγματοποίηση ή στην αναβολή εξόδων, όπως είναι εκείνα που αφορούν την έρευνα και
ανάπτυξη (R&D) και τη διαφήμιση. Τέλος, θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα δομήσει τις
επιχειρησιακές συναλλαγές. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια leasing μπορούν να τακτοποιηθούν έτσι
ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά να είναι εντός ή εκτός του Ισολογισμού, ενώ οι
επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διαμορφωθούν με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ή
να απαιτείται ενοποίηση.
Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο τελευταίος ορισμός πλαισιώνει το
στόχο της διαχείρισης των κερδών που είναι να παραπλανήσει τους χρήστες της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή τουλάχιστον ορισμένους από αυτούς σχετικά με την
πραγματική οικονομική επίδοση μιας επιχείρησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από την
πεποίθηση της διοίκησης ότι έστω μερικοί χρήστες δεν ανατρέπουν τη χειραγώγηση κερδών.
Μπορεί, επίσης, να προκύψει αν τα διοικητικά στελέχη έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που δεν
είναι διαθέσιμη σε εξωτερικούς χρήστες (ασύμμετρη πληροφόρηση) ώστε η χειραγώγηση μην είναι
πιθανό να διαφαίνεται σε εκείνους. Συνεπώς, οι χρήστες πιθανότατα να αναμένουν και να
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ανέχονται μια συγκεκριμένη ποσότητα χειραγωγημένων κερδών. 21 Βέβαια, η διοίκηση μπορεί, συν
τοις άλλοις, να χρησιμοποιήσει τη λογιστική κρίση της για να κάνει τις οικονομικές εκθέσεις
περισσότερο κατατοπιστικές και ενημερωτικές για τους χρήστες. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει
από το γεγονός ότι συγκεκριμένες λογιστικές επιλογές ή τρόποι υπολογισμού και μέτρησης
θεωρούνται αξιόπιστα σημάδια για τη χρηματοοικονομική επίδοση μιας οικονομικής μονάδας. Για
παράδειγμα, αν ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός, οι εκτιμήσεις της διοίκησης όσον αφορά τις
καθαρές εισπράξεις θα αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστη πρόβλεψη για την εισροή μετρητών.
Επιπρόσθετα, τα διοικητικά στελέχη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους σχετικά με τη
δημοσίευση πληροφοριών για να καταστήσουν τις οικονομικές εκθέσεις περισσότερο
πληροφοριακές, προσπερνώντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τα τωρινά λογιστικά
πρότυπα. Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα ορισμένες επιτυχημένες εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης
δημιουργούσαν συνεργασίες με άλλες παρόμοιες εταιρίες, οι οποίες συνεργασίες τους επέτρεπαν να
κεφαλαιοποιούν αποτελεσματικά ομώνυμες δαπάνες που διαφορετικά θα είχαν εκπέσει. Βέβαια, οι
αποφάσεις να χρησιμοποιηθεί η υποκειμενική λογιστική κρίση ώστε να γίνουν πιο ενημερωτικές οι
οικονομικές καταστάσεις για τους χρήστες δεν περιλαμβάνονται στα πλαίσια του παραπάνω
ορισμού που δόθηκε για τη χειραγώγηση κερδών.
Τέλος, για να δοθεί έμφαση σε ένα σημείο που αναφέρθηκε επίσης στον ορισμό, η έκφραση
της γνώμης από πλευράς της διοίκησης όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών στις λογιστικές
καταστάσεις έχει συνάμα κόστη και οφέλη. Τα κόστη συνδέονται με την πιθανή κακή κατανομή
των πόρων που προκύπτουν από τη χειραγώγηση κερδών. Τα οφέλη περιλαμβάνουν πιθανές
βελτιώσεις στην αξιόπιστη μεταβίβαση ιδιωτικών πληροφοριών από τη διοίκηση στους
εξωτερικούς χρήστες, βελτιώνοντας τις αποφάσεις που αφορούν την κατανομή των πόρων. Για το
λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τους αρμόδιους για τη θέσπιση των προτύπων να
κατανοήσουν πότε τα πρότυπα που επιτρέπουν στη διοίκηση να εκφράσει τη γνώμη της στη
δημοσίευση αυξάνουν την αξία της λογιστικής πληροφόρησης στους χρήστες και πότε τη
μειώνουν.

7. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Καταχρηστική ή παράνομη χειραγώγηση κερδών (abusive earnings management): ένας
χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για να
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περιγράψει εκείνη τη χειραγώγηση κερδών που καταλήγει σε σκόπιμη και υλιστική παραποιημένη
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας οικονομικής μονάδας.
Λογιστικές ανωμαλίες (accounting irregularities): σκόπιμα εσφαλμένες διατυπώσεις ή
παραλείψεις ποσοτήτων ή δημοσίευσης ορισμένων πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις,
που γίνονται με σκοπό να παραπλανηθούν οι αναγνώστες των καταστάσεων. Ο όρος αυτός
χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο αθέμιτες πρακτικές δημοσίευσης χρηματοοικονομικών
εκθέσεων (fraudulent financial reporting).
Επιθετική λογιστική (aggressive accounting): μια ισχυρή και σκόπιμη επιλογή και
εφαρμογή λογιστικών αρχών σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα,
συνήθως υψηλότερα κέρδη χρήσεως, ανεξάρτητα αν οι πρακτικές που ακολουθούνται συμφωνούν
με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (Γ.Α.Λ.Α.) ή όχι. Η επιθετική λογιστική δεν θεωρείται
απευθείας αθέμιτη, ακόμα και αν έχουν παραβιαστεί ορισμένες Γ.Α.Λ.Α., μέχρις ότου ο αρμόδιος
φορέας ισχυριστεί ότι έχει διαπραχθεί απάτη. Συγκεκριμένα, μια σκόπιμα εσφαλμένη διατύπωση
πρέπει να έχει δημοσιευτεί σε μια επιδίωξη να εξαπατηθούν οι αναγνώστες των οικονομικών
καταστάσεων.
«Μεγάλα λουτρά» (big bath charges): η πλήρης καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης με σκοπό να γίνει ο ισολογισμός ιδιαίτερα συντηρητικός,
ώστε να υπάρχουν λιγότερα έξοδα τα οποία θα επιβαρύνουν τα κέρδη στις χρήσεις που έπονται.
Bogey: το επίπεδο των κερδών σε μια κινητήρια αποζημίωση ή πλάνο μπόνους κάτω από το
οποίο δεν κερδίζεται τίποτα. Επίσης καλείται και «όροφος» (floor).
Καπέλο (cap): το επίπεδο των κερδών σε μια κινητήρια αποζημίωση ή πλάνο μπόνους πάνω
από το οποίο δεν κερδίζεται τίποτα. Επίσης καλείται και «οροφή» (ceiling).
Ομόφωνες εκτιμήσεις για τα κέρδη (consensus earnings estimates): ο μέσος όρος των
εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή που υπολογίζονται από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές.
Οι εκτιμήσεις αυτές συγκεντρώνονται από τους αναλυτές και διανέμονται από έναν αριθμό
συγκεκριμένων εταιριών.
Cookie jar reverses: μια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική κατά την οποία δημιουργούνται
δεδουλευμένα από λειτουργικά έξοδα με σκοπό να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της επόμενης
χρήσης μετατρέποντας μέρος του δεδουλευμένου παθητικού σε κέρδη.
Πρακτικές επινοητικής λογιστικής (creative accounting practices): οποιοδήποτε βήμα
πραγματοποιείται

για

να

παιχτεί

το

παιχνίδι

των

χρηματοοικονομικών

αριθμών,

συμπεριλαμβανόμενης της επιθετικής επιλογής και εφαρμογής των λογιστικών αρχών, μέσα και
πέρα από τα όρια των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών, καθώς και των παράνομων πρακτικών
δημοσίευσης των οικονομικών εκθέσεων.
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Δημιουργική λογιστική των εξαγορών (creative acquisition accounting): η τοποθέτηση
στα έξοδα ενός μεγαλύτερου ποσού ως τιμή για την πραγματοποίηση της εξαγοράς μιας άλλης
επιχείρησης με σκοπό να μειωθούν τα κέρδη της χρήσης όπου έλαβε χώρα η εξαγορά και να
αυξηθούν τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.
Χειραγώγηση κερδών (earnings management): η ενεργή παραποίηση των κερδών προς μια
προκαθορισμένη κατεύθυνση, η οποία μπορεί να έχει δοθεί από τη διοίκηση, από μια πρόβλεψη
που έχει γίνει από τους οικονομικούς αναλυτές ή από ένα μέγεθος που συμφωνεί με μια πιο ομαλή
και σταθερή πορεία των κερδών. Συχνά η διαχείριση κερδών περιλαμβάνει την πραγματοποίηση
βημάτων για τη μείωση και «αποθήκευση» μέρους από τα κέρδη κατά τη διάρκεια καλών χρόνων
για χρήση σε άσχημες για την εταιρία περιόδους.
Εικονικό εισόδημα (fictitious revenue): εισόδημα που αναγνωρίζεται από μια ανύπαρκτη
πώληση ή άλλη συναλλαγή.
Οικονομικές συμφωνίες (financial covenants): παροχές σε πιστωτικές ή χρεωστικές
συμφωνίες που απαιτούν τη διατήρηση συγκεκριμένων ποσοτήτων ή σχέσεων. Μια θετική
συμφωνία μπορεί να απαιτεί τη διατήρηση ενός ελάχιστου λόγου του τρέχοντος ενεργητικού προς
το τρέχον παθητικό ή ενός συγκεκριμένου ελάχιστου μεγέθους του μετοχικού κεφαλαίου. Μια
αρνητική συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τις πληρωμές μερισμάτων ή τα έξοδα κεφαλαίου.
Τα συμβόλαια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στον πιστωτή έλεγχο κάποιου βαθμού στις
δραστηριότητες του δανειζόμενου και με τον τρόπο αυτό να αυξάνουν την πιθανότητα
αποπληρωμής του δανείου.
Παιχνίδι χρηματοοικονομικών αριθμών (financial numbers game): η χρήση πρακτικών
επινοητικής λογιστικής με στόχο να μεταβληθεί η εντύπωση του αναγνώστη των οικονομικών
καταστάσεων σχετικά με την επιχειρηματική επίδοση μιας εταιρίας.
Παράνομη δημοσίευση οικονομικών εκθέσεων (fraudulent financial reporting): σκόπιμα
εσφαλμένες διατυπώσεις ή παραλείψεις ποσοτήτων ή πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις
που γίνονται με σκοπό να παραπλανήσουν τους χρήστες τους. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται
εναλλακτικά με τον όρο λογιστικές ανωμαλίες. Υπάρχει, βέβαια, μια τεχνική διαφορά στο γεγονός
ότι όσον αφορά την απάτη, πρέπει να αποδειχτεί ότι ο αναγνώστης οικονομικών καταστάσεων που
περιέχουν σκόπιμα εσφαλμένες διατυπώσεις δεν χρησιμοποίησε τις καταστάσεις αυτές προς όφελός
του, δηλαδή η χρήση τους ήταν βλαβερή για εκείνον.
Εξομάλυνση κερδών (income smoothing): ένα είδος χειραγώγησης κερδών που σχεδιάστηκε
για να αφαιρέσει όλες τις έντονες αυξομειώσεις σε μια κανονική σειρά κερδών. Η πρακτική αυτή
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση βημάτων για τη μείωση και «αποθήκευση» κερδών κατά την
περίοδο που η επιχείρηση προχωράει καλά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε άσχημες περιόδους,
όταν η κατάσταση θα είναι δυσκολότερη. Ένας άλλος ορισμός που δίνεται για τον όρο αυτό είναι η
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διαχείριση από εταιρίες ορισμένων κονδυλίων στις λογιστικές τους καταστάσεις έτσι ώστε να
απαλείφονται μεγάλες μεταβολές στα κέρδη και αυτές να είναι σε θέση να αναφέρουν μια ομαλή
και σχετικά σταθερή τάση για μια σειρά ετών. Η πρακτική αυτή ακολουθείται λόγω της πεποίθησης
ότι οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε εταιρίες οι οποίες κοινοποιούν μια σταθερή
αύξηση στα κέρδη από χρονιά σε χρονιά. Είναι αμφίβολο αν οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση
μπορεί να εμποδίσει πλήρως τη μορφή αυτή δημιουργικής λογιστικής.
Λειτουργικά κέρδη (operating earnings): ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
τα κέρδη μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων από μη περιοδικά ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία,
τα οποία είναι έσοδα ή κέρδη και έξοδα ή ζημίες που δεν αναμένονται να συμβούν σε κανονική
αλλά σε έκτακτη βάση. Ο όρος μη περιοδικά στοιχεία χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο
ειδικά στοιχεία (special items).
Λειτουργική χειραγώγηση κερδών (operational earnings management): ενέργειες της
διοίκησης που λαμβάνονται στην προσπάθεια να δημιουργήσουν σταθερή χρηματοοικονομική
επίδοση μέσω αποδεκτών, εθελοντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

8.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΗΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Η ακαδημαϊκή έρευνα παρέχει ορισμένες αποδείξεις σχετικά με τη χειραγώγηση των κερδών.
Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς βασίστηκαν κυρίως στη στατιστική ανάλυση
μεγάλων δειγμάτων, καθώς και σε χρηματοοικονομική πληροφόρηση διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.
Επιπλέον, οι μελέτες αυτές βασίστηκαν σε στατιστικά μοντέλα των οποίων η ικανότητα να
εντοπίσουν την παραποίηση, σε περίπτωση που είναι υπαρκτή, μπορεί να μην είναι πολύ ισχυρή.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα ορισμένων μελετών, οι οποίες κατά κύριο λόγο παρέχουν βασικά
περιγραφικά δεδομένα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χειραγώγησης κερδών. Πάντως, είναι γεγονός
ότι υπάρχει ένα μεγάλο και μάλιστα ολοένα και αυξανόμενο σώμα ακαδημαϊκής δουλειάς πάνω
στο καυτό αυτό θέμα των τελευταίων ετών.
Από την άλλη πλευρά, οι περιγραφικές μελέτες επικεντρώθηκαν στα πιθανά κίνητρα που
οδηγούν στην επίτευξη συγκεκριμένων εκβάσεων σχετικά με τα κέρδη. Οι εκβάσεις αυτές
συμπεριλαμβάνουν, ανάμεσα στα άλλα, την επιθυμία να αποφευχθούν οι ζημίες και οι μειώσεις στα
κέρδη, όπως επίσης και την επιθυμία να επιβεβαιωθούν ή ακόμα και να ξεπεραστούν οι προβλέψεις
και οι προσδοκίες των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Τα ευρήματα των μελετών αυτής της
κατηγορίας συνοψίζονται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1
Ευρήματα περιγραφικών μελετών για χειραγώγηση κερδών
- μικρές δημοσιευόμενες ζημίες είναι σπάνιες
- μικρά δημοσιευόμενα κέρδη είναι συνηθισμένα
- μικρές μειώσεις στα κέρδη είναι σπάνιες
- μικρές αυξήσεις στα κέρδη είναι συνηθισμένες
- τα μεγάλα νούμερα των προβλέψεων των χρηματοοικονομικών αναλυτών
επαληθεύονται ή ξεπερνιούνται κατά ένα μικρό ποσό
- τα μικρά νούμερα των προβλέψεων που δεν επαληθεύτηκαν για λίγο είναι
σπάνια

Η πεποίθηση ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της διαχείρισης κερδών βασίζεται
στην υπόθεση ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη συμμετρία στις κατανομές των πιο
πολλών αυτών μέσων μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές ζημίες και τα μικρά κέρδη θα έπρεπε
να έχουν παρόμοια συχνότητα εμφάνισης, όπως ακριβώς θα έπρεπε να συμβαίνει με τις μικρές
αυξήσεις και μειώσεις στα κέρδη. Επιπλέον, οι περιπτώσεις στις οποίες τα πραγματικά
αποτελέσματα μόλις που ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών θα έπρεπε να είναι συγκρίσιμες
με εκείνες όπου τα πραγματικά κέρδη υπολείπονται των προβλέψεων.
Οι συνθήκες που συνοψίζονται στον πίνακα 1 επικρατούν σε επιχειρήσεις που χειραγωγούν τα
κέρδη τους για να επιφέρουν τα αποτελέσματα αυτά. Η αδυναμία της συγκεκριμένης κατηγορίας
μελετών είναι η σχετική απουσία ελέγχων στο σχέδιο της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα οι μη συμπεριλαμβανόμενες μεταβλητές να οφείλονται για τα
αποτελέσματα αυτά και όχι η χειραγώγηση κερδών. Παρόλα αυτά τελικά, επικρατεί η άποψη ότι τα
ευρήματα αυτά υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις υιοθετούν τις
τεχνικές διαχείρισης κερδών λόγω μιας ποικιλίας διαφορετικών κινήτρων που σχετίζονται με τα
κέρδη.
Όσον αφορά τώρα τις μελέτες που χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η δουλειά που προηγήθηκε τα τελευταία χρόνια έλεγξε την υπόθεση ότι η
χειραγώγηση κερδών χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιήσει τα «δώρα» ή τις αποζημιώσεις των
διοικητικών στελεχών. Ορισμένες μελέτες της κατηγορίας αυτής εξέτασαν αν η διαχείριση
χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιήσει τις εκβάσεις των αρχικών και εποχιακών προσφορών
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μετοχών, να εμποδίσει την παραβίαση των όρων χρηματοοικονομικών συμβολαίων και να
επαληθεύσει τις προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών για τα κέρδη.
Στο άρθρο τους “A review of the Earnings Management Literature and its implications for
Standard Setting”, οι Paul M. Healy και James M. Wahlen προβαίνουν σε μια ανασκόπηση της ήδη
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που σχετίζεται με τη χειραγώγηση των κερδών και
σχολιάζουν τις επιστημονικές αποδείξεις που αφορούν το θέμα αυτό. Πρωταρχικός σκοπός της
μελέτης αυτής είναι η περίληψη των συνεπειών που έχουν οι επιστημονικές αποδείξεις στη
διαχείριση των κερδών, καθώς και η προσφορά βοήθειας στους θεσπιστές των προτύπων και τους
νομοθέτες για να αξιολογήσουν την «ικανότητα διάβρωσης» της χειραγώγησης κερδών και τη
γενικότερη ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Επιπλέον, οι δύο αρθρογράφοι
στοχεύουν και στον εντοπισμό «γόνιμων» περιοχών για μελλοντική επιστημονική έρευνα που να
αφορά στη χειραγώγηση.
Οι αρμόδιοι για τη θέσπιση των προτύπων ορίζουν τη λογιστική ως τη γλώσσα που
χρησιμοποιεί η διοίκηση για να επικοινωνεί με τα άτομα που ενδιαφέρονται για την κάθε
οικονομική μονάδα και βρίσκονται έξω από αυτήν. Στο Financial Accounting Concepts Statement
5 (Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, paragraph 5), το
FASB δήλωσε ότι «οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα κεντρικό χαρακτηριστικό των
χρηματοοικονομικών εκθέσεων –ένα πρωταρχικό μέσο μεταβίβασης της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης στα άτομα που βρίσκονται έξω από την οικονομική μονάδα. Με τη δημιουργία ενός
πλαισίου το οποίο μπορούν να θέσουν σε ισχύ οι ανεξάρτητοι ελεγκτές και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, τα λογιστικά πρότυπα μπορούν να παρέχουν στα διοικητικά στελέχη
μιας επιχείρησης ένα σχετικά χαμηλού κόστους και αξιόπιστο μέσο μετάδοσης στους εξωτερικούς
παρόχους κεφαλαίων καθώς και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για την πορεία της εταιρίας,
των πληροφοριών που αφορούν στην επίδοσή της. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται οι τωρινοί ή
πιθανοί πάροχοι κεφαλαίων, οι εργαζόμενοι, οι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες όπως είναι οι
ελεγκτές και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, οι νομοθέτες, οι προμηθευτές και οι πελάτες. Με
βάση αυτό το ιδανικό σενάριο, οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις που
παρουσιάζουν την καλύτερη επίδοση στην οικονομία να διακριθούν και να διαχωρίσουν τη θέση
τους από εκείνες που δεν αποδίδουν το ίδιο καλά, καθώς και προωθούν την αποτελεσματική
κατανομή των πόρων και τη σωστή λήψη αποφάσεων από την πλευρά των άμεσα ενδιαφερόμενων
για την πορεία της κάθε εταιρίας.
Ο παραπάνω ρόλος των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των λογιστικών προτύπων
υπαινίσσεται ότι τα πρότυπα προσθέτουν αξία αν δίνουν τη δυνατότητα στις οικονομικές
καταστάσεις να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις διαφορές στις οικονομικές θέσεις των εταιριών
και στην επίδοσή τους με έναν έγκαιρο και αξιόπιστο τρόπο. Για να ικανοποιηθεί, όμως, ο στόχος
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αυτός, οι αρμόδιοι για τη θέσπιση των προτύπων αναμένεται να λάβουν υπόψη τους τις αντιθέσεις
μεταξύ της συνάφειας και της αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφόρησης κάτω από εναλλακτικά
πρότυπα. Τα πρότυπα που δίνουν μεγάλη έμφαση στην αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν λιγότερο σχετικές και λιγότερο
έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την επίδοση μιας επιχείρησης. Εναλλακτικά, τα πρότυπα που
τονίζουν τη συνάφεια και την εγκαιρότητα χωρίς να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στην
αξιοπιστία θα παράγουν πιθανότατα πληροφορίες που αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους
χρήστες των οικονομικών εκθέσεων. Σε μια εξαιρετική περίπτωση, οι εξωτερικοί επενδυτές και η
διοίκηση θα στραφούν πιθανώς σε πληροφορίες που δεν προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές
εκθέσεις, όπως είναι εκείνες που παρέχονται από τους υπαλλήλους επενδυτικών τραπεζών και τους
χρηματοοικονομικούς αναλυτές, τις εταιρίες αξιολόγησης των τίτλων και τον οικονομικό τύπο,
ώστε να βοηθηθούν σχετικά με την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.
Αν οι οικονομικές εκθέσεις χρησιμεύουν για να διαβιβάζουν τις πληροφορίες των διοικητικών
στελεχών που αφορούν στην επιχειρηματική επίδοση, τα πρότυπα θα πρέπει να επιτρέπουν στη
διοίκηση να ασκεί κριτική στις οικονομικές εκθέσεις. Η διοίκηση θα μπορεί τότε να χρησιμοποιεί
τις γνώσεις της σχετικά με την κάθε επιχείρηση και τις ευκαιρίες που έχει η οικονομική μονάδα να
επιλέξει μεθόδους δημοσίευσης των πληροφοριών, τρόπους μέτρησης και αποκάλυψης της
πληροφόρησης που ταιριάζουν με τη νοοτροπία της εταιρίας, αυξάνοντας πιθανότατα με τον τρόπο
αυτό την αξία της λογιστικής ως μέσο επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, επειδή ο έλεγχος παρουσιάζει
ελαττώματα, η χρήση της υποκειμενικής κρίσης από την πλευρά της διοίκησης δημιουργεί επίσης
και ευκαιρίες για διαχείριση των κερδών, κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη επιλέγουν
μεθόδους πληροφόρησης και τρόπους μέτρησης που δεν αντανακλούν με ακρίβεια τη νοοτροπία
της κάθε εταιρίας.
Ο Πρόεδρος της αμερικανικής Κεφαλαιαγοράς, Arthur Levitt, πρόσφατα είχε εκφράσει την
ανησυχία του για τη χειραγώγηση κερδών και τις επιπτώσεις της στην κατανομή των πόρων.
Τόνισε ότι «η κατάχρηση από πλευράς της διοίκησης των πρακτικών του «μεγάλου λουτρού», της
πρώιμης αναγνώρισης των εσόδων, του λεγόμενου cookie jar και της διαγραφής ήδη δεδουλευμένων
εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη απειλούν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Ένα
κεντρικό ερώτημα που απευθύνεται στους νομοθέτες και τους θεσπιστές των προτύπων αποτελεί το
να αποφασίσουν πόση ελευθερία μπορεί να δοθεί στη διοίκηση να εκφράζει την κρίση της στις
οικονομικές εκθέσεις. Για να δοθεί απάντηση, πιθανότατα οι άνθρωποι στην εξουσία να
ενδιαφερθούν για αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν: α) στο μέγεθος και τη συχνότητα
οποιασδήποτε χειραγώγησης κερδών, β) σε συγκεκριμένα δεδουλευμένα και λογιστικές μεθόδους
που χρησιμοποιούνται για να χειραγωγηθούν τα κέρδη, γ) στα κίνητρα για τη χειραγώγηση και δ)
σε οποιεσδήποτε συνέπειες από την κατανομή των πόρων στην οικονομία. Για το λόγο αυτό,
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συνήθως, χρησιμοποιούνται τέσσερα ερωτήματα για να οργανωθούν οι διάφορες ανασκοπήσεις της
βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας σχετικά με τη διαχείριση των κερδών.
Οι αποδείξεις σχετικά με το μέγεθος και τη συχνότητα της χειραγώγησης, καθώς και με τις
συνέπειες της κατανομής των πόρων θα πρέπει να βοηθήσουν τους θεσπιστές να αξιολογήσουν την
έκταση της χειραγώγησης, όπως και το αν οι επενδυτές εξαπατώνται από αυτήν. Οι αποδείξεις
αυτές δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της διαχείρισης κερδών είναι αρκετά ευρείες ώστε να
δικαιολογήσουν τη θέσπιση νέων προτύπων και επιπρόσθετων απαιτήσεων για την αποκάλυψη
πληροφοριών; Από την άλλη πλευρά όμως, δείχνουν οι αποδείξεις αυτές ότι η χειραγώγηση δεν
είναι συχνό φαινόμενο; Αν είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί ο κρατικός οργανισμός να γνωρίζει αν
τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των
επενδυτών; Αποδείξεις σχετικά με το ποια ακριβώς δεδουλευμένα και μέθοδοι χρησιμοποιούνται
για να χειραγωγηθούν τα κέρδη θα πρέπει να βοηθήσουν τους θεσπιστές να αναγνωρίσουν ποια
πρότυπα είναι πιθανοί υποψήφιοι για περαιτέρω εξέταση. Τελικά, αποδείξεις για τα κίνητρα της
διοίκησης για διαχείριση των κερδών θα βοηθήσει τους ρυθμιστές όπως είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να κατανείμουν καλύτερα τους περιορισμένους πόρους για εφαρμογή
των προτύπων.
Οι έρευνες που σχετίζονται με τη χειραγώγηση των κερδών παρέχουν μερικές αποδείξεις όσον
αφορά τα παραπάνω ερωτήματα. Ο πρωταρχικός σκοπός των μελετών που είχαν γίνει μέχρι και το
1999 ήταν να ανιχνευθεί αν και πότε υπάρχει χειραγώγηση. Οι ερευνητές τυπικά έχουν εξετάσει
ευρείες μετρήσεις της διαχείρισης, καθώς και δείγματα εταιριών στις οποίες τα κίνητρα για να
διαχειριστούν τα κέρδη τους αναμένεται να είναι ισχυρά. Γενικότερα, τα αποδεικτικά στοιχεία
αφορούν επιχειρήσεις που χειραγωγούν τα κέρδη τους είτε για να παραποιήσουν τις οικονομικές
τους καταστάσεις πριν από δημόσιες προσφορές μετοχών, είτε για να αυξήσουν τα μπόνους και να
εξασφαλίσουν τη θέση των διοικητικών στελεχών τους, είτε για να αποφύγουν τα παραβατικά
συμβόλαια δανεισμού, είτε για να μειώσουν τα ρυθμιστικά κόστη ή να αυξήσουν τα ρυθμιστικά
οφέλη.
Παρόλα αυτά, ένας αριθμός πρόσφατων ερευνών επικεντρώνει το ενδιαφέρον των δοκιμών
του στην εξέταση της χειραγώγησης που κάνει χρήση συγκεκριμένων δεδουλευμένων, όπως είναι
οι παροχές για ζημία από τραπεζικό δάνειο, οι απαιτήσεις για ζημία από ασφάλεια περιουσίας ή
ατυχημάτων, καθώς και οι απαλλαγές από αναβαλλόμενους φόρους. Υπάρχουν αποδείξεις ότι
τράπεζες χρησιμοποιούν τις παροχές αυτές για ζημία από δάνεια που έχουν χορηγήσει και
ασφαλιστικά ταμεία δηλώνουν ζημία για να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους με σκοπό να
ικανοποιήσουν διάφορες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από την πλευρά της πολιτείας.
Υπάρχουν λίγες αποδείξεις σχετικά με τη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας από τις
επιχειρήσεις για διαχείριση κερδών.
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Πολλές αποδείξεις σχετικά με τις συνέπειες της χειραγώγησης στην κεφαλαιακή αγορά
δείχνουν ότι οι επενδυτές δεν εξαπατώνται από την παραποίηση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και ότι οι καταστάσεις παρέχουν τελικά χρήσιμες πληροφορίες. Τα κέρδη μιας
συγκεκριμένης χρήσης, που αντικατοπτρίζουν την υποκειμενική κρίση της διοίκησης σχετικά με το
αν θα πρέπει να δημοσιευτούν, έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με την αξία και τυπικά αποτελούν
καλύτερο μέσο πρόβλεψης της απόδοσης των μελλοντικών ταμειακών ροών απ’ ό,τι αποτελούν οι
τωρινές ταμειακές ροές. Επίσης, αποδείξεις σχετικά με την απόδοση μετοχών προτείνουν ότι οι
επενδυτές απορρίπτουν τα μη κανονικά δεδουλευμένα σε σύγκριση με τα κανονικά, γεγονός που
δείχνει ότι αντιμετωπίζουν τα μη κανονικά δεδουλευμένα ως πιο πιθανά να αντικατοπτρίζουν
χειραγωγημένα κέρδη.
Αρκετές πρόσφατες μελέτες, παρόλα αυτά, δείχνουν ότι η διαχείριση των κερδών από τις
οικονομικές μονάδες επηρεάζει στην πραγματικότητα την κατανομή των πόρων, τουλάχιστον για
ορισμένες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η υπερτίμηση που παρατηρείται για νεοεκδοθέντες
τίτλους μπορεί εν μέρει να οφείλεται στη χειραγώγηση πριν την έκδοση. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί
η ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αντιδράσεων από χρηματιστηριακές αγορές σε κατηγορίες για
χειραγωγημένα κέρδη που προέρχονται από τον τύπο ή τους αρμόδιους φορείς, γεγονός που
προτείνει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τέλεια τις υποθέσεις όπου εμπεριέχεται
διαχείριση των κερδών.
Όσον αφορά τις μελέτες που είχαν διεξαχθεί μέχρι το 1999, οι Healy και Wahlen συμπέραναν
ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχουν περιορισμένη αξία για τους νομοθέτες και εκείνους που
θεσπίζουν τα πρότυπα. Η βιβλιογραφία, καθώς και η αρθρογραφία παρέχουν λίγες αποδείξεις για
ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους προαναφερθέντες, όπως είναι τα ερωτήματα που έχουν να
κάνουν με το αν είναι συχνό φαινόμενο η χειραγώγηση των κερδών ή είναι σχετικά σπάνια, ποια
δεδουλευμένα χειραγωγούνται και ποια είναι τα αποτελέσματά της στις αποφάσεις που σχετίζονται
με την κατανομή των πόρων. Συνεπώς, οι δύο αρθρογράφοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες για μελλοντική μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, λίγες εργασίες
έχουν εξετάσει αν η διαχείριση των κερδών που παρατηρείται είναι εφαρμόσιμη σε λίγες
επιχειρήσεις ή αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο, και για το δείγμα και για τον πληθυσμό. Μια τέτοια
πληροφορία θα ήταν χρήσιμη στο κράτος όσον αφορά την αξιολόγηση της διεισδυτικότητας της
χειραγώγησης και της γενικότερης ακεραιότητας των χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Περαιτέρω
μελέτη θα μπορούσε, επίσης, να συνεισφέρει στη σωστότερη αναγνώριση και επεξήγηση πάνω στο
ποιοι τύποι δεδουλευμένων χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των κερδών και ποιοι όχι.
Μελλοντικές έρευνες είναι απαραίτητες, επίσης, για να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες γίνεται χρήση της διακριτικότητας στις οικονομικές εκθέσεις με σκοπό να βελτιωθεί η
επικοινωνία. Τέλος, τα αμφίβολα ευρήματα σχετικά με τις εκβάσεις των χειραγωγημένων κερδών
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στην κατανομή των πόρων εγγυώνται περαιτέρω εξέταση. Πότε διακρίνουν οι επενδυτές και οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι για την κάθε επιχείρηση το «μαγείρεμα» των κερδών και πότε απλά το
ανέχονται ή αποτυγχάνουν να το εντοπίσουν;
Παρόλη τη γενική πεποίθηση ότι η χειραγώγηση των κερδών όντως υφίσταται, έχει αποδειχτεί
υπερβολικά δύσκολο για τους ερευνητές να τεκμηριώσουν το γεγονός αυτό με πειστικό τρόπο. Το
πρόβλημα αυτό προκαλείται κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι για να αναγνωριστεί η ύπαρξη
χειραγωγημένων κερδών θα πρέπει οι μελετητές να υπολογίσουν πρώτα τα κέρδη πριν τα
αποτελέσματα της παραποίησης. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο καθήκον. Μια προσέγγιση που
συνηθίζεται είναι να αναγνωρίζονται πρώτα οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τα κίνητρα της
διοίκησης για διαχείριση είναι ισχυρά και μετά να εξετάζεται αν διάφορα είδη δεδουλευμένων ή
λογιστικών επιλογών σχετίζονται με τα κίνητρα αυτά. Δύο σημαντικά θέματα που συνδέονται με το
πλάνο έρευνας προκύπτουν για τις μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι και το 1999. Πρώτα
από όλα, οι αρθρογράφοι έπρεπε να αναγνωρίσουν τα κίνητρα της διοίκησης σχετικά με την
αποκάλυψη και τις οικονομικές εκθέσεις. Δεύτερον, έπρεπε να υπολογίσουν τις επιπτώσεις της
χρήσης λογιστικής διακριτικότητας από τη διοίκηση όσον αφορά τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα
(unexpected accruals) ή τις επιλογές λογιστικών μεθόδων.
Όσον αφορά το πρώτο θέμα, οι ερευνητές εξέτασαν πολλά διαφορετικά κίνητρα που οδηγούν
στη χειραγώγηση κερδών, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των αγορών κεφαλαίου, των
συμβολαίων που είναι γραμμένα σε όρους λογιστικών αριθμών και των κυβερνητικών νομοθεσιών
και ρυθμίσεων.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, εκτιμήσεις των μη αναμενόμενων δεδουλευμένων μετρούν τα
αποτελέσματα από τη χρήση λογιστικής διακριτικότητας από την πλευρά της διοίκησης με
ορισμένο (αναπόφευκτο) βαθμό λάθους. Για να υπολογιστούν τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα,
πολλές μελέτες ξεκινούν με τα συνολικά δεδουλευμένα, τα οποία υπολογίζονται ως η διαφορά
μεταξύ του δημοσιευμένου καθαρού εισοδήματος και των λειτουργικών ταμειακών ροών. Τα
συνολικά

δεδουλευμένα,

έπειτα,

υπόκεινται

σε

παλινδρόμηση

με

μεταβλητές

που

αντιπροσωπεύουν τα κανονικά δεδουλευμένα (normal accruals), όπως είναι οι εισπράξεις ή η
είσπραξη μετρητών από τους πελάτες για να ληφθούν υπόψη οι τυπικές ανάγκες του κεφαλαίου
κίνησης (εισπρακτέοι λογαριασμοί, αποθέματα και πιστώσεις), και τα ακαθάριστα πάγια
περιουσιακά στοιχεία για να ληφθεί υπόψη η κανονική απόσβεση. Έτσι, τα μη αναμενόμενα
δεδουλευμένα είναι τα συστατικά των δεδουλευμένων που δεν εξηγούνται (υπολειμματικά). Ένας
αριθμός πρόσφατων μελετών έχει αναπτύξει τρόπους υπολογισμού για τα συστατικά αυτά
συγκεκριμένων δεδουλευμένων, όπως είναι οι ζημίες των τραπεζών από την παροχή δανείων, το
αποθεματικό για ζημίες που αξιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ελαφρύνσεις από
αναβαλλόμενους φόρους.
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1) Κίνητρα που σχετίζονται με τις κεφαλαιαγορές (capital market
motivations)
Όσον αφορά τα κίνητρα των αγορών κεφαλαίου και την επιδίωξη επηρεασμού της τιμής των
μετοχών των εταιριών, η ευρεία χρήση της λογιστικής πληροφόρησης από τους επενδυτές και τους
χρηματοοικονομικούς αναλυτές στην αξιολόγηση των μετοχών μπορεί να δημιουργήσει ένα
κίνητρο για τους μάνατζερ να χειραγωγήσουν τα κέρδη σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τη
βραχυχρόνια απόδοση της τιμής των μετοχών. Οι Healy και Wahlen εξέτασαν την υπάρχουσα
αρθρογραφία σχετικά με τέσσερις τομείς. Πρώτον, αναφέρθηκαν στις αποδείξεις για την ύπαρξη
χειραγώγησης κερδών για χρηματιστηριακούς λόγους. Δεύτερον, εξέτασαν ποια συγκεκριμένα
δεδουλευμένα εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται για διαχείριση. Τρίτον, μελέτησαν τις
υπάρχουσες αποδείξεις σχετικά με το μέγεθος και τη συχνότητα της χειραγώγησης κερδών που
κινητοποιείται από το χρηματιστήριο. Τέλος, εξέτασαν αν η χειραγώγηση κερδών για
χρηματιστηριακούς σκοπούς επηρεάζει την κατανομή των πόρων.
Χειραγωγούν οι επιχειρήσεις τα κέρδη για χρηματιστηριακούς λόγους;
Πρόσφατες έρευνες σχετικά με τα χρηματιστηριακά κίνητρα που οδηγούν στη διαχείριση
κερδών επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά των μη αναμενόμενων δεδουλευμένων κατά τη διάρκεια
περιόδων που τα κίνητρα αυτά είναι πιθανότατα αρκετά ισχυρά. Περιλαμβάνουν την εξέταση της
χειραγώγησης κερδών σε περιόδους που περιέχουν συναλλαγές σε αγορές κεφαλαίου, καθώς και
όταν υπάρχει ένα κενό μεταξύ της οικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης και των προσδοκιών των
αναλυτών ή των επενδυτών. Αρκετές έρευνες εξετάζουν τη χειραγώγηση πριν από εξαγορές που
γίνονται από την πλευρά της διοίκησης (management buyouts, MBOs). Αυτές είναι εξαγορές που
πραγματοποιούνται από ορισμένα διοικητικά στελέχη. Το 1988 η DeAngelo ανέφερε ότι οι
πληροφορίες που αφορούν στα κέρδη είναι σημαντικές για τις εκτιμήσεις σε περιπτώσεις MBOs
και υπέθεσε ότι οι μάνατζερ των εξαγοραζουσών εταιριών έχουν ένα κίνητρο να εμφανίζουν
μειωμένα τα δημοσιευόμενα κέρδη. Βέβαια, βρήκε λίγες αποδείξεις για χειραγώγηση κερδών από
τις επιχειρήσεις αυτές εξετάζοντας τις μεταβολές στα δεδουλευμένα. Μια πιο πρόσφατη μελέτη
από τους Perry και Williams το 1994, παρόλα αυτά, εξέτασε τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα
ελέγχοντας για μεταβολές στο εισόδημα και το αποσβεστέο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα αυτά
έδειξαν ότι τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα είναι αρνητικά πριν από μια MBO.
Άλλες έρευνες εξέτασαν, επίσης, αν οι μάνατζερ υπερτιμούν τα κέρδη σε περιόδους που
προηγούνται προσφορές τίτλων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αναφέρουν θετικά μη
αναμενόμενα δεδουλευμένα πριν από εποχιακές προσφορές μετοχών (Teoh, Welch, και Wong
(1998b)), αρχικές δημόσιες προσφορές (Teoh, Welch, και Wong (1998a) και Teoh, Wong, και Rao
(1998)), και εξαγορές χρηματοδοτούμενες από μετοχές (Erickson και Wang (1998)). Κάποιοι άλλοι
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ερευνητές έδειξαν ότι συχνά τα κέρδη χειραγωγούνται ώστε να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των
χρηματοοικονομικών αναλυτών ή την ίδια τη διοίκηση (η οποία αντιπροσωπεύεται από τις
δημόσιες προβλέψεις για τα κέρδη). Για παράδειγμα, οι Payne, Robb, και Payne (1997) και οι
Burgstahler και Eames (1998) βρήκαν ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα κέρδη τους για να
ικανοποιήσουν τις προβλέψεις των αναλυτών. Βέβαια, οι μελέτες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο
εξωτερικό και αφορούν εταιρίες που δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, όπως
έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές
επιχειρήσεις δεν έχουν τόση σημασία, όση έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Μάλιστα,
οι τελευταίοι ανακάλυψαν πιο συγκεκριμένα ότι τα διοικητικά στελέχη προβαίνουν σε ενέργειες
χειραγώγησης των κερδών με στόχο να τα παρουσιάσουν αυξημένα για να αποφύγουν να
δημοσιεύσουν κέρδη χαμηλότερα από τις ήδη υπάρχουσες προσδοκίες των αναλυτών. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι το 1998, περίπου πριν από μια δεκαετία, οι Abarbanell και Lehavy
χρησιμοποίησαν τις συστάσεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών σχετικά με το χρηματιστήριο,
δηλαδή τις προτροπές τους προς τους επενδυτές για αγορά, διατήρηση ή πώληση συγκεκριμένων
τίτλων, για να προβλέψουν την κατεύθυνση της χειραγώγησης. Υποστήριξαν και βρήκαν ότι
επιχειρήσεις που λαμβάνουν συστάσεις για αγορά των μετοχών τους είναι πιο πιθανό ότι
χειραγωγούν τα κέρδη τους για να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ επιχειρήσεις
που λαμβάνουν συστάσεις για πώληση των μετοχών τους είναι πιο πιθανό να δείξουν αρνητικά μη
αναμενόμενα δεδουλευμένα. Μια χρονιά αργότερα, ο Kasznik 22 απέδειξε ότι εταιρίες που
υπόκεινται στον κίνδυνο τα κέρδη τους να υπολείπονται των προβλέψεων, να τα χειραγωγούν με
κατεύθυνση προς τα πάνω μέσω της χρήσης μη αναμενόμενων δεδουλευμένων.
Τέλος, υπάρχουν και αποδείξεις σχετικά με την επιρροή της χειραγώγησης στις προσδοκίες
συγκεκριμένων τύπων επενδυτών. Ο Bushee 23 (1998) αναφέρει ότι εταιρίες με υψηλό ποσοστό
ιδιοκτησίας από ιδρύματα συνήθως δεν περικόπτουν τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη για να
αποφύγουν μια μείωση στα δημοσιευόμενα κέρδη. Παρόλα αυτά, ορισμένες επιχειρήσεις
εμφανίζονται να χειραγωγούν τα κέρδη τους προς τα πάνω μέσω περιορισμού των εξόδων για
έρευνα και ανάπτυξη, αν ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας κατέχεται από ιδρύματα με επιθετικές
εμπορικές στρατηγικές και συχνές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιό τους.
Ποια συγκεκριμένα δεδουλευμένα χειραγωγούνται;
Πολλές μελέτες που προηγήθηκαν χρησιμοποίησαν τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα , τα
οποία αποτελούν ένδειξη για χειραγώγηση. Οι νομοθέτες, βέβαια, είναι πολύ πιθανό να
22

Kasznik, R. (1999), “On the Association Between Voluntary Disclosure and Earnings Management,” Journal of
Accounting Research
23
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ενδιαφέρονται για αποδείξεις σχετικά με το ποια ακριβώς δεδουλευμένα ή λογιστικές μέθοδοι
χρησιμοποιούνται για διαχείριση των κερδών.
Στο θέμα αυτό συνεισέφεραν αρκετά οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέροντας
ένα γόνιμο έδαφος για έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα δεδουλευμένα. Το αποθεματικό των
τραπεζών για απώλεια δανείων και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιριών για απαιτήσεις
ζημίας συνδέονται άμεσα με τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, είναι
συνήθως πολύ μεγάλα ποσά σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα και τις λογιστικές αξίες της
περιουσίας και εξαρτώνται σημαντικά από την υποκειμενική κρίση της διοίκησης. Με τη μελέτη
των τραπεζών ασχολήθηκαν αρκετοί αρθρογράφοι, συμπεριλαμβανομένων και των Beaver, Eger,
Ryan και Wolfson (1989), Moyer (1990), Scholes, Wilson και Wolfson (1990), Wahlen (1994),
Beatty, Chamberlain και Magliolo (1995), Collins, Shackelford και Wahlen (1995), Beaver και
Engel (1996), Liu και Ryan (1995) και Liu, Ryan και Wahlen (1998). Γενικά, οι έρευνες αυτές
βρήκαν ισχυρές αποδείξεις για χειραγώγηση ανάμεσα στις τράπεζες, κυρίως για λόγους που
σχετίζονται με το χρηματιστήριο. Πολλές, όμως, από τις έρευνες αυτές υποστήριξαν ότι η αγορά
διαβλέπει τη χειραγώγηση. Από την άλλη μεριά, στις μελέτες που είχαν να κάνουν με τις
ασφαλιστικές εταιρίες περιλαμβάνονται αυτές του Petroni (1992), των Anthony και Petroni (1992),
των Beaver και McNichols (1998), του Penalva (1998),και των Petroni, Ryan και Wahlen (1998), οι
οποίες επίσης βρήκαν αποδείξεις για χειραγώγηση. Βέβαια, εδώ δεν είναι ξεκάθαρο αν τα κίνητρα
σχετίζονται με το χρηματιστήριο ή με κυβερνητικές ρυθμίσεις και νομοθεσίες. Επιπλέον, και οι
ελαφρύνσεις από αναβαλλόμενους φόρους έγιναν αντικείμενο εξέτασης από ορισμένους
επιστήμονες, όπως είναι ο Visvanathan (1998), οι Miller και Skinner (1998), και ο Ayers (1998), οι
οποίοι όμως δεν εξέτασαν περιπτώσεις όπου οι μάνατζερ παρουσιάζουν ισχυρά κίνητρα που να
σχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά για να χειραγωγήσουν τα κέρδη (δηλ. να ικανοποιήσουν
τις προσδοκίες των αναλυτών όσον αφορά τα κέρδη των επιχειρήσεων ή να παραποιήσουν τα
αποτελέσματα που προηγούνται μιας έκδοσης τίτλων), οπότε οι δοκιμές τους μπορεί να μην είναι
τόσο αξιόπιστες και τόσο ισχυρές.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι το γεγονός ότι γενικότερα, υπάρχουν
λίγες αποδείξεις σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων δεδουλευμένων στη χειραγώγηση κερδών,
οπότε ο τομέας αυτός πιθανόν να αποτελέσει γόνιμη περιοχή για μελλοντική εξέταση. Εξετάζοντας
συγκεκριμένα δεδουλευμένα, οι ερευνητές θα μπορέσουν να παρέχουν ευθείες αποδείξεις στους
αρμόδιους για τη θέσπιση των λογιστικών προτύπων όσον αφορά τομείς όπου τα πρότυπα
λειτουργούν σωστά και τομείς όπου μπορεί να υπάρξει περαιτέρω χώρος για βελτίωση. Τέλος, ως
δευτερεύον πάντα όφελος πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι τέτοιες έρευνες μπορούν να
προσφέρουν περισσότερο ισχυρά και αξιόπιστα μοντέλα για τα δεδουλευμένα.
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Ποιο είναι το μέγεθος και η συχνότητα της χειραγώγησης κερδών που σχετίζεται με τις τιμές
των μετοχών;
Υπάρχουν, επίσης, σχετικά λίγες αποδείξεις για το μέγεθος ή τη συχνότητα της χειραγώγησης
κερδών για σκοπούς της κεφαλαιαγοράς. Οι Teoh, Wong και Rao (1998) βρήκαν ότι τα μέσα μη
αναμενόμενα δεδουλευμένα επιχειρήσεων οι οποίες προβαίνουν σε αρχικές δημόσιες προσφορές
τίτλων, κατά το έτος της προσφοράς αποτελούν το 4-5% των περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι
Erickson και Wang (1998) ανέφεραν ότι τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα αποτελούν το 2% των
περιουσιακών στοιχείων στο τρίμηνο της εξαγοράς με μετοχές. Βέβαια, τα ποσοστά αυτά είναι
πολύ υψηλά, εφόσον αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% με 50% της τυπικής απόδοσης του
ενεργητικού.
Οι Teoh, Wong και Rao (1998), επίσης ανέφεραν ότι περίπου 62% των επιχειρήσεων που
προβαίνουν σε αρχικές δημόσιες προσφορές έχουν υψηλότερα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα από
ένα δείγμα από ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σχεδόν 12% των
εταιριών που εκδίδουν μετοχές και συμμετέχουν στην έρευνα χειραγωγούν τα κέρδη. Βέβαια, μια
δυσκολία που παρουσιάζεται κατά τη γενίκευση αυτής της απόδειξης είναι ότι οι συγγραφείς
επέλεξαν ένα δείγμα εταιριών που δραστηριοποιούνταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες (αρχική
δημόσια προσφορά) για να μεγιστοποιήσουν τη δύναμη των δοκιμών που πραγματοποίησαν στην
προσπάθειά τους να εντοπίσουν την ύπαρξη «μαγειρέματος» των κερδών. Για το λόγο αυτό, η
συχνότητα διαχείρισης κερδών για το δείγμα αυτό δεν αποδεικνύει απαραίτητα τη γενική
συχνότητα εμφάνισης χειραγωγημένων κερδών για άλλους λόγους που σχετίζονται με την αγορά
κεφαλαίων.
Επηρεάζει η συνδεόμενη με τις τιμές των μετοχών χειραγώγηση κερδών την κατανομή των
πόρων;
Γενικά, ο πλούτος των αποδείξεων σχετικά με το αποτέλεσμα των ποσών των κερδών στη
χρηματιστηριακή αγορά δείχνει ότι παρά τις ανησυχίες για τη χειραγώγηση κερδών, οι επενδυτές
θεωρούν τα κέρδη ως δεδομένα άμεσα συνδεδεμένα με την αξία, τα οποία είναι περισσότερο
ενημερωτικά από ό,τι είναι τα δεδομένα για τις ταμειακές ροές. Αυτό το συμπέρασμα έχει
συζητηθεί για μακροχρόνιες περιόδους και σε πολλές διαφορετικές χώρες. Προτείνει ότι οι
επενδυτές δεν θεωρούν τη χειραγώγηση των κερδών τόσο διαβρωτική ώστε να μπορεί να
καταστήσει τις πληροφορίες που αφορούν τα κέρδη αναξιόπιστες. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται
από τα ευρήματα της Dechow το 1994 ότι τα τρέχοντα κέρδη μπορούν να προβλέψουν σωστότερα
σε σύγκριση με τις τρέχουσες ταμειακές ροές, τις μελλοντικές ταμειακές ροές.
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Αρκετές μελέτες εξέτασαν τις αντιδράσεις της αγοράς όταν εντοπίζονται «μαγειρεμένα»
κέρδη. Για παράδειγμα, ο Foster 24 (1979) ανακάλυψε ότι επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί κριτική από
τον τύπο για χρήση παραπλανητικών πρακτικών δημοσιοποίησης πληροφοριών υπέστησαν μια
μέση πτώση στην τιμή της μετοχής τους της τάξεως περίπου του 8% κατά την ημερομηνία
δημοσιοποίησης του σκανδάλου. Οι Dechow, Sloan και Sweeney (1996) ανέφεραν, επίσης, ότι
εταιρίες υποκείμενες σε εξέταση από την πλευρά της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
χειραγώγηση παρουσίασαν μια μέση μείωση στην τιμή της μετοχής τους κατά ένα ποσοστό 9%
όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η παραβίαση. To 1997, ο Beneish 25 , χρησιμοποιώντας ένα
δείγμα από εταιρίες που καταπάτησαν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (εταιρίες που είτε
κατηγορήθηκαν από τη SEC είτε το παραδέχτηκαν οι ίδιες δημόσια), έδειξε ότι για τα δύο έτη που
έπονται της παραβίασης, οι εταιρίες αυτές παρουσιάζουν αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις. Αν
και οι έρευνες αυτές ανέλυσαν επιχειρήσεις για τις οποίες οι χρησιμοποιούμενες πρακτικές υπό
αμφισβήτηση ήταν σκανδαλώδεις παραβιάσεις των αποδεκτών λογιστικών αρχών ή ήταν αθέμιτες,
λίγο ή πολύ υποστήριξαν ότι οι επενδυτές δεν αναγνωρίζουν καθαρά και με ευκολία την ύπαρξη
χειραγώγησης.
Ο Sloan 26 ανέφερε ότι οι μη κανονικές μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών είναι αρνητικές
για επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη περιλαμβάνουν μεγάλα τρέχοντα συστατικά δεδουλευμένων
και θετικές για εκείνες τις επιχειρήσεις με χαμηλά τρέχοντα συστατικά δεδουλευμένων. Ο
Xie 27 έδειξε ότι τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται κατά ένα μεγάλο μέρος στις εκπλήξεις (shocks)
που σχετίζονται με τα μη κανονικά δεδουλευμένα παρά στα κανονικά δεδουλευμένα. Ο ίδιος
αρθρογράφος παρείχε επίσης και αποδείξεις ότι οι εκπλήξεις για τα μη κανονικά δεδουλευμένα
είναι σύμφωνες με τα κίνητρα της χειραγώγησης κερδών. Μια ερμηνεία των ευρημάτων αυτών
είναι ότι οι επενδυτές δεν διαβλέπουν πλήρως τη διαχείριση των κερδών που αντικατοπτρίζεται στα
μη κανονικά δεδουλευμένα. Συνεπώς, επιχειρήσεις που οδήγησαν τα κέρδη τους προς τα πάνω
παρουσιάζουν συνεπαγόμενες μειώσεις στην τιμή των μετοχών ενώ επιχειρήσεις με κέρδη
χειραγωγημένα προς τα κάτω έχουν θετικές αποδόσεις που έπονται.
Τέλος, αποδείξεις από πειράματα και μελέτες προτείνουν ότι αν και οι εξειδικευμένοι
αναλυτές μπορεί να μην εντοπίζουν πλήρως τη διαχείριση όταν τιμολογούν τις κοινές μετοχές μιας
εταιρίας, είναι πιο πιθανό να την εντοπίσουν όταν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
ξεκάθαρα τους ισολογισμούς και τη δραστηριότητα του κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα, οι Hirst
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και Hopkins 28 πραγματοποίησαν ένα συμπεριφορικό πείραμα με τη συμμετοχή έμπειρων
χρηματοοικονομικών αναλυτών για να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι πιο
πιθανός ο εντοπισμός και η αναίρεση του στρατηγικού συγχρονισμού των κερδών με τους
επενδυτικούς τίτλους. Βρήκαν ότι η σαφής απεικόνιση των συστατικών του εισοδήματος
εμπλουτίζει τον εντοπισμό της χειραγώγησης από μέρους των αναλυτών και βελτιώνει την
αξιολόγηση που κάνουν μέσω της δημοσίευσης πληροφοριών με υποσημειώσεις. Επομένως, τα
αποτελέσματα πρότειναν ότι η διαχείριση μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει την
κατανομή των πόρων όταν υπάρχει διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται.

2) Κίνητρα που σχετίζονται με τα συμβόλαια (contracting motivations)
Τα λογιστικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και
ρύθμιση των συμβολαίων που συντάσσονται ανάμεσα στην κάθε επιχείρηση και τους πολλούς
άμεσα ενδιαφερομένους για εκείνη. Ρητά και σιωπηρά συμβόλαια που αφορούν την επιβράβευση
της διοίκησης μέσω ενός είδους αποζημίωσης (management compensation contracts), καθώς και
κάποιων «δώρων» χρησιμοποιούνται για να ευθυγραμμίσουν τα κίνητρα της διοίκησης και των
εξωτερικών χρηστών. Τα συμβόλαια δανεισμού (lending contracts) υπογράφονται για να
περιορίσουν τις ενέργειες της διοίκησης που αποβλέπουν στο να ωφελούν τους μετόχους της
επιχείρησης εις βάρος των πιστωτών της. Οι Watts και Zimmerman 29 πρότειναν ότι τα συμβόλαια
αυτά δημιουργούν κίνητρα για χειραγώγηση κερδών, επειδή είναι πιθανό να είναι δαπανηρό για τις
επιτροπές αποζημίωσης και τους πιστωτές να ανατρέψουν τη διαχείριση.
Αυτού του είδους η χειραγώγηση είναι πιθανό να ενδιαφέρει τους αρμόδιους για τη θέσπιση
των προτύπων για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η χειραγώγηση για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να
οδηγήσει σε παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις και να επηρεάσει την κατανομή των πόρων.
Δεύτερον, οι οικονομικές εκθέσεις χρησιμοποιούνται για τη μεταβίβαση πληροφοριών από μέρους
της διοίκησης όχι μόνο προς τους επενδυτές μετοχών, αλλά και προς τους δανειστές καθώς και τους
αντιπροσώπους των επενδυτών στα συμβούλια των διευθυντών.
Μια μεγάλη βιβλιογραφία έχει προκύψει για να εξεταστεί αν τα κίνητρα που προκύπτουν από
τα συμβόλαια αυτά μπορούν να εξηγήσουν τη χειραγώγηση.
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Συμβόλαια δανεισμού (lending contracts)
Ένας αριθμός μελετών έχει εξετάσει αν οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβόλαια δανεισμού
χειραγωγούν τα κέρδη. Για παράδειγμα, οι Healy και Palepu 30 και οι DeAngelo, DeAngelo και
Skinner 31 εξέτασαν αν οι εταιρίες που σκέπτονται τον περιορισμό του μερίσματος άλλαξαν
λογιστικές μεθόδους, λογιστικούς υπολογισμούς ή δεδουλευμένα ώστε να αποφύγουν τη διακοπή
διανομής μερίσματος ή τη λήψη δαπανηρών αποφάσεων αναδιάρθρωσης. Όλες οι μελέτες
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν λίγες αποδείξεις για χειραγώγηση σε εταιρίες που
εξετάζουν τον περιορισμό του μερίσματος. Αντίθετα, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των ταμειακών ροών μειώνοντας
τις πληρωμές μερισμάτων και αναδιοργανώνοντας τις δραστηριότητες και τα συμβόλαιά τους.
Βέβαια, οι επιχειρήσεις που πληρώνουν μέρισμα μπορούν να αποφύγουν την παραβίαση του
περιορισμού μερίσματος, κόβοντας τα μερίσματα όταν είναι απαραίτητο, ενώ μπορεί να έχουν
λιγότερες επιλογές στη διάθεσή τους όταν πρόκειται για άλλες συμφωνίες όπως είναι οι
περιορισμοί στην κάλυψη του επιτοκίου ή οι αναλογίες χρέους – περιουσίας. Οι DeFond και
Jiambalvo 32 και η Sweeney 33 εξέτασαν ένα δείγμα εταιριών που παραβίασαν πραγματικά ένα
συμβόλαιο δανεισμού. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες αυτές είναι λιγάκι μπερδεμένα. Οι πρώτοι
βρήκαν ότι οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στο δείγμα επισπεύδουν την αναγνώριση των κερδών
τους ένα έτος πριν την παραβίαση της συμφωνίας, γεγονός που εξέλαβαν ως απόδειξη
χειραγώγησης από τις εταιρίες που βρίσκονται κοντά στη σύναψη συμφωνιών δανεισμού. Η
Sweeney, επίσης, βρήκε ότι οι παραβάτες συμβολαίων προβαίνουν σε λογιστικές αλλαγές αύξησης
του εισοδήματος, οι οποίες όμως λαμβάνουν χώρα μετά την παραβίαση. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι
οι εταιρίες που συγκροτούσαν το δείγμα δεν προέβαιναν σε λογιστικές αλλαγές ειδικά για να
αποφύγουν την καταπάτηση των όρων του συμβολαίου. Είναι πολύ πιθανό, όμως, ότι οι αλλαγές
πραγματοποιούνται για να μειωθεί η πιθανότητα μελλοντικών παραβιάσεων των συμφωνιών.
Επιπλέον, η ίδια αρθρογράφος ανέφερε αποδείξεις σχετικές με τη συχνότητα της χειραγώγησης που
πραγματοποιείται για σκοπούς που αφορούν τα συμβόλαια δανεισμού και τις επιδράσεις της στην
κατανομή των πόρων. Μέσω μιας λεπτομερούς ανάλυσης 22 εταιριών που παραβίασαν συμφωνίες
χρέους, κατέληξε ότι μόνο 5 από αυτές κατάφεραν να καθυστερήσουν την τεχνική αθέτηση
(technical default) για ένα ή περισσότερα τρίμηνα μέσω μιας λογιστικής αλλαγής. Δεδομένης της
εστίασης της έρευνας σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν ένα ισχυρό κίνητρο για να διαχειριστούν τα
30
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κέρδη, η συχνότητα (το ποσοστό) αυτή είναι αρκετά χαμηλή. Παρόλα αυτά, λόγω του ότι η
αρθρογράφος εξέτασε στο δείγμα της μόνο εταιρίες που παραβίασαν τους όρους συμφωνιών
δανεισμού, το δείγμα δεν περιέλαβε εταιρίες που χειραγώγησαν τα κέρδη τους επιτυχώς για να
αποφύγουν μια τεχνική αθέτηση υποχρέωσης. Ως αποτέλεσμα, τα ευρήματά της μπορεί να
υποτιμούν τη συχνότητα της χειραγώγησης που οφείλεται σε σκοπούς που αφορούν συμβόλαια
χρέους.
Συμβόλαια αποζημίωσης της διοίκησης (management compensation contracts)
Πολλές μελέτες εξέτασαν τα συμβόλαια που αφορούν στην επιπλέον αμοιβή που λαμβάνουν
τα διοικητικά στελέχη ως επιβράβευση για την αποτελεσματική δουλειά που πραγματοποίησαν για
κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να αναγνωρίσουν τα κίνητρα της διοίκησης για
«μαγείρεμα» των κερδών. Οι αποδείξεις ανέφεραν στις μελέτες αυτές ότι οι μάνατζερ έκαναν
χρήση της άσκησης της υποκειμενικής κρίσης τους με στόχο να αυξήσουν τα μπόνους που
σχετίζονταν με τα κέρδη. Για παράδειγμα, οι Guidry, Leone, and Rock 34 βρήκαν ότι τα διοικητικά
στελέχη των διάφορων τμημάτων μιας μεγάλης πολυεθνικής είναι πιθανό να αναβάλλουν το
εισόδημα όταν ο στόχος των κερδών στο πλάνο για τα μπόνους δεν ικανοποιείται και όταν οι ίδιοι
δικαιούνται τα μεγαλύτερα μπόνους που προσφέρονται σύμφωνα με το πλάνο. Οι Holthausen,
Larcker

35

και Sloan έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις με καπέλο στα μπόνους είναι πιο πιθανό να

δημοσιεύουν δεδουλευμένα που αναβάλλουν το εισόδημα όταν το καπέλο προσεγγίζεται σε
σύγκριση με εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν παρόμοια επίδοση αλλά όχι καπέλο στα μπόνους.
Αρκετές άλλες έρευνες εξέτασαν αν τα σιωπηρά συμβόλαια για αποζημιώσεις έχουν κάποια
επίδραση στα κίνητρα της χειραγώγησης των κερδών. Οι μελέτες αυτές ερεύνησαν αν υπάρχει
αύξηση στη συχνότητα της χειραγώγησης σε περιόδους που είτε απειλείται η ασφάλεια του
επαγγέλματος των διοικητικών στελεχών ή η αναμενόμενη θητεία τους στην επιχείρηση δεν είναι
μεγάλη. Οι Dechow and Sloan 36 έδειξαν πώς ορισμένοι CEOs την τελευταία χρονιά της εργασίας
τους στην εταιρία μείωσαν τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (R&D), πιθανότατα για να αυξήσουν
τα δημοσιευόμενα κέρδη. Μάλιστα, οι δύο αρθρογράφοι υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά αυτή
είναι σύμφωνη με τη βραχυχρόνια φύση των συμβολαίων για επιπλέον αμοιβή που έχουν συνάψει
τα διοικητικά στελέχη με την επιχείρηση που εργάζονται καθώς και με τους βραχυχρόνιους
ορίζοντες απασχόλησής τους.
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Περιληπτικά, οι έρευνες αυτές υποστηρίζουν ότι τα συμβόλαια δανεισμού και αποζημίωσης –
μπόνους παρακινούν τουλάχιστον ορισμένες επιχειρηματικές μονάδες να παραποιούν τα κέρδη
τους με σκοπό να αυξήσουν τα μπόνους, να βελτιώσουν την σταθερότητα και ασφάλεια της
επαγγελματικής θέσης των μελών της διοίκησης και να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή παραβίαση
των όρων από τα συμβόλαια που αφορούν δανεισμό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολύ περιορισμένες
αποδείξεις σχετικά με το αν η συμπεριφορά αυτή είναι εκτεταμένη ή ασυνήθιστη και καθόλου
αποδείξεις σχετικά με το ποια ακριβώς δεδουλευμένα είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούνται για την
παραποίηση των κερδών για σκοπούς εκ συμβολαίων. Επιπρόσθετα, οι υπάρχουσες μελέτες δεν
παρέχουν καμιά απόδειξη σχετικά με το μέγεθος της χειραγώγησης. Τέλος, υπάρχουν πολύ λίγες
αποδείξεις ότι η διαχείριση των κερδών για λόγους που αφορούν τα συμβόλαια έχει οποιαδήποτε
επίδραση στις τιμές των μετοχών ή τη λανθασμένη κατανομή των πόρων. Συνεπώς, όλα αυτά τα
αναπάντητα ερωτήματα δημιουργούν πολλούς δρόμους που απαιτούν εξερεύνηση.

3) Νομοθετικά κίνητρα (regulatory motivations)
Η βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη διαχείριση κερδών έχει εξετάσει τα αποτελέσματα δύο
τύπων νομοθεσιών, εκείνες που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους και τις λεγόμενες antitrust νομοθεσίες Οι αρμόδιοι για τη θέσπιση των προτύπων έδειξαν ενδιαφέρον για τη διαχείριση
κερδών με σκοπό να καταργήσουν τους κανονισμούς που είχαν να κάνουν με τις βιομηχανίες.
Πράγματι, η στροφή προς τη λογιστική που χρησιμοποιεί την ακριβοδίκαιη αξία (fair value
accounting) και τις αυξημένες δημοσιεύσεις που αφορούν τον κίνδυνο (όπως επίσης και
συγκεκριμένες αλλαγές στα ρυθμιστικά λογιστικά πρότυπα για τις τράπεζες και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) υποκινήθηκε από τα επακόλουθα του οικονομικού σάλου στον κλάδο
της αποταμίευσης και του δανεισμού τη δεκαετία του 1980. Οι λογιστικές αυτές αλλαγές στόχευαν,
τουλάχιστον εν μέρει, να περιορίσουν στο ελάχιστο τη χειραγώγηση, να παρέχουν πληροφόρηση
στους ενδιαφερόμενους και να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων από τους αρμόδιους για τη
ρύθμιση των τραπεζών.
Κανονισμοί κλάδων
Στις ΗΠΑ σχεδόν όλοι οι κλάδοι ρυθμίζονται σε κάποιο βαθμό, αλλά ορισμένοι όπως είναι ο
τραπεζικός και ο ασφαλιστικός, αντιμετωπίζουν κανονιστική παρακολούθηση που είναι απόλυτα
συνδεδεμένη με τα λογιστικά δεδομένα. Οι τραπεζικές ρυθμίσεις επιβάλλουν να ικανοποιούν οι
τράπεζες συγκεκριμένες απαιτήσεις για κεφαλαιακή επάρκεια, οι οποίες είναι διατυπωμένες σε
όρους λογιστικών αριθμών. Οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις απαιτούν να ικανοποιούν οι ασφαλιστές τις
προϋποθέσεις για ελάχιστη χρηματοοικονομική υγεία. Συχνά υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους
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κανονισμοί δημιουργούν κίνητρα για να χειραγωγηθεί η κατάσταση του εισοδήματος και ο
ισολογισμός. Μάλιστα, αρκετές μελέτες παρέχουν αποδείξεις που επαληθεύουν την άποψη αυτή.
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αποδείξεις ότι οι τράπεζες που σχεδόν ικανοποιούν τις απαιτήσεις
για ελάχιστο κεφάλαιο εμφανίζουν αυξημένες τις προβλέψεις για απώλεια δανείων, μειωμένες
αποσβέσεις και αναγνωρίζουν μη κανονικά πραγματοποιούμενα κέρδη στα χαρτοφυλάκια τίτλων
(Moyer (1990), Scholes, Wilson και Wolfson (1990), Beatty, Chamberlain και Magliolo (1995) και
Collins, Shackelford και Wahlen (1995)). Έχει αποδειχτεί, επίσης, ότι οικονομικά ανίσχυροι
ασφαλιστικοί οργανισμοί για περιουσία και ατυχήματα που ρισκάρουν να τραβήξουν την προσοχή
των αρμόδιων φορέων εμφανίζουν μειωμένο το αποθεματικό για απαιτήσεις ζημίας (claim loss
reserves) 37 και συμμετέχουν σε συναλλαγές που έχουν να κάνουν με την αντασφάλιση. 38 Αρκετές
από τις έρευνες αυτές παρέχουν αποδείξεις σχετικά με τη συχνότητα με την οποία οι επιχειρήσεις
καταφεύγουν στη διαχείριση των κερδών τους για νομοθετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι
Collins, Shackelford και Wahlen 39 βρήκαν ότι σχεδόν οι μισές από τις τράπεζες που συμμετείχαν
στο δείγμα τους χρησιμοποίησαν πέντε ή περισσότερες επιλογές για να διαχειριστούν το
ρυθμιστικό κεφάλαιό (regulatory capital). Ο Adiel (1996) παρέχει, επιπλέον αποδείξεις για τη
συχνότητα της χειραγώγησης που σχετίζεται με ρυθμιστικά κίνητρα. Εξέτασε δεδομένα για 1.294
ασφαλιστικές εταιρίες για την περίοδο 1980 με 1990 και ανέφερε ότι για ποσοστό περίπου 1,5%
του δείγματός του χρησιμοποιήθηκε χρηματοοικονομική αντασφάλιση (financial reinsurance),
ώστε να αποφευχθεί η αποτυχία στους ρυθμιστικούς ελέγχους.
Οι αποδείξεις προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στην άποψη ότι η λογιστική διακριτικότητα
(accounting discretion) χρησιμοποιείται για να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις νομοθετικούς
περιορισμούς που τίθενται σε συγκεκριμένους κλάδους. Παρόλα αυτά, η συχνότητα της
χειραγώγησης που αποδεικνύεται από έρευνα σε έρευνα διαφέρει αισθητά. Περαιτέρω, λίγα είναι
γνωστά για το αν οι νομοθέτες έχουν την ικανότητα να διαβλέπουν τη χειραγώγηση που γίνεται για
νομοθετικούς σκοπούς.
Anti-trust και άλλοι κανονισμοί
Άλλοι τύποι κανονισμών μπορούν, επίσης, να παρέχουν στις επιχειρήσεις κίνητρα για να
παραποιήσουν τα κέρδη τους. Για παράδειγμα, υποστηρίζεται συχνά ότι οι μάνατζερ επιχειρήσεων
που είναι ευάλωτες σε μια anti-trust εξέταση ή άλλες δυσμενείς πολιτικές συνέπειες έχουν κίνητρα
να χειραγωγήσουν τα κέρδη και να παρουσιαστούν λιγότερο κερδοφόρες. Επιπρόσθετα, διοικητικά
37
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στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν κυβερνητικές επιχορηγήσεις ή προστασία μπορεί να
αποκτήσουν παρόμοια κίνητρα.
Μια σειρά μελετών έχει εξετάσει αν η εξονυχιστική έρευνα από μεριάς της πολιτείας αυξάνει
την πιθανότητα χειραγώγησης. Ο Cahan 40 , το 1992, έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε
έρευνα για anti-trust παραβιάσεις ανέφεραν μη κανονικά δεδουλευμένα κατά τη διάρκεια των ετών
που εξετάστηκαν. Το 1991, η Jones 41 σε μια έρευνά της βρήκε ότι εταιρίες που ανήκουν σε
κλάδους που αναζητούν ανακούφιση από τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές έχουν την
τάση να αναβάλλουν την αναγνώριση του εισοδήματος κατά το χρόνο της εφαρμογής των
διάφορων κανονισμών. Η Key 42 εξέτασε τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα για επιχειρήσεις στη
βιομηχανία της καλωδιακής τηλεόρασης κατά την περίοδο που το Κογκρέσο πραγματοποιούσε
ακροάσεις για να αποφασίσει αν θα καταργούσε τη ρύθμιση του κλάδου. Οι αποδείξεις που βρήκε
έδειχναν ότι επιχειρήσεις στον κλάδο ανέβαλαν τα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που
το Κογκρέσο πραγματοποιούσε λεπτομερή έρευνα.
Οι αποδείξεις από τις μελέτες αυτές σχετικά με τη συχνότητα της χειραγώγησης κερδών για
νομοθετικούς σκοπούς είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στα δείγματα των μελετών είναι σχετικά μικρός. Το ερώτημα που παραμένει
αναπάντητο κυρίως είναι αν τα νομοθετικά κίνητρα για τη χειραγώγηση επηρεάζουν μόνο τον
περιορισμένο αριθμό των εταιριών που συμμετέχουν στο δείγμα ή ένα πιο εκτεταμένο τμήμα της
οικονομίας.
Τέλος, απουσιάζουν άμεσες αποδείξεις για το πώς οι νομοθέτες αντιδρούν στη διαχείριση των
κερδών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν αποδείξεις για το πώς οι επενδυτές ανταποκρίνονται στη
χειραγώγηση που σχετίζεται με σκοπούς anti-trust νομοθεσίας.
Περιληπτικά,

οι

έρευνες

που

αφορούν

στη

χειραγώγηση

κερδών

υποστηρίζουν

κατηγορηματικά ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις ωθούν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα κέρδη
τους. Βέβαια, υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις σχετικά με το αν η συμπεριφορά αυτή είναι
εκτεταμένη ή σπανίζει καθώς και πολύ λίγες αποδείξεις για την επίπτωση που έχει μια τέτοια
συμπεριφορά στους νομοθέτες ή τους επενδυτές.
Æ Γενικότερα, οι Healy και Wahlen συμπέραναν ότι οι η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία που
αναφέρεται στη χειραγώγηση κερδών προς το παρόν παρέχει μόνο μετριοπαθείς απόψεις στους
αρμόδιους για τη θέσπιση των προτύπων. Η έρευνα που προηγήθηκε έχει επικεντρωθεί σχεδόν
40
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αποκλειστικά στην προσπάθεια κατανόησης της ύπαρξης ή μη χειραγώγησης καθώς και στους
λόγους ύπαρξής της. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η χειραγώγηση προκύπτει για μια ποικιλία
λόγων, συμπεριλαμβανομένων του επηρεασμού των πεποιθήσεων της αγοράς μετοχών, της
αύξησης των μπόνους και των αποζημιώσεων της διοίκησης, της μείωσης της πιθανότητας
παραβίασης των συμφωνιών που αφορούν σε δάνεια, καθώς και της αποφυγής ρυθμιστικής
παρέμβασης.
Για τους φορείς που ευθύνονται για τη θέσπιση των λογιστικών προτύπων, τα ευρήματα αυτά
πιθανόν να επιβεβαιώνουν τη διαίσθησή τους ότι οι οικονομικές μονάδες πράγματι παραποιούν τα
δημοσιευόμενα κέρδη τους. Παρόλα αυτά, για να υπάρξει κάποτε κάποια πιο έγκυρη και πιο
καρποφόρα συζήτηση γύρω από τις συνέπειες της χειραγώγησης θα χρειαστούν επιπρόσθετες
αποδείξεις

σχετικά

με

συγκεκριμένα

ερωτήματα,

όπως

το

ποια

λογιστικά

πρότυπα

χρησιμοποιούνται για να χειραγωγηθούν τα κέρδη, ποια είναι η συχνότητα χρήσης από τα
διοικητικά στελέχη της υποκειμενικής τους κρίσης σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών με
στόχο την παραποίηση των κερδών και όχι τη μεταβίβαση στους επενδυτές μιας πραγματικής
εικόνας για την επίδοση της επιχείρησης, ποιο είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε χειραγώγησης
στην κατανομή των πόρων, ποιοι παράγοντες περιορίζουν τη χειραγώγηση. Για παράδειγμα, οι
επιχειρήσεις με αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ή αποτελεσματικές πολιτικές αποκάλυψης
των οικονομικών πληροφοριών είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση τεχνικών διαχείρισης των
κερδών τους;
Βέβαια, απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι δύσκολο να δοθούν από τις έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, γιατί πρώτα από όλα οι περισσότερες από αυτές επιδιώκουν να
επιβεβαιώσουν την ύπαρξη διαχείρισης, αλλά δεν παρέχουν αποδείξεις για την έκταση και τη
σκοπιά της. Συνεπώς, οι υπάρχουσες αποδείξεις δεν βοηθούν τους αρμόδιους για τη θέσπιση των
προτύπων να αξιολογήσουν αν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα είναι πλήρως αποτελεσματικά στη
μεταβίβαση πληροφοριών στους επενδυτές ή αν τελικά ενθαρρύνουν την εκτεταμένη χειραγώγηση.
Δεύτερον, οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα για να αποδείξουν
την ύπαρξη χειραγώγησης. Κι ενώ οι έρευνες αυτές παρέχουν ένα χρήσιμο συνοπτικό πλαίσιο για
τη διαχείριση, δεν υποδεικνύουν ποια πρότυπα είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη της
επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και επενδυτών και ποια είναι αναποτελεσματικά. Τρίτον, οι πιο
πολλές μελέτες εξετάζουν περιβάλλοντα όπου η διαχείριση των κερδών είναι πολύ πιθανό να
παρατηρηθεί. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα ανίχνευσής της, αλλά καθιστά δύσκολη τη
συνολική εξέταση του οικονομικού κόσμου προκειμένου να υπολογιστεί η γενική συχνότητα
χειραγώγησης στην οικονομία. Τέλος, τα ευρήματα που συνδέονται με τις συνέπειες της
διαχείρισης στην κατανομή των πόρων είναι αντιφατικά, προτείνοντας την ανάγκη για μελλοντική
εμπειρική και παράλληλα θεωρητική έρευνα.
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Η σημασία της ανασκόπησης που πραγματοποίησαν οι Healy και Wahlen έγκειται στο
γεγονός της αναγνώρισης ότι το πεδίο της χειραγώγησης κερδών παραμένει γόνιμο έδαφος για πιο
εκτεταμένη επιστημονική μελέτη. Παρόλα αυτά, η μελλοντική εξέταση στον τομέα αυτό είναι πιο
πιθανό να παρέχει νέες απόψεις αν επεκτείνει τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί. Μελλοντική
συνεισφορά είναι σχετικά απίθανο να προέλθει από περισσότερο ισχυρά τεστ, δοκιμές και
πειράματα σχετικά με την ύπαρξη ή μη της χειραγώγησης. Πραγματικά, έχει δημιουργηθεί η
πεποίθηση ότι σημαντική συνεισφορά θα προέλθει από την τεκμηρίωση της έκτασης της χρήσης,
καθώς και του μεγέθους συγκεκριμένων τύπων δεδουλευμένων, από τη συμφιλίωση των
αλληλοσυγκρουόμενων ευρημάτων σχετικά με την επίδραση της χειραγώγησης κερδών στις τιμές
των μετοχών και την κατανομή των πόρων στην οικονομία, καθώς και από την αναγνώριση των
παραγόντων που περιορίζουν τη χειραγώγηση κερδών.

9. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Η επιθυμία να προσεγγιστούν ή ακόμα και να ξεπεραστούν οι εκτιμήσεις που γίνονται από την
πλευρά της διοίκησης ή των χρηματοοικονομικών αναλυτών σχετικά με τα κέρδη αποτελεί ένα
ισχυρό κίνητρο για διαχείριση των κερδών. Μια δραματική μείωση στην κεφαλαιοποίηση της
αγοράς έπεται συχνά της αποτυχίας να προσεγγιστεί η εκτίμηση που είχε γίνει ομόφωνα για τα
κέρδη. Αυτή η πτώση της αξίας είναι συνήθως μεγαλύτερη στην περίπτωση επιχειρήσεων που
ανήκουν σε βιομηχανίες με πολύ υψηλές αξιολογήσεις. Παραδείγματα αγορών με υψηλή
αξιολόγηση θα περιλάμβαναν υψηλά ποσοστά τιμής μετοχής προς κέρδη, τιμής μετοχής προς
κέρδη προ φόρων και τόκων, τιμής μετοχής προς πωλήσεις ή τιμής προς λογιστική μετοχής.
Γενικότερα, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει διάκριση μεταξύ των
συνθηκών που υποκινούν τη χειραγώγηση των κερδών και των βαθύτερων κινήτρων που
ευθύνονται για αυτήν. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι συνθήκες σε συνδυασμό με
τα κίνητρα που σχετίζονται με την κάθε συνθήκη ξεχωριστά.

59

Πίνακας 2
Συνθήκη

Κίνητρο

Τα κέρδη είναι κατά κάποιο τρόπο πρόβλεψη της

Για να αποφευχθεί μια πιθανή απότομη μείωση στην

αγοράς για τα κέρδη

τιμή της μετοχής

Μια επιχείρηση ετοιμάζεται για την αρχική δημόσια
προσφορά των μετοχών της

Για να παρουσιαστεί η καλύτερη δυνατή εικόνα των
κερδών ώστε να μεγιστοποιηθεί η τιμή πώλησης των
τίτλων

Τα κέρδη βρίσκονται ακριβώς πάνω από το
ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για αποζημίωση-

Για να διατηρηθούν τα κέρδη μεταξύ του

κίνητρο, ή κοντά στο να υπερβούν το μέγιστο πέρα

χαμηλότερου και του υψηλότερου επιπέδου ώστε να

από το οποίο δεν κερδίζεται επιπρόσθετη

μεγιστοποιηθεί η αποζημίωση των στελεχών

αποζημίωση
Μια επιχείρηση, λόγω είτε του μεγέθους είτε της
συμμετοχής στον κλάδο, ή λόγω και των δύο,
αποτελεί ένα πιθανό στόχο για δυσμενή πολιτική
δράση
Μια επιχείρηση πλησιάζει στην αθέτηση ενός
χρηματοοικονομικού συμβολαίου που σχετίζεται με
τα κέρδη σε μια πιστωτική ή χρεωστική συμφωνία

Για να ελαχιστοποιηθούν τα πολιτικά κόστη της
συμμετοχής στον κλάδο ή στην κατηγορία με βάση
το μέγεθος των επιχειρήσεων, αποφεύγοντας ό,τι
μπορεί να θεωρηθεί υπερβάλλον του επιπέδου των
κερδών
Για να αποφευχθούν τα πιθανά αντίστροφα
αποτελέσματα μιας αθέτησης συμβολαίου, όπως για
παράδειγμα μια αύξηση του επιτοκίου, μια απαίτηση
για ασφάλεια ή άμεση αποπληρωμή

Τα κέρδη βρίσκονται περίπου πάνω ή κάτω από

Για να αποφευχθεί μια ακατάλληλη αντίδραση της

μια μακροχρόνια τάση που η διοίκηση πιστεύει ότι

αγοράς στα κέρδη που θα ξεφύγουν προσωρινά από

είναι σταθερή

τη γενικότερη τάση

Η αστάθεια των κερδών μειώνεται από μια σειρά μη
περιοδικών στοιχείων

Για να μειωθεί η αστάθεια των κερδών ώστε να μην
επιβληθεί πρόστιμο που συνδέεται με αντιληπτό
υψηλότερο επίπεδο κινδύνου
Πραγματοποιώντας μεγάλες αποσβέσεις αμέσως

Έχει πραγματοποιηθεί μια αλλαγή στα διοικητικά
στελέχη που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία

μετά την άφιξη καινούριας διοίκησης ώστε να
ανακουφιστούν τα μελλοντικά αποτελέσματα από τα
έξοδα και να επιτραπεί να τοποθετηθεί η ευθύνη
στην παλιά διοίκηση

Μεγάλες ζημίες έχουν πραγματοποιηθεί στο
παρελθόν, οι οποίες σχετίζονται με έξοδα
ανασυγκρότησης

Αντιστρέφοντας οποιαδήποτε υπερβάλλουσα
αναλογία των δεδουλευμένων ώστε να επιτευχθούν
οι στόχοι που σχετίζονται με τα κέρδη σε επόμενες
περιόδους
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Σύμφωνα με τους Wild, Bernstein και Subramanyam 43 , τα κίνητρα που οδηγούν στη
διαχείριση κερδών μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες, τα κίνητρα εκ συμβολαίων
(contracting incentives), τα κίνητρα που συνδέονται με τις επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής (stock
price effects) και άλλα κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά ανέφερε και ο κ. Φίλιος στο βιβλίο του
«Δημιουργική Λογιστική».
Κίνητρα που συνδέονται με τα συμβόλαια
Πολλά συμβόλαια χρησιμοποιούν λογιστικές ποσότητες (λογιστικά νούμερα), π.χ. συμβόλαια
ανταμοιβής διοικητικών στελεχών συχνά περιλαμβάνουν «δώρα», δηλ. πρόσθετη αμοιβή επιπλέον
της αναμενόμενης, τα λεγόμενα μπόνους (management compensation contracts), το ύψος των
οποίων βασίζεται στα κέρδη. Τα τυπικά συμβόλαια δώρων έχουν ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο
όριο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη δεν λαμβάνουν μπόνους αν τα κέρδη
πέσουν κάτω από το συμφωνημένο ελάχιστο όριο (bogey) και δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα
όταν τα κέρδη υπερβαίνουν το ανώτερο όριο (cap). Συνεπώς, είναι φανερό ότι η διοίκηση αποκτά
κίνητρα για να αυξάνει ή να μειώνει τα κέρδη, βασιζόμενη στο επίπεδο των μη διαχειρίσιμων
κερδών σε σχέση με το ανώτερο και το κατώτερο όριο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει και η
διάκριση μεταξύ των διαχειρίσιμων (managed earnings) και των μη διαχειρίσιμων κερδών
(unmanaged earnings). Τα πρώτα είναι τα κέρδη που υπόκεινται σε διαχείριση νομότυπα, δηλαδή
όταν επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων/τεχνικών (π.χ. LIFO έναντι FIFO) και τα δεύτερα
είναι αυτά που δεν δύναται να τύχουν εναλλακτικής αντιμετώπισης με νομότυπο τρόπο. Τα μη
διαχειρίσιμα κέρδη δημιουργούν ένα «σκληρό κέλυφος», το οποίο θα πρέπει να «τραγανίσει» ο
λογιστής προκειμένου να τα μειώσει περισσότερο. Η διαδικασία αυτή συνηθίζεται να καλείται στις
ΗΠΑ “number crunch”, χρησιμοποιώντας ξένη ορολογία. Όταν τα μη διαχειρίσιμα κέρδη
βρίσκονται μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου ορίου, τα στελέχη έχουν κίνητρο να αυξήσουν
τα κέρδη. Όταν όμως τα κέρδη βρίσκονται πάνω από το μέγιστο όριο ή κάτω από το ελάχιστο όριο,
τα στελέχη έχουν κίνητρο για μείωση των κερδών καθώς και για δημιουργία αποθεματικών για
λήψη μπόνους μελλοντικά.
Ένα ακόμα παράδειγμα κινήτρου εκ συμβάσεων αποτελούν οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης δανείου (debt covenants), που είναι ρήτρες σε κοινοπρακτικό ή ομολογιακό δάνειο, οι
οποίες υποχρεώνουν το δανειζόμενο να τηρήσει ορισμένους όρους κατά τη διάρκεια του δανείου
διατυπωμένους

με

βάση

λογιστικά

μεγέθη.

Οι

όροι

αυτοί

συχνά

βασίζονται

σε

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες (ratios), οι οποίοι χρησιμοποιούν λογιστικά νούμερα όπως
είναι τα κέρδη. Αφού παραβιάσεις τέτοιων όρων χρέους έχουν και αρνητικές συνέπειες, τα στελέχη
43

Wild John J., Leopold A Bernstein and K.R. Subramanyam (2001), “Financial Statement Analysis, McGraw-Hill
International Editions, Seventh Edition, Boston
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που συμμετέχουν στη σύναψη και διαχείριση τέτοιων συμβολαίων θα είναι εκείνα που θα
διαχειρίζονται και τα κέρδη, συνήθως προς τα πάνω, με σκοπό να αποφύγουν τις συνέπειες αυτές.
Κίνητρα που συνδέονται με την επίδραση στην τιμή της μετοχής (stock price effects)
Ένα άλλο κίνητρο για χειραγώγηση κερδών αποτελεί η πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει
στην τιμή της μετοχής. Για παράδειγμα, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι δυνατόν να αυξήσουν
τα κέρδη ώστε να αυξήσουν την τιμή της μετοχής της εταιρίας έναντι επικείμενων γεγονότων όπως
είναι μια επιδιωκόμενη συγχώνευση ή διάθεση χρεογράφων στο κοινό ή σχέδια πώλησης μετοχών
ή άσκηση δικαιωμάτων. Η διοίκηση, επίσης, εξομαλύνει τα κέρδη προκειμένου να ελαφρύνει τις
αντιλήψεις της αγοράς για τον κίνδυνο και να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. Ένα άλλο κίνητρο που
σχετίζεται με τη διαχείριση κερδών είναι η επαλήθευση των προσδοκιών της αγοράς. Η στρατηγική
αυτή λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: τα ανώτερα διοικητικά στελέχη χαμηλώνουν τις προσδοκίες
της αγοράς μέσω εκούσιων απαισιόδοξων αποκαλύψεων – προαναγγελιών (pessimistic voluntary
disclosures) και τότε χειραγωγούν ανοδικά τα κέρδη νικώντας με τον τρόπο αυτό τις προσδοκίες
της αγοράς. Η αυξανόμενη σημασία των γρήγορα κινούμενων επενδυτών (momentum investors)
και η ικανότητά τους να τιμωρούν με σκληρό τρόπο τις μετοχές που δεν ικανοποιούν τις
προσδοκίες τους έχει δημιουργήσει αυξανόμενη πίεση στη διοίκηση, οπότε είναι πλέον απαραίτητο
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα ούτως ώστε να επιβεβαιώσει η επιχείρηση τις προσδοκίες
της αγοράς.
Άλλα κίνητρα
Υπάρχουν αρκετοί άλλοι λόγοι που οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών και στην παροχή
ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων. Τα
κέρδη, μερικές φορές, χειραγωγούνται καθοδικά προκειμένου να μειωθούν τα πολιτικά κόστη και η
πιθανότητα για ενδεχόμενη λεπτομερής εξέταση εταιριών από κρατικές υπηρεσίες ή κυβερνητικές
επιτροπές όπως είναι η αντιμονοπωλιακή επιτροπή και η εφορία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είναι
πιθανό να διαχειρίζονται τα κέρδη τους προς τα κάτω με στόχο να κερδίσουν χαριστική και ευνοϊκή
μεταχείριση από την κυβέρνηση, που θα περιλαμβάνει επιδοτήσεις και μέτρα προστασίας από τον
ανταγωνισμό που προέρχεται από τις διάφορες οικονομικές μονάδες του εξωτερικού. Επιπρόσθετα,
οι εταιρίες μειώνουν τα δημοσιευόμενα κέρδη ώστε να καταπολεμήσουν τις απαιτήσεις των
συνδικαλιστικών ενώσεων. Ένα ακόμα σύνηθες κίνητρο για χειραγώγηση είναι η αλλαγή
διοίκησης. Ένα τέτοιο γεγονός συνεπάγεται ένα «μεγάλο λουτρό» για αρκετούς λόγους. Πρώτον,
μπορεί να επιρριφθεί στους επικείμενους διευθυντές, δηλαδή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη που
θα αναλάβουν τη νέα διοίκηση). Δεύτερον, σηματοδοτεί ότι οι νέοι διευθυντές θα πρέπει να λάβουν
σκληρές αποφάσεις ώστε να βελτιώσουν την κατάσταση της επιχείρησης. Τρίτον, και μάλλον το
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πιο σημαντικό, δεν αφήνονται πολλά περιθώρια για μελλοντικές αυξήσεις κερδών. Οι Wild,
Bernstein και Subramanyam αναφέρουν ότι ένα από τα πλέον κραυγαλέα μεγάλα λουτρά συνέβη
όταν ο Luis Gerstner έγινε διευθυντής της ΙΒΜ. Ο Gerstner διέγραψε/απόσβεσε ολοσχερώς
κονδύλια συνολικού ύψους 4 δις. στο έτος που ανέλαβε τη διοίκηση. Ενώ ένα σημαντικό μέρος
αυτής της χρέωσης δαπανών συμπεριελάμβανε έξοδα που σχετίζονταν με την τότε κατάσταση της
επιχείρησης, περιελάμβανε επίσης πολλά κονδύλια τα οποία συνιστούσαν μελλοντικά έξοδα της
επιχείρησης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις στα κέρδη που ανέφερε η ΙΒΜ τα χρόνια που
έπονταν αποδίδονται στο μεγάλο αυτό λουτρό.

10. ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Η πιο συνηθισμένη μορφή διαχείρισης των κερδών μιας οικονομικής μονάδας περιλαμβάνει
απλά την εκμετάλλευση της ελαστικότητας που ήδη υπάρχει στις ΓΑΛΑ. Ο Arthur Levitt
υποστήριξε ότι όλες οι μορφές χειραγώγησης είναι ακατάλληλες, γι’ αυτό και όταν την ορίζει
αναφέρει ότι αποτελεί πρόβλημα ή παρανομία. Παρόλα αυτά, άλλοι ορισμοί αναφέρουν ότι
προκύπτουν προβλήματα από την παράνομη ή καταχρηστική χειραγώγηση. Αυτό σημαίνει
κανονικά ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν θα πρέπει να θεωρούν τη χειραγώγηση προβληματική αν
βρίσκεται μέσα σε ορισμένα όρια. Οι περιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια αυτά είναι υποθετικά
εκείνες που γίνονται στόχος των αρμόδιων φορέων για επιβολή προστίμων. Οι δύο αυτές μορφές
της χειραγώγησης κερδών είναι ίδιες με τις μορφές της επινοητικής λογιστικής, που φυσικά
αποτελεί μια πιο ευρεία έννοια, η οποία και περιλαμβάνει τη διαχείριση ως μια πιο συγκεκριμένη
κατηγορία.
Διαχείριση μέσα στα όρια των λογιστικών αρχών
Στον πίνακα 3 που ακολουθεί αναφέρονται ενδεικτικά πιθανές τεχνικές ή λογιστικές ενέργειες
διαχείρισης κερδών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσουν
συγκεκριμένους κάθε φορά σκοπούς που εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες, καθώς και από
την εικόνα που επιθυμούν να προβάλουν στο κοινό. Όσον αφορά, όμως, τα συγκεκριμένα
παραδείγματα τεχνικών, δεν έχει υπαινιχθεί μέχρι σήμερα ότι η υιοθέτησή τους βρίσκεται έξω από
τα όρια της ελαστικότητας που παρέχουν οι λογιστικές αρχές.
Ορισμένα από τα παραδείγματα του πίνακα έχουν πολύ διακριτική φύση. Αυτό ισχύει κυρίως
για τα τρία πρώτα στοιχεία, που σχετίζονται με την αλλαγή στη μέθοδο απόσβεσης. Βέβαια, οι
ενέργειες στον τομέα αυτό μπορεί απλά να αποτελούν αντίδραση στην αλλαγή των προσδοκιών
που αφορούν στα πλάνα παραγωγικότητας, στη σταθερότητα, καθώς και στις συνθήκες της αγοράς
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για τα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί ότι
οποιαδήποτε συμπεριφορά που παρατηρείται στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει συνειδητή
χειραγώγηση κερδών.
Το θέμα αυτό προκύπτει πολύ συχνά στη συζήτηση που αφορά στη διαχείριση. Ενώ μια
συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να συνδέεται με κάποιο κίνητρο για χειραγώγηση, είναι πολύ
δύσκολο να αποδειχτεί η πρόθεση που βρίσκεται πίσω από την ενέργεια αυτή. Αποδείξεις για
χειραγώγηση εδραιώνονται μερικές φορές σε περιπτώσεις παρανομίας, εδώ όμως οι καρποί των
ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς μπορούν μόνο να επιβεβαιώσουν
ότι η χειραγώγηση ήταν ο στόχος των δραστηριοτήτων και των ενεργειών που παρατηρήθηκαν
κατά καιρούς.
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Πίνακας 3
Πιθανές τεχνικές ή ενέργειες διαχείρισης κερδών
Αλλαγή των μεθόδων απόσβεσης
Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής που χρησιμοποιείται για σκοπούς που
σχετίζονται με τις αποσβέσεις
Αλλαγή του τρόπου εκτίμησης της αποσβεστέας αξίας για σκοπούς που
σχετίζονται με τις αποσβέσεις
Προσδιορισμός της ύπαρξης κατεστραμμένων περιουσιακών στοιχείων και
απαραίτητων δεδουλευμένων εξόδων
Εκτίμηση του σταδίου ολοκλήρωσης ορισμένων συμβολαίων
Εκτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησης απαιτήσεων από συμβόλαια
Εκτίμηση του ποσού ενός δεδουλευμένου εξόδου για αναδιοργάνωση
Εκτίμηση διάφορων στοιχείων απαραίτητων για συγκεκριμένες επενδύσεις
Καθορισμός της ύπαρξης ανάγκης και της ποσότητας αποθεμάτων
Εκτίμηση δεδουλευμένων που σχετίζονται με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις
Πραγματοποίηση ή αλλαγή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
Καθορισμός του μέρους της τιμής μιας πράξης πώλησης που θα
καταχωρηθεί ως αποκτώμενο έσοδο από έρευνα & ανάπτυξη που βρίσκεται
σε εξέλιξη
Προσδιορισμός της έκτασης στην οποία θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν
διάφορα κόστη
Καθορισμός της καταχώρησης ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου στην
κατάλληλη κατηγορία αντιστάθμισης κινδύνου
Καθορισμός μιας επένδυσης ως επιτρέπουσας ή μη την άσκηση σημαντικής
επιρροής στη μονάδα που γίνεται η επένδυση
Καθορισμός της προσωρινής ή μη φύσης μιας μείωσης στην αγοραία αξία
μιας επένδυσης

Τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα αποτελούν συνηθισμένες λογιστικές
ενέργειες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Ενώ η
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ενέργεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των απαιτήσεων των ΓΑΛΑ, καθεμιά από τις περιοχές
αυτές παρουσιάζει ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ανάγκη για άσκηση ποικίλων βαθμών
υποκειμενικής εκτίμησης και κρίσης. Μάλιστα, ήταν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που είχε στο
μυαλό του ο κ. Levitt, όταν δήλωσε ότι η ελαστικότητα στη λογιστική επιτρέπει να συμβαδίζουμε με
τις καινοτομίες στις επιχειρήσεις. Καταχρήσεις όπως είναι η χειραγώγηση κερδών συμβαίνουν όταν
οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την ελαστικότητα αυτή. Υιοθετούνται κόλπα για να καλύψουν την
πραγματική οικονομική αστάθεια.
Όσον αφορά τα δεδουλευμένα έξοδα για αναδιοργάνωση και αναδόμηση της οικονομικής
μονάδας, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στοιχείο αυτό για το γεγονός ότι θεωρείται πιθανό
εργαλείο για χειραγώγηση. Εδώ το σχέδιο είναι να παρουσιάζονται αυξημένα κατά πολύ τα
δεδουλευμένα αυτά και μετά να αντιστρέφεται ένα μέρος τους και να καταχωρείται στα
αποτελέσματα αν υπάρχει η ανάγκη να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος για τα κέρδη. Όπως
συμβαίνει και με τα δεδουλευμένα για ζημία, ο βαθμός της αβεβαιότητας και η ανάγκη για άσκηση
υποκειμενικής κρίσης καθιστά πολύ δύσκολο να δειχθεί εκ των προτέρων ότι το έξοδο είναι
ιδιαίτερα αυξημένο. Η δυνατότητα που παρέχουν τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζονται στον
πίνακα για να διαχειριστούν τα κέρδη οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην επιτάχυνση της
αναγνώρισης των εσόδων και στην αναβολή της αναγνώρισης των εξόδων.
Τα στοιχεία του πίνακα είναι ουδέτερα όσον αφορά το αν ξεπερνούν τα όρια των λογιστικών
αρχών. Σύμφωνα με τον κ. Levitt, πέρα από τα όρια αυτά υπάρχει μια γκρίζα περιοχή όπου η
λογιστική διαστρεβλώνεται, τα διοικητικά στελέχη καταστρατηγούν τους κανόνες και τα
δημοσιευόμενα

κέρδη

αντανακλούν

τις επιθυμίες

της

διοίκησης

παρά

την

πραγματική

χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Υποθετικά, πέρα από τη γκρίζα περιοχή εκτείνεται μια
μαύρη περιοχή. Φυσικά, η μετακίνηση από τη γκρίζα προς τη μαύρη περιοχή αυξάνει την
πιθανότητα παρέμβασης των αρμόδιων φορέων για επιβολή προστίμων.

Διαχείριση που βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι
Αν προχωρήσει τόσο μακριά η υπόθεση, οι προσπάθειες για να διαχειριστούν τα κέρδη
καταλήγουν σε παραποιήσεις ή παραλείψεις διάφορων μεγεθών ή κατάλληλων αποκαλύψεων. Οι
ενέργειες αυτές γίνονται με πρόθεση να εξαπατήσουν τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων. Οι όροι λογιστικές ανωμαλίες και αποκάλυψη ψευδών χρηματοοικονομικών
πληροφοριών χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν τέτοιου είδους ενέργειες. Οι δύο αυτοί
όροι παρουσιάζουν την τάση να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Όμως, για να θεωρηθεί ότι υπήρξε
απάτη απαιτείται να δειχθεί ότι κάποιος χρησιμοποίησε εις βάρος του τις παραποιημένες λογιστικές
καταστάσεις. Γενικότερα πάντως, οι ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να
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θεωρηθούν παράνομες χωρίς να αποφασιστεί ότι αντιπροσωπεύουν αποκάλυψη ψευδών
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Παράνομη χειραγώγηση κερδών: Τα περισσότερα παραδείγματα παράνομης διαχείρισης
περιέχουν την κακή χρήση συνηθισμένων λογιστικών δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν την
αναγνώριση των πωλήσεων, τα δεδουλευμένα έξοδα, την κεφαλαιοποίηση των κοστών, καθώς και
την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποδειχτεί
ότι η χρησιμοποίησή τους έχει προχωρήσει πέρα από τη νόμιμη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή
των λογιστικών αρχών.
Αναγνώριση των εσόδων
Η πρώιμη αναγνώριση των εσόδων, ή σε ορισμένες περιπτώσεις η αναγνώριση ολόκληρου
πλασματικού εισοδήματος, αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές αθέμιτης χειραγώγησης.
Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν και
υιοθέτησαν χειρισμούς δημοσίευσης ψευδών πληροφοριών, συμπεριέλαβαν ακατάλληλη
αναγνώριση εσόδων.
Παραδείγματα παράνομης διαχείρισης περιλαμβάνουν τη διατήρηση των βιβλίων μιας
οικονομικής μονάδας ανοιχτών και τη συνέχιση της καταχώρησης παραγγελιών που ήταν ξεκάθαρο
ότι ανήκαν σε προηγούμενες περιόδους, καθώς και την καταχώρηση πωλήσεων χωρίς να υπάρχει
παραγγελία. Από τις δύο περιπτώσεις, η καταχώρηση ανύπαρκτων πωλήσεων, η οποία αναφέρεται
και ως αναγνώριση πλασματικού εισοδήματος, είναι περισσότερο παράνομη σε σύγκριση με την
πρώτη, η οποία αποτελεί μια μορφή καθυστερημένης αναγνώρισης εισοδήματος. Βέβαια, ενώ και
στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται αλλοιωμένες οι πωλήσεις και τα κέρδη, οι πραγματικές
πωλήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν σαν μέγεθος στην περίπτωση όπου τα βιβλία παραμένουν
ανοιχτά για να καταχωρηθούν οι τρέχουσες πωλήσεις που ανήκουν φυσικά σε επόμενη περίοδο.
Αναγνώριση των εξόδων
Η συγκρατημένη καταχώρηση των εξόδων, η οποία έχει ως απόρροια την υπερτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων ή την υποτίμηση των υποχρεώσεων, αποτελεί μια ακόμα μορφή αθέμιτης
χειραγώγησης κερδών. Η εταιρία Cendant παρέχει ένα παράδειγμα υποτίμησης των εξόδων, όπως
και του παθητικού της. Περαιτέρω, όταν χρειάστηκε να προσεγγίσει τις προβλέψεις για τα κέρδη
της, η συγκεκριμένη επιχείρηση ανέστρεψε τα υποτιμημένα αποθεματικά της σε κέρδη. Μάλιστα,
δούλευε παράλληλα σε δύο στρατόπεδα, υπερτιμώντας τα αποθεματικά που σχετίζονταν με τις
εξαγορές της, και όταν ήταν απαραίτητο, επίσης ανέστρεψε τα υπερτιμημένα αυτά μεγέθη και τα
παρουσίασε ως κέρδη.
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11. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Το 1992, ο Griffiths υπέδειξε τις μεθόδους οι οποίες έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί στα
πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής με σκοπό την παραποίηση συγκεκριμένων λογαριασμών. Οι
μέθοδοι αυτές συνήθως ποικίλουν εκτεινόμενες από απλές και κάπως αφελείς μέχρι κάποιες πολύ
πονηρές σκευωρίες που αψηφούν οποιοδήποτε ενδεχόμενο αποκάλυψής τους. Βέβαια, όποιος και
αν είναι κάθε φορά ο βαθμός πολυπλοκότητάς τους, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Οι
τεχνικές της ενέργειας αυτής περιλαμβάνουν «τέχνη» με σκοπό να αυξηθούν τα κέρδη, να
αναμιχθούν τα ποσά της φορολογίας, να χρηματοδοτηθεί η εταιρία με κονδύλια που βρίσκονται
εκτός ισολογισμού κλπ.
Το 1990, πριν από δεκαεπτά χρόνια, ιδρύθηκε το Financial Review Panel, θυγατρικό όργανο
του ASB (Accounting Standards Board) έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την εξέταση σημαντικής,
τις περισσότερες φορές, απομάκρυνσης ορισμένων επιχειρήσεων από μια αληθή και ακριβοδίκαιη
εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, η οποία υποπίπτει στην αντίληψη του οργάνου αυτού. Το
όργανο αυτό αστυνομεύει τη λογιστική πράξη και έχει εξοπλισθεί με σύγχρονα όπλα για να είναι
αποτελεσματικό στο καθήκον που έχει αναλάβει. Με τον τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα να
διερευνά περιπτώσεις προβαλλόμενης επινοητικής λογιστικής και απαιτεί από τους συναρμόδιους
διευθυντές να αναθεωρήσουν τους λογαριασμούς και μάλιστα με αναδρομικότητα. Αν εκείνοι
αρνηθούν, η επιτροπή αυτή μπορεί να οδηγήσει τα διευθυντικά στελέχη στη δικαιοσύνη, όπου
μπορεί να διαταχθεί αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων και να κατασταθεί η διοίκηση
προσωπικά υπόχρεη για όλα τα κόστη που συνεπάγονται. Πέρα από αυτό, η επιτροπή δημοσιεύει
ειδοποιήσεις στον τύπο, καθιστώντας γνωστές τις εταιρίες των οποίων οι λογαριασμοί
απομακρύνονται από το νόμο ή τα λογιστικά πρότυπα. Βέβαια, παρόμοιο όργανο δεν υπάρχει στη
χώρα μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν ανεξέλεγκτα να παραποιούν τις
λογιστικές τους καταστάσεις και να παραμένουν ατιμώρητες.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (ACQUISITION ACCOUNTING)
Συγχωνεύσεις-εξαγορές και διαχείριση κερδών
Εδώ και αρκετά χρόνια η παγκόσμια οικονομία έχει ανθίσει μαζί με τους συνδυασμούς στους
οποίους προβαίνουν συχνά οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν το μέγεθος και την κερδοφορία τους.
Οι εταιρίες συνεχίζουν να γίνονται μεγαλύτερες μέσω της εξαγοράς άλλων ή του συνδυασμού της
λειτουργίας τους με άλλες εταιρίες.
Δύο διαφορετικές μέθοδοι ή τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για τη λογιστικοποίηση των
επιχειρησιακών συνδυασμών: η λογιστική της εξαγοράς και η λογιστική της συγχώνευσης (merger
accounting). Η μέθοδος της εξαγοράς εκφράζει λογιστικά έναν επιχειρησιακό συνδυασμό από τη
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σκοπιά του εξαγοράζοντα. Τα εξακριβώσιμα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των
εταιριών που αποκτώνται, συμπεριλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στην ακριβοδίκαιη
αξία τους (fair value) κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η έννοια της ακριβοδίκαιης ή
καλόπιστης ή αμερόληπτης ή άνευ δόλου αξίας είναι ουσιώδης στη λογιστική της εξαγοράς,
αναπτύσσεται ως προς την εφαρμογή της στο τρίτο Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
“Fair Value in Acquisition Accounting” και συνιστά το ποσό για το οποίο υποτίθεται ότι ένα
στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού θα ήταν δυνατό να ανταλλαχθεί μεταξύ καλά
πληροφορημένων μερών, τα οποία θα επιθυμούσαν να προβούν στη συναλλαγή αυτή. Από την
άλλη πλευρά, η μέθοδος της συγχώνευσης λογιστικοποιεί έναν συνδυασμό επιχειρήσεων στη βάση
ότι τα προς συγχώνευση μέρη καθίστανται μέρος μιας νέας οικονομικής μονάδας, η οποία είναι
άθροισμα καθενός εξ’ αυτών και δεν κυριαρχείται από κανένα εξ’ αυτών. Οι αξίες που φέρουν το
ενεργητικό και το παθητικό των συνδυαζόμενων μερών δεν προσαρμόζονται στις ακριβοδίκαιες
αξίες κατά την ενοποίηση, καθώς τα συμβαλλόμενα μέρη αντιμετωπίζονται σαν να συνεχίζουν να
υπάρχουν.
Η εφαρμογή της Έβδομης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγγλία περιόρισε σε
κάποια έκταση τη δυνατότητα των βρετανικών επιχειρήσεων να εφαρμόζουν τη λογιστική της
συγχώνευσης. Βέβαια, κάτι τέτοιο ισχύει κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε αυτός είναι και ο
λόγος που στη χώρα αυτή χρησιμοποιείται συχνότερα η λογιστική της εξαγοράς. Είναι γεγονός ότι
η διοίκηση των εταιριών που υποβάλλονται σε εξαγορές κατέχει ένα κίνητρο να αυξήσει την τιμή
της συναλλαγής, «πειράζοντας» προς τα πάνω τα κέρδη πριν από την πραγματοποίηση της
εξαγοράς (Erickson and Wang, 1999). Ισχυρισμοί τέτοιων πρακτικών έχουν εμφανιστεί πολλές
φορές στον οικονομικό τύπο. Για παράδειγμα, η διοίκηση της Tyson Foods Inc. ισχυρίστηκε, κατά
την επανεξέταση των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας - στόχου ώστε να καθοριστεί η τιμή αγοράς,
ότι δεν ήταν πλήρως ενημερωμένη για συγκεκριμένες λογιστικές παρατυπίες όπως μια «αυξημένη
αξία αποθεματικών» του στόχου εξαγοράς, IBP Inc.
Σε πολλές συγχωνεύσεις εταιριών, η εταιρία που ηγείται της συγχώνευσης αγοράζει την
εταιρία – στόχο μαζί με τη μετοχή της. Όταν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, οι μέτοχοι της εταιρίας –
στόχου λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της αγοράζουσας εταιρίας για καθεμιά από
τις μετοχές της εξαγορασθείσας. Σε ένα από τα αρχικά βήματα σε αυτές τις συναλλαγές «μετοχής
για μετοχή», η αγοράζουσα και η εξαγορασθείσα εταιρία συμφωνούν σε μια τιμή αγοράς. Ο
αριθμός των μετοχών της αγοράζουσας επιχείρησης που ανταλλάσσονται για κάθε μετοχή της
εξαγορασθείσας εταιρίας καθορίζεται με βάση την τιμή της μετοχής της πρώτης όταν συμφωνείται
η συγχώνευση, δεδομένης της τιμής εξαγοράς της εταιρίας – στόχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι
όσο υψηλότερη είναι η τιμή της μετοχής της αγοράζουσας εταιρίας την ημερομηνία της
συμφωνίας, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μετοχών που πρέπει να εκδοθούν για την αγορά
69

της εταιρίας – στόχου. Η σχέση ανάμεσα στην τιμή της μετοχής της αγοράζουσας επιχείρησης και
στις μετοχές που εκδίδονται για τη συναλλαγή παρέχει αρκετά κίνητρα στην αγοράζουσα εταιρία
έτσι ώστε να επιδιώξει να αυξήσει την τιμή της μετοχής της πριν τη συγχώνευση. Πρώτα – πρώτα,
οι υπάρχοντες μέτοχοι προτιμούν μια υψηλότερη τιμή ώστε να μειώσουν την πιθανότητα διάχυσης
των κερδών. Δεύτερον, η έκδοση μετοχών διαχέει τη δύναμη της ψήφου και του ελέγχου που έχουν
μέχρι πριν την εξαγορά οι υπάρχοντες μέτοχοι, και ιδιαίτερα οι μέτοχοι – μάνατζερ. Ο Amihud και
οι συνεργάτες του (1990) συμπεραίνουν ότι η διάχυση του ελέγχου από τη διοίκηση που συνδέεται
με μία stock for stock συγχώνευση αυξάνει την πιθανότητα ότι οι αγοράζουσες εταιρίες, στις
οποίες οι μέτοχοι είναι και μάνατζερ, θα αγοράσουν τις εταιρίες - στόχους πληρώνοντας σε
μετρητά. Τέλος, όσο υψηλότερη είναι η αξία της μετοχής της αγοράζουσας εταιρίας, τόσο
χαμηλότερο είναι το κόστος εξαγοράς της εταιρίας – στόχου. Αποδείξεις σύμφωνες με τα
προαναφερθέντα επιχειρήματα παρέχονται από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Wall Street
Journal (Hirsch, 1995) το οποίο ανέφερε ότι μια επιχείρηση που ολοκληρώνει αρκετές τέτοιου
είδους συγχωνεύσεις (stock for stock mergers) προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή της μετοχής της
εταιρίας (πριν τη συγχώνευση) που χρησιμοποιείται για τις εξαγορές.
Μία αγοράζουσα επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα λογιστικά της κέρδη επιταχύνοντας την
είσπραξη των εσόδων, αναβάλλοντας τα έξοδα ή χρησιμοποιώντας διάφορες λογιστικές
διαδικασίες. Το τελευταίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για μια αγοράζουσα εταιρία, επειδή,
σε αντίθεση με πιθανές ενέργειες που αυξάνουν την τιμή, όπως είναι οι προσωρινές απολύσεις, η
χειραγώγηση των κερδών μπορεί συχνά να επιτευχθεί με την απουσία οικονομικών γεγονότων που
προκαλούν αναστάτωση, και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να έχουν χαμηλότερα κόστη εφαρμογής.
Περαιτέρω, η διαχείριση των κερδών μπορεί να είναι δυσκολότερο να αναγνωριστεί από την αγορά
και να ποσοτικοποιηθεί αυξάνοντας τα αναμενόμενα οφέλη από τέτοιες δραστηριότητες από την
οπτική της αγοράζουσας εταιρίας.
Παρόλο που οι εξαγορές έχουν συχνά αναγνωριστεί ως συναλλαγές που προσφέρουν τη
δυνατότητα για ευκαιριακή χειραγώγηση των κερδών, οι συγχωνεύσεις που χρηματοδοτούνται με
μετοχές έχουν λάβει μικρή προσοχή μέχρι σήμερα παρά την παρουσία παρόμοιων κινήτρων για
τους μάνατζερ της αγοράζουσας επιχείρησης. Σε μία εξαγορά το κίνητρο για να αναφερθούν
χαμηλότερα κέρδη στους μετόχους παραγκωνίζεται σε κάποιο βαθμό από το κίνητρο να
αναφερθούν υψηλότερα κέρδη σε εκείνους που παρέχουν τη χρηματοδότηση. Αυτή η
αντισταθμιστική δύναμη δεν είναι παρούσα σε συγχωνεύσεις με μετοχές αν και υπάρχουν άλλοι
ισοδύναμα ή περισσότερο σημαντικοί μετριαστικοί παράγοντες, που μπορεί να περιορίσουν τη
βιωσιμότητα της διαχείρισης των κερδών της αγοράζουσας εταιρίας.
Αποδείξεις για χειραγώγηση κερδών από τις αγοράζουσες εταιρίες πριν τις stock for stock
συγχωνεύσεις συνεισφέρουν αρκετά στην ήδη υπάρχουσα γνώση. Πρώτον, συμβάλλουν στην
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κατανόηση του ρόλου των λογιστικών κερδών στις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, επιτρέποντας, με
αυτόν τον τρόπο, να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση αυτών των σημαντικών γεγονότων.
Επιπροσθέτως, τέτοιες αποδείξεις εμπλουτίζουν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των λογιστικών
κερδών και της αποτίμησης της περιουσίας. Όπως παρατηρήθηκε από την Dechow και τους
συνεργάτες της (1996) και τον Jiambalvo (1996), τα εξωτερικά οικονομικά γεγονότα παρέχουν ένα
πλαίσιο μέσα στο οποίο η διοίκηση αποκτά ισχυρά κίνητρα για να χειραγωγήσει τα κέρδη. Σε stock
for stock συγχωνεύσεις, η αγοράζουσα εταιρία χρηματοδοτεί την αγορά της εταιρίας - στόχου με
μετοχές της, παρέχοντας ένα πλαίσιο στο οποίο αναλύεται η διαχείριση κερδών σε συνδυασμό με
ένα μεγάλο εξωτερικό οικονομικό γεγονός.
Στις περισσότερες συγχωνεύσεις η αγοράζουσα εταιρία αγοράζει τις μετοχές ή την περιουσία
της εταιρίας - στόχου με μετρητά. Παρόλα αυτά, σε περίπου 20-30% από τις συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια η αγοράζουσα εταιρία ανταλλάσσει με
τους μετόχους της εταιρίας - στόχου τις μετοχές της, για μετοχές ή περιουσιακά στοιχεία της
εταιρίας - στόχου. Η μετοχή της αγοράζουσας εταιρίας που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή είναι
σχεδόν πάντα νεοεκδοθείσα και γι’ αυτό το λόγο οι μέτοχοι της αγοράζουσας θα πρέπει να
επικυρώσουν την εξαγορά των εταιριών - στόχων. Επειδή οι συναλλαγές συνήθως δεν
ολοκληρώνονται ως προσφορές με εχθρικούς όρους (tender offers), οι μέτοχοι της εταιρίας στόχου θα πρέπει επίσης να εγκρίνουν γενικά τις συμφωνίες που αφορούν τις συγχωνεύσεις.
Για εκείνες τις συγχωνεύσεις, στις οποίες οι μέτοχοι της εταιρίας - στόχου λαμβάνουν μετοχές
της αγοράζουσας εταιρίας, ο συνολικός αριθμός μετοχών που εκδίδεται από την τελευταία
αποφασίζεται από ένα διαπραγματευόμενο ποσοστό ανταλλαγής (ο αριθμός των μετοχών της
αγοράζουσας εταιρίας που εκδίδονται για μια μετοχή της εταιρίας - στόχου) που καθορίζεται από
τον αγοραστή και το στόχο. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανταλλαγής είναι 2 αν ο αγοραστής
συμφωνήσει να ανταλλάξει 2 από τις μετοχές του για μία μετοχή της εταιρίας - στόχου. Αυτό το
ποσοστό ανταλλαγής ορίζεται έτσι ώστε οι μέτοχοι της εταιρίας - στόχου γενικά να λαμβάνουν ένα
επουσιώδες ασφάλιστρο πάνω από την τωρινή τιμή στην αγορά.
Φτάνοντας στο συμφωνημένο ποσοστό ανταλλαγής, η αγοράζουσα εταιρία συνήθως
προσφέρει πρώτα στην εταιρία - στόχο μία προκαθορισμένη χρηματική αξία για κάθε μετοχή της
τελευταίας. Ο αριθμός των μετοχών της αγοράζουσας εταιρίας που ανταλλάσσεται για καθεμιά
μετοχή της εταιρίας - στόχου υπολογίζεται με βάση την τιμή της μετοχής του αγοραστή κοντά στην
ημερομηνία που συμφωνήθηκε η συγχώνευση.
Εναλλακτικά, το ποσοστό ανταλλαγής μπορεί να οριστεί με βάση την αξία της μετοχής του
αγοραστή που έχει εκτιμηθεί. Και η αγοράζουσα και η εταιρία - στόχος, συνήθως προσλαμβάνουν
μια επενδυτική τράπεζα για να αξιολογήσει τη «δικαιοσύνη» του ποσοστού ανταλλαγής, και αυτό
ως μέρος της διαπραγμάτευσης και της διαδικασίας της συμφωνίας. Για παράδειγμα, στη
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συγχώνευση Bristol Myers-Squibb, η Goldman Sachs προσλήφθηκε από την Bristol Myers. Ένα
απόσπασμα από την έκθεση της Goldman Sachs λέει:
«Έχετε ζητήσει τη γνώμη μας, στις 27 Ιουλίου 1989, όσον αφορά στη δικαιοσύνη, ως προς
τους κατόχους των σημαντικών μεριδίων του συνόλου των κοινών μετοχών, με αξία ισοτιμίας
$0,10 ανά μετοχή (the “Bristol-Myers Company Common Stock”), της εταιρίας BristolMyers(“Bristol-Myers”), του ποσοστού ανταλλαγής 2,4 μετοχών Bristol-Myers Company Common
Stock για κάθε σημαντικό μερίδιο του συνόλου των κοινών μετοχών , με αξία ισοτιμίας $0,10 ανά
μετοχή (the “Squibb Corporation Common Stock”), της εταιρίας Squibb (Squibb) (“the Exchange
Ratio”) σύμφωνα με τα δεδομένα της Συμφωνίας και του Σχεδίου της Συγχώνευσης, 26 Ιουλίου
1989…»
Η Morgan Stanley παρείχε τις υπηρεσίες της ως επενδυτική τράπεζα της Squibb γι’ αυτή τη
συναλλαγή και παρείχε μια παρόμοια υπηρεσία που συμπεριλάμβανε «ότι η εκτίμηση των μετοχών
Squibb Corporation Common Stock από τους κατόχους κατά τη συγχώνευση είναι δίκαιη γι’
αυτούς τους κατόχους από οικονομικής απόψεως» (Πηγή: 30/08/89 Bristol-Myers Proxy
Statement). Οι ασφαλιστικές εταιρίες που προσλαμβάνονται από την εταιρία – στόχο αξιολογούν
ποικίλες πληροφορίες , που συμπεριλαμβάνουν τα κέρδη, ώστε να αποφασίσουν σχετικά με την
δίκαιη από πλευράς αγοράς αξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας.
Μεγάλο μέρος της έρευνας που έχει προηγηθεί αναφέρει τη σχέση μεταξύ των κερδών και
των τιμών των μετοχών (Ball and Brown, 1968; Foster, 1877; Beaver et al., 1979). Αποδείξεις που
περιέχονται σε έγγραφα που σχετίζονται με εξαγορές και προηγούμενη έρευνα (DeAngelo, 1986,
1990) επίσης δείχνει τη σημασία των λογιστικών κερδών στην αξιολόγηση της τιμής της μετοχής
της αγοράζουσας εταιρίας, και ιδιαίτερα τα πιο πρόσφατα κέρδη. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι τα
κέρδη της αγοράζουσας εταιρίας μπορούν να έχουν μια σημαντική επίδραση στο ποσοστό
ανταλλαγής. Επειδή το ποσοστό ανταλλαγής έχει αντίστροφή σχέση με την τιμή της μετοχής της
αγοράζουσας επιχείρησης, η αγοράζουσα επιχείρηση έχει κίνητρο να αυξήσει τα λογιστικά της
κέρδη πριν την εξαγορά με σκοπό να αυξήσει την τιμή της μετοχής στην αγορά ή την εκτιμηθείσα
τιμή της.
Το κίνητρο που οδηγεί στη χειραγώγηση των κερδών με σκοπό αυτά να αυξηθούν φαίνεται να
είναι αρκετά ισχυρό με βάση τα προαναφερθέντα επιχειρήματα, όμως οι αγοράζουσες εταιρίες
μπορεί για κάποιο λόγο τελικά να μην επιλέξουν να το κάνουν. Η θεωρία της αντιπροσώπευσης
αναφέρει ότι για να συμβεί η διαχείριση των κερδών, τα κόστη που συνδέονται με την ανατροπή
της χειραγώγησης των κερδών θα πρέπει να υπερβαίνουν τα κόστη που συνδέονται με τη
χειραγώγησή τους (Watts and Zimmerman, 1986). Για το λόγο αυτό, η θεωρία προβλέπει ότι η
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χειραγώγηση των κερδών είναι περισσότερο βιώσιμη στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα
κόστη για την ανατροπή της χειραγώγησης είναι υψηλά. Μια τέτοια κατάσταση είναι συνηθισμένη
όταν ο χρήστης της λογιστικής πληροφόρησης είναι ανενημέρωτος ή απλοϊκός. Στις stock for stock
συγχωνεύσεις, ο χρήστης της λογιστικής πληροφόρησης δεν είναι ανενημέρωτος. Αντίθετα, η
διοίκηση και το συμβούλιο της εταιρίας – στόχου έχουν τους πόρους και τους ειδικούς που είναι
υπεύθυνοι να προσλάβουν τους κατάλληλους λογιστές, ελεγκτές και τραπεζίτες για να
αξιολογήσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αγοραστή. Οι μάνατζερ και το διοικητικό
συμβούλιο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης υπόκεινται σε προσφυγή στο δικαστήριο αν δεν
φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους εκ μέρους των μετόχων της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, έχουν
ισχυρά κίνητρα να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αγοραστή είναι
ελεύθερες από χειραγώγηση των κερδών.
Εφόσον η εταιρία – στόχος και οι σύμβουλοί της είναι καλά ενημερωμένοι χρήστες της
λογιστικής πληροφόρησης και πιθανότατα είναι εξοικειωμένοι με πολλές τακτικές διαχείρισης των
κερδών που μπορεί να χρησιμοποιήσει η αγοράζουσα εταιρία, αυτή μπορεί να αποφασίσει ότι η
πιθανότητα να ανιχνευτεί η χειραγώγηση των κερδών είναι μεγάλη. Τα κόστη ανίχνευσης θα
μπορούσαν, βέβαια, να είναι σημαντικά για τον αγοραστή επειδή η εταιρία – στόχος μπορεί να
απαιτεί ένα υψηλότερο ποσοστό ανταλλαγής ή να απειλεί να ακυρώσει τη συναλλαγή αν
εντοπιστούν χειραγωγημένα κέρδη. Δεδομένων αυτών των ισχυρών αντικινήτρων για τη
διαχείριση κερδών, η αγοράζουσα επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να μην χειραγωγήσει τα κέρδη
της με σκοπό να τα αυξήσει πριν από μια stock for stock εξαγορά.
Η χειραγώγηση των κερδών, σε αντίθεση με την απάτη, περιλαμβάνει την επιλογή των
λογιστικών διαδικασιών και υπολογίζει την «προσαρμογή» αυτή με γενικά παραδεκτές λογιστικές
διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαχείριση των κερδών από πλευράς της αγοράζουσας
εταιρίας γίνεται μέσα στα πλαίσια των παραδεκτών λογιστικών διαδικασιών. Επειδή αυτό είναι
αληθές, η εταιρία – στόχος δεν μπορεί να προλάβει τέτοιου είδους λογιστική διαδικασία
χειραγώγησης.
Παρόλα αυτά, φαίνεται λογικό να υπάρχει η πεποίθηση ότι και η αγοράζουσα και η εταιρία –
στόχος θα περίμεναν η μία για την άλλη λογικά ότι θα χειραγωγούσαν τα κέρδη πριν την εξαγορά
και ότι η καθεμιά θα προσάρμοζε την τιμή της συναλλαγής για την αναμενόμενη χειραγώγηση των
κερδών με βάση τα δικά της συμφέροντα. Αν ο αγοραστής δεν χειραγωγούσε τα κέρδη του όπως
θα περίμενε η εταιρία – στόχος, θα κατέληγε να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή για το στόχο.
Ακόμα κι αν ο αγοραστής και ο στόχος αναμένουν τη χειραγώγηση των κερδών, το καθήκον τους
να εξετάσουν για εκτεταμένη χειραγώγηση παραμένει. Η δαπανηρή ανίχνευση της διαχείρισης των
κερδών μέσα στα πλαίσια των γενικά αποδεκτών λογιστικών διαδικασιών, καθώς και η προσμονή
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της εταιρίας – στόχου για χειραγώγηση των κερδών από πλευράς της αγοράζουσας επιχείρησης
προτείνει ότι οι αγοραστές θα διαχειριστούν τα κέρδη τους πριν τις stock for stock εξαγορές.
Μία stock for stock συγχώνευση κανονικά ακολουθεί τρία βήματα: τη διαπραγμάτευση των
όρων της συμφωνίας, την πραγματοποίηση της συμφωνίας και την ολοκλήρωση της ανταλλαγής
των μετοχών της αγοράζουσας εταιρίας για τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας –
στόχου. Οι ανακοινώσεις των νέων γεγονότων στον οικονομικό τύπο που αφορούν τα
προαναφερθέντα βήματα ορίζονται ως ημερομηνία ανακοίνωσης, ημερομηνία συμφωνίας και
ημερομηνία ολοκλήρωσης αντίστοιχα. Η ημερομηνία ανακοίνωσης ορίζεται ως η ημερομηνία που
η πρόθεση συγχώνευσης αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στον οικονομικό τύπο. Αυτή η
ημερομηνία αντιστοιχεί στη δημοσίευση των νέων που αποκαλύπτουν την εμπορευματοποίηση της
διαπραγμάτευσης μιας συγχώνευσης. Η ημερομηνία συμφωνίας είναι η ημερομηνία κατά την
οποία υπογράφεται και δημοσιεύεται στον οικονομικό τύπο μια επίσημη συμφωνία σχετικά με τους
όρους της εξαγοράς. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η ημερομηνία στην οποία κλείνει η
συμφωνία, όπως αναφέρεται και στον οικονομικό τύπο.
Επειδή οι πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη αντανακλώνται γρήγορα στις τιμές των μετοχών
και τα κέρδη των ενδιάμεσων περιόδων χρησιμοποιούνται από τις επενδυτικές τράπεζες για την
αξιολόγηση των τίτλων της αγοράζουσας εταιρίας, η διοίκηση της αγοράζουσας εταιρίας έχει ένα
οικονομικό κίνητρο να χειραγωγήσει τα προ της συγχώνευσης κέρδη των ενδιάμεσων περιόδων.
Επομένως, για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη χειραγώγηση των κερδών, μια αγοράζουσα
εταιρία θα πρέπει να διαχειριστεί τα δημοσιευμένα κέρδη παρουσιάζοντάς τα αυξημένα στις
περιόδους με μια ανακοίνωση κερδών να προηγείται της ημερομηνίας ανακοίνωσης μιας εξαγοράς
ειδικά στο πιο πρόσφατο τέταρτο πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαγοράς. Ένα τέτοιο
κίνητρο αναμένεται επίσης να επικρατήσει σε περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας της
συμφωνίας.
Οι Merle Erickson και Shiing-wu Wang (1996) διεξήγαγαν μια έρευνα με σκοπό να
καθορίσουν αν οι αγοράζουσες εταιρίες χειραγωγούν τα λογιστικά κέρδη παρουσιάζοντάς τα
αυξημένα πριν από stock for stock εξαγορές εταιριών. Αυτή η έρευνα είναι παρόμοια στο πνεύμα
της με έρευνες για χειραγώγηση κερδών κατά τη διεξαγωγή εξαγορών για διοικητικούς σκοπούς,
παρόλο που στη συγκεκριμένη έρευνα οι συγγραφείς προβλέπουν ότι οι μάνατζερ των
αγοραζουσών εταιριών θα αυξήσουν τα λογιστικά κέρδη πριν από stock for stock εξαγορές
εταιριών. Για να ερευνήσουν τη χειραγώγηση των κερδών από τις αγοράζουσες εταιρίες πριν από
την εξαγορά αναλύουν τα έκτακτα δεδουλευμένα για ένα δείγμα 55 αγοραζουσών εταιριών που
ολοκλήρωσαν τις stock for stock εξαγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 1985 – 1990. Τα
αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τη χειραγώγηση των δεδουλευμένων που αυξάνουν το
εισόδημα από τις αγοράζουσες εταιρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την ανακοίνωση
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της συμφωνίας της εξαγοράς. Περαιτέρω αναλύσεις δείχνουν ότι ο βαθμός χειραγώγησης κερδών
είναι μία αυξανόμενη συνάρτηση των οφελών που παίζονται στη συγχώνευση όπως αυτά
μετριούνται από το σχετικό μέγεθος της συμφωνίας. Επίσης αναλύουν ένα δείγμα αγοραζουσών
εταιριών που ολοκλήρωσαν εξαγορές με πληρωμή σε μετρητά και δεν βρίσκουν καμία απόδειξη ότι
τα προ-εξαγοράς κέρδη χειραγωγούνται από αυτές τις εταιρίες.
Ο Henock Louis (2002) ερευνά την αποτελεσματικότητα της αγοράς κατά την επεξεργασία
των χειραγωγημένων λογιστικών εκθέσεων και δίνει μια εξήγηση για την ανωμαλία της μειωμένης
απόδοσης μετά τη συγχώνευση. Προηγούμενες έρευνες βρίσκουν ότι οι αγοραστές υφίστανται
σημαντικές απώλειες κατά τα χρόνια που ακολουθούν μια ανακοίνωση εξαγοράς. Οι Jensen και
Ruback (1983), σχολιάζουν ότι «οι μη κανονικές αρνητικές μετά αποτελέσματος αποδόσεις είναι
συνταρακτικές επειδή δεν συμφωνούν με την αποτελεσματικότητα της αγοράς και προτείνουν ότι
οι αλλαγές στις τιμές των μετοχών κατά την περίοδο των εξαγορών υπερεκτιμούν τη μελλοντική
αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται από τις συγχωνεύσεις». Οι Rau και Vermaelen (1998)
προτείνουν την υπόθεση της παρέκτασης της απόδοσης ως μια εξήγηση για την μετά την εξαγορά
μειωμένη απόδοση. Στην έρευνά του, ο Henock Louis παρέχει μια εναλλακτική εξήγηση. Μέσω
της εξέτασης των επιπτώσεων που έχει η διαχείριση των κερδών στην απόδοση των αγοραζουσών
εταιριών, βρίσκει ότι η αντιστροφή των επιδράσεων της χειραγώγησης των κερδών πριν την
εξαγορά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και για τη βραχυχρόνια και για τη μακροχρόνια απόδοση
εκείνων που αγοράζουν μέσω ανταλλαγής μετοχών.
Βρίσκει ισχυρές αποδείξεις ότι οι αγοράζουσες εταιρίες αναφέρουν σημαντικά θετικά μη
κανονικά δεδουλευμένα στο τέταρτο που προηγείται της ανταλλαγής μετοχών. Δεν βρίσκει
αποδείξεις ότι η αντίδραση της αγοράς μετά την πάροδο τριών ημερών από την ανακοίνωση της
ανταλλαγής μετοχών συνδέεται με προηγούμενη διαχείριση κερδών. Παρόλα αυτά βρίσκει μια
σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ διακριτών δεδουλευμένων και της μη κανονικής απόδοσης
όταν ο χρονικός ορίζοντας εκτείνεται πάνω από την περίοδο που περιλαμβάνει 21 μέρες
διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης και 1 μετά.
Περαιτέρω αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι η αντιστροφή των επιδράσεων της προηγούμενης
διαχείρισης κερδών πριν από μια ανταλλαγή μετοχών είναι μόνο μερική. Βρήκε ότι η μακροχρόνια
αρνητική απόδοση των αγοραζουσών εταιριών οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό σε εκείνους που
εξαγοράζουν με ανταλλαγή μετοχών. Μεγαλύτερη σημασία έχει, ότι βρήκε μια σημαντικά
αρνητική συσχέτιση μεταξύ των διακριτών δεδουλευμένων και της μακροχρόνιας απόδοσης
εκείνων που εξαγοράζουν με ανταλλαγή μετοχών. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι μακροχρόνια
μειωμένη απόδοση των αγοραζουσών εταιριών που αναφέρεται στην εκτεταμένη βιβλιογραφία
οφείλεται εν μέρει στην αντιστροφή των επιδράσεων της προηγούμενης διαχείρισης κερδών. Αυτό
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συνεπάγεται ότι οι αντιδράσεις της αγοράς γύρω από ανακοινώσεις εξαγορών δεν εσωκλείουν
εντελώς προηγούμενες επιδράσεις διαχείρισης κερδών.
Οι Groff και Wright (1989) και οι Christie και Zimmerman (1994) ήταν οι πρώτοι που
εξέτασαν τη χειραγώγηση κερδών που συνδέεται με τους διαγωνισμούς για τον εταιρικό έλεγχο.
Και οι δύο αυτές εμπειρικές μελέτες παρέχουν αποδείξεις ότι οι μάνατζερ των εταιριών που
υποβάλλονται σε εξαγορές είναι πιο πιθανό να επιλέξουν λογιστικές διαδικασίες αύξησης του
εισοδήματος κατά τα χρόνια που προηγούνται της ανακοίνωσης της εξαγοράς, από τους
συναδέλφους τους των βιομηχανικών εταιριών που δεν αποτελούν στόχο εξαγοράς.
Η Easterwood (1998), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 110 αμερικάνικες εταιρίες για την
περίοδο 1985-1989, ανέφερε αποδείξεις για συστηματική αύξηση των δημοσιευμένων κερδών από
τις εταιρίες - στόχους στα τέταρτα που προηγούνται και έπονται της εκκίνησης της εξαγοραστικής
προσπάθειας. Τα αποτελέσματά της ήταν στατιστικά σημαντικά για το τέταρτο που προηγείται της
εξαγοράς και περισσότερο για εχθρικές παρά για φιλικές εξαγορές.
Οι Eddey και Taylor(1999) μελετώντας ένα δείγμα από 43 περιπτώσεις προσφορών εξαγοράς
αυστραλιανών εταιριών μεταξύ 1986-1991, εξέτασαν την υπόθεση χειραγώγησης των κερδών από
τις εταιρίες - στόχους και στην περίπτωση που αυτές δέχτηκαν και στην περίπτωση που αυτές
απέρριψαν την προσφορά. Τα αποτελέσματά τους αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν την υπόθεση της
διαχείρισης των κερδών εφόσον βρήκαν μικρά αρνητικά μη αναμενόμενα δεδουλευμένα για
εταιρίες, για τις οποίες οι διευθυντές συνιστούν αποδοχή της προσφοράς και σημαντικά αρνητικά
μη αναμενόμενα δεδουλευμένα για εταιρίες, για τις οποίες οι διευθυντές συνιστούν στους μετόχους
να απορρίψουν την προσφορά.
Οι North και O’Connel (2002), χρησιμοποίησαν ένα δείγμα από 321 εταιρίες, οι οποίες
εξαγοράστηκαν κατά την περίοδο 1990-1997 και μία τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου του
Jones(1991) για ανίχνευση της χειραγώγησης των κερδών, το οποίο διακρίνει μεταξύ των
παρόντων και συνολικών δεδουλευμένων. Αναφέρουν ότι οι μάνατζερ των εταιριών στόχων
συστηματικά αυξάνουν τα δημοσιευμένα κέρδη στα τέταρτα που προηγούνται και έπονται της
συμφωνίας εξαγοράς όταν η πληρωμή περιλαμβάνει μετοχές και όχι μετρητά.
Ο Louis (2004) βρήκε ισχυρές αποδείξεις υποστηρίζοντας ότι οι αγοράζουσες εταιρίες
δημοσιεύουν σημαντικά θετικά μη κανονικά δεδουλευμένα στο τέταρτο που προηγείται της
ανακοίνωσης για ανταλλαγή μετοχών. Στα πλαίσια των εξαγορών από πλευράς της διοίκησης, η
DeAngelo(1986) εξέτασε την υπόθεση της διαχείρισης των κερδών, η οποία προβλέπει ότι εφόσον
οι μάνατζερ έχουν καλύτερη πληροφόρηση για την πραγματική αξία της επιχείρησης απ’ ότι οι
εξωτερικοί μέτοχοι, έχουν το κίνητρο να χειραγωγούν προς τα κάτω τα δημοσιευμένα κέρδη στις
περιόδους που προηγούνται των εξαγορών έτσι ώστε να παρουσιάσουν μία λιγότερο επιθυμητή
εικόνα της εταιρίας και να χαμηλώσουν την τιμή της εξαγοράς. Η DeAngelo(1986) από μία έρευνα
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σχετικά με τις αλλαγές των δεδουλευμένων σε ένα δείγμα από 64 εταιρίες για τη χρονική περίοδο
1973-1982, δεν βρήκε καμία απόδειξη που να στηρίζει την προαναφερθείσα υπόθεση για τις
περιόδους που προηγούνται των εξαγορών.
Οι Perry και Williams (1994), σε αντίθεση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Jones (1991) και ένα
δείγμα από 175 εξαγορές κατά τη διάρκεια 1981-1988, παρέχουν αποδείξεις χειραγώγησης των
δεδουλευμένων προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση στο έτος που προηγείται της δημόσιας
ανακοίνωσης για την πρόθεση της διοίκησης να κάνει προσφορά για τον έλεγχο της εταιρίας. Τα
αποτελέσματά τους δείχνουν ότι τα μη αναμενόμενα δεδουλευμένα είναι αρνητικά πριν την
εξαγορά.
Ο Wu (1997) χρησιμοποιώντας μία προσαρμοσμένη με βάση τη βιομηχανία αλλαγή στα
κέρδη ως μέτρο χειραγώγησης των κερδών βρήκε αποδείξεις ότι οι μάνατζερ χειραγωγούν τα κέρδη
προς τα κάτω πριν την πραγματοποίηση μιας προσφοράς για να αγοράσουν μια εταιρία.
Τέλος, στην τραπεζική βιομηχανία, η Chamberlain (1991) εξετάζει ένα δείγμα 192
συγχωνεύσεων τραπεζών κατά την περίοδο 1981-1987. Εξετάζει τη διαχείριση των κερδών και
προτείνει ότι τα κίνητρα των μάνατζερ των τραπεζών θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να
χρησιμοποιήσουν τη διακριτικότητά τους σε οποιαδήποτε απ’ τις δύο κατευθύνσεις πριν τη
συγχώνευση. Εξετάζει μία διττή υπόθεση ότι θα υπάρξει μία μη αναμενόμενη τάση προς απώλεια
παροχής δανείων πριν τη συγχώνευση και ότι αυτή θα αντιστραφεί μετά τη συγχώνευση. Στο
δείγμα της δεν βρίσκει καμία προκαταβολική διαχείριση κερδών πριν τη συγχώνευση.
Τρόπος πληρωμής της συγχώνευσης-εξαγοράς και διαχείριση κερδών
Στις περιπτώσεις εξαγοράς, η μέθοδος πληρωμής που θα ακολουθηθεί παίζει σημαντικό ρόλο
καθώς αποτελεί ταυτόχρονα και ένα πιθανό κίνητρο για τις εταιρίες - στόχους να χειραγωγήσουν
τα κέρδη τους. Αρχικά, ο Fishman (1989) τόνισε ότι «με συμμετρική πληροφόρηση, καθόλου
κόστη συναλλαγών και καθόλου φόρους, το μέσο ανταλλαγής στις εξαγορές είναι άσχετο. Παρόλα
αυτά, αν αυτές οι υποθέσεις δεν ισχύουν, τότε το μέσο πληρωμής μπορεί να είναι σημαντικό για
τους συμμετέχοντες στη συναλλαγή.» Συνέχισε μοντελοποιώντας την παρουσία της ασύμμετρης
πληροφόρησης μεταξύ της εταιρίας - στόχου και του αγοραστή και αναγνωρίζοντας πως η εταιρία
- στόχος θα εκτιμήσει μια προσφορά διαφορετικά εξαρτώμενη από το μέσο πληρωμής. Ο Fishman
(1989) ισχυρίζεται ότι η διαφορά – κλειδί μεταξύ μιας προσφοράς μετρητών και μιας προσφοράς
τίτλων είναι ότι η αξία ενός τίτλου εξαρτάται από την κερδοφορία της εξαγοράς, ενώ η αξία των
μετρητών όχι. O Martin (1996) επέκτεινε αυτή την πρόταση με τον ισχυρισμό ότι η
χρηματοδότηση με μετοχές αναγκάζει τους μετόχους της εταιρίας - στόχου να μοιράζονται τον
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κίνδυνο, τον οποίο ο αγοραστής μπορεί να έχει πληρώσει παραπάνω απ’ ότι πραγματικά αξίζει 44 .
Τα μετρητά δεν δείχνουν μόνο ότι η εταιρία - στόχος έχει μια υψηλή αξία, αλλά επίσης προκαλούν
και άλλες εταιρίες να κάνουν προσφορά.
Από τους ισχυρισμούς, λοιπόν, των Fishman και Martin προκύπτει ότι μια εταιρία που
υποβάλλεται σε εξαγορά θα εμφάνιζε μια χαμηλότερη αξία, λόγω της μεγαλύτερης αβεβαιότητας
που σχετίζεται με την εκτίμηση της αξίας των τίτλων, παρά με αυτή των μετρητών μιας
ισοδύναμης ονομαστικής νομισματικής αξίας. Ως αντίδραση σ’ αυτήν την αυξημένη αβεβαιότητα
μιας προσφοράς σε μετοχές, η εταιρία - στόχος θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ποσοστό
ανταλλαγής 45 ως αποζημίωση. Η εταιρία - στόχος ίσως να αυξήσει ευκαιριακά τα δημοσιευθέντα
κέρδη μέσω της χειραγώγησης των κερδών σε περίπτωση εξαγοράς με στόχο να πετύχει ένα πιο
επιθυμητό ποσοστό ανταλλαγής από τον αγοραστή. Εφόσον και μια εταιρία που υποβάλλεται σε
μια προσφορά μετρητών έχει κίνητρο να «πειράξει» τα κέρδη της για να πετύχει μεγαλύτερη
προσφορά, το κίνητρο για τη διαχείριση των κερδών είναι ακόμα μεγαλύτερο στην περίπτωση της
πληρωμής σε μετοχές δεδομένης της πολύ μεγαλύτερης αβεβαιότητας που η τελευταία
συνεπάγεται.
Ένας δεύτερος λόγος, γιατί ο τρόπος πληρωμής επιδρά στη διαχείριση κερδών στις εξαγορές,
είναι ότι η διοίκηση της εταιρίας - στόχου θα πρέπει να αποφύγει την πληρωμή της σε μετοχές αν
θέλει να μεγιστοποιήσει τον μετά την εξαγορά πλούτο των μετόχων της (Datta, Pinches και
Narayanan, 1992; Draper και Paudyal, 1999). Εμπειρικές μελέτες όπως αυτή των Berkovitch και
Narayanan (1993) και των Kennedy και Limmack (1996) αναφέρουν σημαντικές υπεραποδόσεις
για τις εταιρίες - στόχους μετά την ανακοίνωση του γεγονότος. Ωστόσο, οι Draper και Paudyal και
οι Datta, Pinches και Narayanan βρήκαν ότι αυτές οι μη κανονικές αποδόσεις, όταν ήταν θετικές,
ήταν σημαντικά χαμηλότερες για πληρωμές με μετοχές. Και πάλι, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η
αγορά (και πιθανώς η διοίκηση της εταιρίας - στόχου) αξιολογεί τα μετρητά παραπάνω απ’ ό,τι τις
πληρωμές σε μετοχές. Το κίνητρο για τη διοίκηση του στόχου να βελτιώσει το ποσοστό
ανταλλαγής είναι προφανές. Επιπλέον, ο Fishman (1989) 46 απέδειξε ότι η πιθανότητα η διοίκηση
να απορρίψει μια προσφορά είναι μεγαλύτερη αν το μέσο ανταλλαγής είναι τίτλοι απ’ ό,τι αν είναι
μετρητά. Αυτή η διαφορά στις αντιλήψεις τις αγοράς παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για τη διοίκηση
του στόχου να χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα όπως η διαχείριση των κερδών για να αποκομίσει τα
περισσότερο επιθυμητά ποσοστά ανταλλαγής.
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Ένα ακόμη πιθανό κίνητρο για διαχείριση κερδών στις εξαγορές, είναι ότι η μέθοδος
πληρωμής μπορεί να εκληφθεί ως ένα «σινιάλο» στην αγορά. Για παράδειγμα, μια προσφορά για
ανταλλαγή με μετοχές μπορεί να δείχνει ότι η εταιρία που κάνει την προσφορά είναι αβέβαιη ως
προς τις πιθανές συνέργειες που προκύπτουν από μια εξαγορά (Draper και Paudyal, 1999). Αυτό το
«σινιάλο» κάποιες φορές αναφέρεται και ως «η υπόθεση της επίδρασης της πληροφορίας» (Suk και
Sung, 1997). Ευρύτερα, αυτή η υπόθεση δηλώνει ότι οι προσφορές μετρητών προκαλούν
μεγαλύτερα ασφάλιστρα στους μετόχους του στόχου παρά οι προσφορές μετοχών καθώς οι πρώτες
μεταβιβάζουν καλύτερα νέα σχετικά με τη συνέργεια 47 . Εναλλακτικά, μια προσφορά μετοχών
μπορεί να δείχνει ότι η εταιρία που κάνει την προσφορά πιστεύει ότι οι μετοχές της ίδιας είναι
υπερεκτιμημένες. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αυτής της υπόθεσης είναι η μεγάλη αύξηση στην
πραγματοποίηση stock for stock εξαγορών από τις εταιρίες τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του
κύματος ανόδου των τιμών των μετοχών τεχνολογίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Αντίθετα,
μια προσφορά σε μετρητά μπορεί να δείχνει ότι η διοίκηση της εταιρίας που κάνει την προσφορά
δεν έχει καμία δυσμενή πληροφορία και ότι πιστεύει ότι η εξαγορά προσφέρει πολύτιμες
συνέργειες στην εταιρία.
Έρευνες, όπως αυτή των Laughran και Vijh (1997) βρίσκουν ότι, μακροπρόθεσμα, οι μέτοχοι
των εταιριών που κάνουν προσφορά υφίστανται ζημία εάν η πληρωμή της εξαγοράς γίνει σε
μετοχές, αλλά έχουν μια θετική υπεραπόδοση εάν η πληρωμή της εξαγοράς γίνει σε μετρητά. Αυτά
τα ευρήματα δείχνουν ότι, μαζί με την ανακοίνωση της εξαγοράς, ο τρόπος πληρωμής παρέχει ένα
σημαντικό «σινιάλο» σχετικά με την αντιλαμβανόμενη αξία της συνέργειας (Draper και Paudyal,
1999). Επιπροσθέτως, μια προσφορά σε περιουσία θα μπορούσε να εκληφθεί ότι έχει χαμηλότερη
αξία, διότι αν αυτός που κάνει την προσφορά ήξερε ότι οι μετοχές είχαν μια υψηλή αξία, θα είχε
προσφέρει μετρητά. Προκύπτει, ότι η διοίκηση της εταιρίας - στόχου μάλλον είναι πιο σκεπτική
όσον αφορά τις προσφορές σε μετοχές παρά σε μετρητά και επομένως έχει το κίνητρο να
διαχειριστεί τα κέρδη προς τα πάνω ώστε να μειώσει για τους μετόχους της το ρίσκο του να
υπερτιμήσουν τις μετοχές του αγοραστή και / ή τα πιθανά οφέλη της εξαγοράς.
Μία ακόμη έρευνα των David S. North και Brendan T. O’Connell (2001) εξετάζει ένα δείγμα
από 160 βιομηχανικές εταιρίες που ανήκουν στο δείκτη NYSE/AMEX και εξαγοράστηκαν με
μετοχές το χρονικό διάστημα 1990-1997. Η χειραγώγηση κερδών από τις εταιρίες - στόχους
φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη σε λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης, όπως λογαριασμούς
εισπρακτέους και πληρωτέους, πράγμα που δείχνει ότι η διοίκηση του στόχου ανέβαλε τις δαπάνες
και επιτάχυνε την αναγνώριση των εσόδων ώστε να αυξηθούν τα δημοσιευμένα κέρδη κατά τη
χρονική περίοδο της συναλλαγής.
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Συγχωνεύσεις-εξαγορές και διαχείριση κερδών στην Ελλάδα
Κατά τη δεκαετία του ’90 μια πολύ εντυπωσιακή δραστηριότητα εμφανίστηκε διεθνώς στις
συγχωνεύσεις και τις εξαγορές (Σ&Ε). Με βάση εμπειρικά αποτελέσματα, ακόμη κι αν υπάρχει
ένας αριθμός λόγων για ένα δεδομένο κύμα συγχωνεύσεων να συμβούν (καινοτομία, άρση των
ελέγχων) οι περίοδοι γι’ αυτή τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων με ανταλλαγή μετοχών
συνδέθηκαν με υψηλές εκτιμήσεις από την αγορά. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα η ανάπτυξη των
Σ&Ε φάνηκε να είναι ελλιπής χρονικά και συγκριτικά ήταν πολύ μικρότερη. Το κύμα των Σ&Ε που
παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1998-1999 στην Ελλάδα δείχνει την προσπάθεια των εταιριών να
αντιμετωπίσουν μέσω οικονομιών κλίμακας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που επέφερε η είσοδος
στην ευρωζώνη και η παγκοσμιοποίηση των αγορών. Μέχρι τότε οι εξαγορές των επιχειρηματικών
μονάδων που ήταν υπό τον έλεγχο της πολιτείας κυριαρχούσαν μέσω μίας πολιτικής της οποίας
σκοπός ήταν η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων αυτών. Ένα χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής
ήταν ο άμεσος έλεγχος εκ μέρους της πολιτείας για τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα εφόσον ο
ιδιωτικός τομέας έδειξε διστακτικότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των Σ&Ε. Απ’ την άλλη
πλευρά, οποιαδήποτε κίνηση ήρθε στο προσκήνιο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί λόγω της
απουσίας, στην Ελλάδα, σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικά στις περιπτώσεις
εχθρικών εξαγορών.
Ιστορικά η ρύθμιση του Νόμου περί συγχωνεύσεων στο Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο 2190/1920
ήταν ατελής. Με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 498/1987) και ειδικότερα με τα άρθρα 68-89 του
Νόμου 2190/1920 έγιναν σημαντικές αλλαγές στην παλιά νομοθεσία με βάση την τρίτη Οδηγία
78/855/ΕΕC της 9ης Οκτωβρίου 1978 που αφορούσε τις συγχωνεύσεις των δημόσιων εταιριών
περιορισμένης ευθύνης.
Επιπρόσθετες απαραίτητες τροποποιήσεις συνέβησαν κατά το δεύτερο μισό του 1999 με την
ψήφιση ενός νέου Προεδρικού Διατάγματος. Έπειτα, σε συνδυασμό με την ευφορία που έφερε η
αύξηση στην ανταλλαγή μετοχών, οι ελληνικές εταιρίες συμμετείχαν σε έναν αφανή αγώνα Σ&Ε
ώστε να ενισχυθούν οι ίδιες και να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους με σκοπό να αναλάβουν έναν
ηγετικό ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων. Όπως ακριβώς στη διεθνή αγορά, ο τραπεζικός και ο
κατασκευαστικός τομέας κυριάρχησαν. Από τότε οι δραστηριότητες σχετικά με Σ&Ε, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, μειώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Ειδικά στην Ελλάδα
και παρόλο που ο συνολικός αριθμός των Σ&Ε μειώθηκε, υπήρχε μία αύξηση που παρατηρήθηκε
την περίοδο 2002-2003 του αριθμού των συγχωνεύσεων μεταξύ εισηγμένων εταιριών και των
θυγατρικών τους ως αποτέλεσμα παρελθοντικών υπερβαλλουσών εκτιμήσεων και απώλειας
κεφαλαίου, τα οποία οδήγησαν σε μεγάλες ζημίες στους ομίλους. Επιπλέον, θα πρέπει να
αναφερθούν οι περιορισμένες ικανότητες της εγχώριας αγοράς να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Παρά το γεγονός ότι τα επενδυτικά κίνητρα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν
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μειονεκτούν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα στην τετραετή περίοδο 1999-2002
έχει το χαμηλότερο ποσοστό ξένων επενδύσεων συγκρινόμενη με 18 ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον,
αναμένεται ότι η έλξη ξένου κεφαλαίου από την ελληνική οικονομία δε θα βελτιωθεί σημαντικά
στα χρόνια που ακολουθούν. Σε αντίθεση, ένας ζωτικός παράγοντας για την αύξηση των ξένων
επενδύσεων θα ήταν η άρση των ελέγχων του νόμιμου πλαισίου σε συγκεκριμένους τομείς όπως
αυτοί της ενέργειας και των μεταφορών, ο οποίος επίσης θα προβλέψει την απελευθέρωση τέτοιων
αγορών διασφαλίζοντας την αποτελεσματική τους λειτουργία.
Παρόλα αυτά, αναμένεται ότι στο προσεχές μέλλον οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις
Σ&Ε στην Ελλάδα είναι αναπόφευκτο ότι θα αυξηθούν. Ο λόγος για αυτό πηγάζει από το γεγονός
ότι το βασικό χαρακτηριστικό πολλών τομέων της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να είναι η
ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών, οικογενειακών εταιριών, οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά πολλά
προβλήματα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον σκληρό ανταγωνισμό. Εφόσον το
μέγεθος αρχίζει να έχει σημασία, οι μελλοντικές συγχωνεύσεις θα συνεισφέρουν στη
σταθεροποίηση αυτών των μικρών εταιριών παρέχοντας μια ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί η
τεχνολογία και να ανταγωνίζονται σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Η εξέταση της διαχείρισης των κερδών στην Ελλάδα αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας,
ειδικά μετά από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από δύο πρόσφατες διεθνείς έρευνες – τις
μοναδικές ανάμεσα σε άλλες που συμπεριέλαβαν την Ελλάδα στο δείγμα τους. Και οι δύο έρευνες
συμπεραίνουν ότι η χειραγώγηση των κερδών είναι περισσότερο έντονη στην Ελλάδα παρά σε
άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα ο Leuz και οι συνεργάτες του (2003) βασίστηκαν σε οικονομικά
λογιστικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα 1990-1999 για 8.616 μη-χρηματοοικονομικές (nonfinancial) εταιρίες από 31 χώρες, δημιούργησαν τέσσερα μοντέλα για να μετρήσουν τη
διεισδυτικότητα και για να συλλάβουν μια ποικιλία πρακτικών χειραγώγησης κερδών σε κάθε
χώρα. Μέσω μιας ανάλυσης συστάδων (cluster analysis) ομαδοποίησαν τις χώρες με παρόμοια
νομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά σε τρεις ξεχωριστές ομάδες για να εξετάσουν τις παραλλαγές
της συστηματικής χειραγώγησης κερδών μέσα σ’ αυτές τις τρεις ομάδες. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι
εξωστρεφείς οικονομίες με διασπορά ιδιοκτησίας, ισχυρή προστασία επενδυτών και μεγάλες
αγορές μετοχών παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα διαχείρισης κερδών απ’ ότι παρουσιάζουν οι
εσωστρεφείς οικονομίες με σχετική συγκέντρωση ιδιοκτησίας και αδύναμο εταιρικό σύστημα,
αδύναμη προστασία των επενδυτών και λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχών. Η Ελλάδα
βρέθηκε ότι κατείχε τη μεγαλύτερη μέση τιμή όσον αφορά τη συνολική χειραγώγηση κερδών
(28,3) ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη χαμηλότερη (2,0).
Ο Bhattacharya και οι συνεργάτες του (2003), σε μία συμπληρωματική εργασία και
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα ετήσιων παρατηρήσεων 58.653 εταιριών από 34 χώρες για την
περίοδο 1986-1998, κατασκεύασαν μια σειρά ομάδων δεδομένων για τις τρεις διαστάσεις της
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αδιαφάνειας των κερδών: την επιθετικότητα των κερδών, την αποφυγή ζημιών και την εξομάλυνση
των κερδών. Σε συμφωνία με τον Leuz και τους συνεργάτες του (2003), συνδύασαν αυτές τις τρεις
διαστάσεις για να πετύχουν ένα μέτρο χρονο-σειρά της γενικής αδιαφάνειας των κερδών ανά χώρα,
δείχνοντας υψηλά επίπεδα για την Ελλάδα και χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Ινδονησία και
χαμηλά επίπεδα για χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Προς αυτά τα
αποτελέσματα, οι Κουρμανάκος και Τζελέπης (2004), σε μια από τις λίγες εμπειρικές έρευνες για
τη διαχείριση κερδών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καταγράφουν την υιοθέτηση της επιθετικής
χειραγώγησης των κερδών από τις ελληνικές εταιρίες που προβαίνουν σε αρχικές δημόσιες
προσφορές (IPOs). Συγκεκριμένα, βρίσκουν ότι τα παρόντα δεδουλευμένα φαίνεται ότι αυξάνονται
πριν την προσφορά, φτάνουν στην κορύφωσή τους κατά το έτος της προσφοράς και μειώνονται
μετά από αυτή και ότι αυτή η πατέντα προκαλεί την αύξηση του καθαρού λειτουργικού
εισοδήματος πριν την προσφορά, κατά την κορύφωσή της και τη μείωση του μετά το έτος της
προσφοράς. Επιπλέον, η μείωση του προ της έκδοσης καθαρού εισοδήματος φαίνεται να είναι
εξαιρετικά έντονη για τους εκδότες που χειραγωγούν επιθετικά τα δεδουλευμένα το χρονικό
διάστημα γύρω από την έκδοση.
Στην έρευνα τους οι Κουμανάκος, Σιριόπουλος και Γεωργόπουλος (2005) εξέτασαν αν οι
ελληνικές εισηγμένες αγοράζουσες εταιρίες χειραγωγούν τα κέρδη τους πριν από την ανακοίνωση
των εξαγορών. Για να το κάνουν αυτό, ανέλυσαν ένα δείγμα 42 αγοραστών για το χρονικό
διάστημα 2001 -2003.
Τα αποτελέσματα παρέχουν αδύναμες αποδείξεις χειραγώγησης κερδών κατά το έτος που
προηγείται της ανακοίνωσης και ολοκλήρωσης της συμφωνίας σε περιπτώσεις πληρωμής με
μετρητά.. Τα αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν με εκείνα των Erickson και Wang (1999) που
παρείχαν στοιχεία χειραγώγησης κερδών από τις αγοράζουσες εταιρίες πριν από τις
διαπραγματεύσιμες stock for stock συγχωνεύσεις αλλά δεν βρήκαν στοιχεία για προ της
συγχώνευσης χειραγώγηση των κερδών σε δείγμα αγοραστών που συμμετείχαν σε συγχωνεύσεις με
αντάλλαγμα μετρητά. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας των Ελλήνων αρθρογράφων θα
πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Πρώτον, το
μοντέλο Jones (1991) που εφαρμόστηκε, το οποίο ήταν το μόνο που χρησιμοποιήθηκε παρόλο που
θεωρείται αποτελεσματικό για το διαχωρισμό κανονικών και μη κανονικών δεδουλευμένων έχει
αποδειχτεί ότι έχει συγκεκριμένες ατέλειες και ως συνέπεια θα πρέπει να διεξαχθούν και πρόσθετα
αξιόπιστα τεστ. Δεύτερον, το χρονικό διάστημα που αναφέρονται τα δεδομένα και ο αριθμός των
εταιριών που χρησιμοποιήθηκαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν μικρά.
Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει την επίπτωση, αν υπάρχει, των Σ&Ε στην τιμή
της μετοχής του αγοραστή ή του στόχου, ενώ ταυτόχρονα να ερευνήσει την πιθανότητα
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χειραγώγησης κερδών και από τις δύο εμπλεκόμενες εταιρίες αφού η διοίκηση της εταιρίας –
στόχου μπορεί να έχει διαφορετικά κίνητρα για να διαχειριστεί τα κέρδη.
ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Πέρα από τη λογιστική της εξαγοράς, υπάρχουν άλλα λογιστικά κονδύλια που είναι ευεπίφορα
σε παραποίηση προκειμένου να δημιουργηθούν αδικαιολόγητα κέρδη. Τέτοιου είδους κονδύλια
αφορούν το κόστος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (research and development cost) και το
πραγματοποιούμενο κέρδος (realized profit).
Τα κόστη έρευνας & ανάπτυξης νέων προϊόντων
Το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) νέων προϊόντων συνιστά έναν από τους
βασικότερους λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί σε μια ευρύτατη ποικιλία πρακτικών. Καθώς αυτό
το κόστος μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο ποσό, η μεταχείρισή του θα επιφέρει τεράστιες
επιπτώσεις ως προς την ερμηνεία του συνόλου των λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.
Οι λογιστικές αρχές εισήγαγαν τέσσερις δυνατές μεθόδους λογιστικοποίησης της δαπάνης για
Ε&Α νέων προϊόντων. Αυτές είναι οι εξής:
Να χρεώνουν όλα τα κόστη ως έξοδο όταν συμβούν
Να κεφαλαιοποιούν όλα τα κόστη καθώς συμβαίνουν
Να κεφαλαιοποιούν τα κόστη αυτά όταν συμβούν με την προϋπόθεση ότι συγκεκριμένοι όροι
πληρούνται και να χρεώνονται όλα τα άλλα στα λοιπά έξοδα, ή
Να συσσωρεύουν όλα τα κόστη σε μια ειδική κατηγορία διακεκριμένη από ενεργητικό και
έξοδα μέχρι η ύπαρξη μελλοντικών ωφελειών να είναι δυνατό να προσδιοριστεί.
Οι λογιστικές αρχές απαιτούν τα κόστη Ε&Α νέων προϊόντων να επιβαρύνουν τα έξοδα καθώς
συμβαίνουν, δεδομένης της αβεβαιότητας των μελλοντικών ωφελειών που εκείνα συνεπάγονται.
Στην Αγγλία, το κύριο λογιστικό πρότυπο που ρυθμίζει τη μεταχείριση του λογαριασμού αυτού από
τις εταιρίες είναι η SSAP 13 «Λογιστική για Ε&Α». Έτσι, η Ε&Α νέων προϊόντων διακρίνεται σε
τρεις κατηγορίες:

- καθαρή (ή βασική) έρευνα
- εφαρμοσμένη έρευνα, και
- ανάπτυξη νέων προϊόντων
Οι δαπάνες σε καθαρή και εφαρμοσμένη έρευνα (άλλες από το κόστος στοιχείων του πάγιου
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για το σκοπό των ερευνητικών δραστηριοτήτων) πρέπει να
αποσβένονται στο έτος της δαπάνης μέσω των λογαριασμών κερδοζημιών, ενώ το πρότυπο
προτείνει διαφορετική αντιμετώπιση για τη δαπάνη ανάπτυξης. Αυτή δεν απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να αναβάλουν τη δαπάνη ανάπτυξης αλλά, όπου πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια,
επιτρέπει την επιλογή μεταξύ άμεσης απόσβεσης και κεφαλαιοποίησης.
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Αφού η επιλογή έχει γίνει μια θεμιτή τεχνική, δίνει στα διοικητικά στελέχη της εταιρίας την
ευκαιρία να ισορροπούν το ενεργητικό στον ισολογισμό και το κέρδος στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσης, έτσι ώστε να παρουσιάζουν την καλύτερη ή την πιο συμφέρουσα κάθε
φορά εικόνα, από τη δική τους πάντα οπτική γωνία, προς τους μετόχους.
Από την εποχή των Berle και Means τη δεκαετία του 1930, ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και
του ελέγχου αποτελεί ένα από τα κύρια εναρκτήρια σημεία στη θεωρία της οικονομικής μονάδας. Ο
διαχωρισμός αυτός θεωρείται αρνητικός στην αποτελεσματικότητα της κατανομής –ίσως
αναπόφευκτα συνδέεται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδας 48 . Μια διαδεδομένη
ανησυχία είναι ότι οι Αμερικανοί μάνατζερ υποεπενδύουν και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στα
βραχυχρόνια σε βάρος των μακροχρόνιων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε αντάλλαγμα, πολλά
υψηλά διοικητικά στελέχη κατηγορούν τους θεσμικούς επενδυτές και όσους διαχειρίζονται τα
χρήματα. Υποστηρίζουν ότι ο τυπικός συναλλασσόμενος είναι μύωπας και δίνει πολύ μεγάλο
βάρος στα δημοσιευόμενα λογιστικά κέρδη. Έτσι, όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, ορισμένοι
μάνατζερ βρίσκουν λόγο για να «φουσκώσουν» τα τρέχοντα κέρδη. Έτσι και αλλιώς, η εξασφάλιση
της θέσης τους, τα «δώρα» τους, καθώς και η αξία των δικαιωμάτων σε μετοχές (stock options)
μπορεί τελικά να εξαρτώνται από το επίπεδο των κερδών. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, όταν
μια επιχείρηση ευημερεί και τα στελέχη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των πλάνων για τα
δώρα, μπορεί και να μεταφέρουν μέρος του εισοδήματος στο μέλλον ή να προσπαθήσουν να
αποθαρρύνουν τους επενδυτές με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα να δημοσιεύσουν
εκτιμήσεις για τα κέρδη που να υπολείπονται των προβλέψεων των χρηματοοικονομικών
αναλυτών 49 . Πολλές από τις λογιστικές επιλογές μιας επιχείρησης επηρεάζουν μόνο τις επενδυτικές
και τις χρηματοδοτικές της αποφάσεις με έμμεσο τρόπο. Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Bange και
De Bondt το 1997, επιδίωξαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα πώς το κίνητρο για χειραγώγηση
κερδών επηρεάζει τα κόστη για Ε&Α νέων προϊόντων με άμεσο τρόπο. Οι επενδύσεις διαφέρουν
στο βαθμό κατά τον οποίο τα λογιστικά πρότυπα και ο φορολογικός κώδικας απαιτούν την
απόσβεσή τους από το τρέχον εισόδημα. Από το 1974 τα κόστη Ε&Α αναλώνονται. Το γεγονός
αυτό ευνοεί πολύ την Ε&Α. Παρόλα αυτά, όταν η διοίκηση αξιολογεί επενδυτικά σχέδια με βάση
την ιδανική καθαρή παρούσα αξία, μπορεί να προτιμήσει να καθυστερήσει ή να επιταχύνει την
πραγματοποίηση των σχεδίων αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη άμεση επίδραση στα κέρδη. Για
παράδειγμα, όταν τα κέρδη είναι αρκετά χαμηλά, η διοίκηση μπορεί να παρουσιάσουν την τάση να
κόψουν τα έξοδα Ε&Α.
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Όσον αφορά τα έξοδα για έρευνα & ανάπτυξη, ο Porter 50 ανέφερε ότι τέτοια κόστη που
αποτελούν άυλες επενδύσεις «δεν αντιμετωπίζονται συχνά ως επενδύσεις σε κεφάλαιο, παρά
αποτελούν…μέρος της διαδικασίας ετήσιου προϋπολογισμού, η οποία καθοδηγείται από το μέλημα
για την τρέχουσα κερδοφορία». Οι Baldwin και Clark 51 , επίσης, υποστήριξαν ότι οι αμερικάνικες
επιχειρήσεις παρουσιάζουν μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα σε οργανικά περιουσιακά στοιχεία
όπως είναι εκείνα που γίνονται με σκοπό την Ε&Α νέων προϊόντων. «Ενώ τα… κόστη είναι ορατά,
τα οφέλη απευθύνονται στην εταιρία ως σύνολο, ή μετά από την πάροδο κάποιας αρκετά μεγάλης
χρονικής περιόδου. Έτσι, τα διοικητικά στελέχη των κέντρων κέρδους αποκτούν κίνητρο για να
κάνουν οικονομία σε διάφορες δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η τάση αυτή
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι…τα έξοδα δεν θεωρούνται κεφάλαιο, αλλά χρεώνονται απευθείας
στις δαπάνες».
Βέβαια, είναι γεγονός ότι πολλά διοικητικά στελέχη ενθουσιάζονται με τα δημοσιευόμενα
κέρδη ανά μετοχή. Οι αρθρογράφοι υποστήριξαν ότι η κατανόηση της χειραγώγησης των κερδών
απαιτεί την κατανόηση των συμφερόντων και των πεποιθήσεων της διοίκησης. Στη μελέτη τους
έκαναν την υπόθεση ότι τα στελέχη ενδιαφέρονται για τις τιμές των μετοχών και πιστεύουν ότι η
χρηματιστηριακή αγορά είναι ευαίσθητη σε νέα που αφορούν στα κέρδη. Έτσι, το κύριο μέλημά
της διοίκησης συνδέεται με την απόκλιση, θετική ή αρνητική, των κερδών από το στόχο και όχι με
το επίπεδο των κερδών αυτό καθαυτό. Επίσης, υπέθεσαν ότι η διοίκηση έχει υπόψη ότι γνωρίζει
περισσότερα για την ίδια την οικονομική μονάδα απ’ ό,τι οι επενδυτές που βρίσκονται εκτός αυτής.
Τέλος, υποστήριξαν ότι κάποιο ρόλο μπορεί να παίζουν και οι πεποιθήσεις της διοίκησης σχετικά
με την αίσθηση και τις απόψεις που έχουν οι επενδυτές.
Γενικότερα, υπάρχουν τουλάχιστον τρία λογικά κανάλια που συνδέουν τα δημοσιευόμενα
κέρδη ανά μετοχή με τη μη κανονική επενδυτική δραστηριότητα, δηλαδή είτε πολύ υψηλή είτε
πολύ χαμηλή. Το πρώτο κανάλι είναι τα ίδια συμφέροντα και ο καιροσκοπισμός της διοίκησης. Η
συσχέτιση της αμοιβής και των «δώρων» με το δημοσιευόμενο εισόδημα δημιουργεί κίνητρα για
παραπλάνηση, όπως υποστήριξε ο Narayanan 52 σε μια μελέτη του το1985. Ένα χρόνο αργότερα, ο
Watts δήλωσε ότι η σύνδεση των «δώρων» με τα κέρδη μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές
αποφάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η πραγματική κερδοφορία. Σε γενικές γραμμές,
πάντως, η ελεύθερη ροή μετρητών σε συνδυασμό με αδύναμους εσωτερικούς ελέγχους μπορεί να
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επιφέρει αυξημένη παρά μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση
μπορεί να επεκταθεί πέρα από το μέγεθος στο οποίο μεγιστοποιείται ο πλούτος της. 53
Το δεύτερο κανάλι που οδηγεί από τα κέρδη ανά μετοχή σε χαμηλή επενδυτική
δραστηριότητα είναι η σηματοδότηση (signaling). Η διακριτικότητα που επιτρέπεται μέσα στα
πλαίσια των λογιστικών αρχών μπορεί να εμπλουτίσει την πληροφοριακή ικανότητα των κερδών
σχετικά με την αξία μιας επιχείρησης, μέσω της βελτίωσης για παράδειγμα της ικανότητας
πρόβλεψης του εισοδήματος. Οι μεταβολές στα έξοδα που γίνονται για Ε&Α έχουν παρόμοιο
αποτέλεσμα. Το 1995, οι Chaney και Lewis διαμόρφωσαν ένα μοντέλο ασύμμετρης πληροφόρησης
στο οποίο οι μάνατζερ εταιριών που έχουν αξιολογηθεί με υψηλό βαθμό επιλέγουν να
προχωρήσουν σε ήπιες προσωρινές αλλαγές στο εισόδημα ακόμα και αν κάτι τέτοιο καταλήξει σε
μια πιο υψηλή φορολογία. Οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι σε κατάσταση ισορροπίας οι υψηλά
αξιολογούμενες επιχειρήσεις συμφωνούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους ενώ οι χαμηλά
αξιολογούμενες επιχειρήσεις όχι. Επιπρόσθετα, η εμπειρική ανάλυση που πραγματοποίησαν ο Hunt
και οι συνεργάτες του το 1995 επιβεβαιώνει ότι η αγορά μετοχών θέτει ένα πριμ για την
εξομάλυνση που προκύπτει από διακριτικές τροποποιήσεις στα κέρδη.
Το τελευταίο κίνητρο είναι η αίσθηση για τους επενδυτές. Η διοίκηση μπορεί να καταλάβει ότι
οι επενδυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την αποκωδικοποίηση μπερδεμένων
σημάτων – με άλλα λόγια ότι η αγορά εξαπατάται εύκολα. Όταν ερωτηθούν, τα περισσότερα
διοικητικά στελέχη εκφράζουν αμφιβολία για το αν η αγορά λειτουργεί ορθολογικά. Το μόνο
σίγουρο πάντως είναι ότι η διοίκηση σκέφτεται πάρα πολύ πριν δημοσιεύσει την οποιαδήποτε
πληροφορία. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί από τους Chambers και Penman το 1984 ότι οι
εταιρίες δημοσιεύουν εγκαίρως τα κέρδη όταν είναι καλά, ενώ προτιμούν να καθυστερούν τις
κακές ειδήσεις. Παρόμοια, οι Kalay και Loewenstein βρήκαν ένα χρόνο αργότερα ότι οι μάνατζερ
μπορούν να μειώσουν την άμεση επίπτωση μιας αρνητικής ανακοίνωσης αν την καθυστερήσουν. Ο
Lintner με τη σειρά του υποστήριξε ότι οι πρακτικές εξομάλυνσης των μερισμάτων αποτελούν
προσπάθειες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση δυσμενών αντιδράσεων των μετόχων. Βέβαια, το
αν τελικά η επινοητική λογιστική είναι αποτελεσματική αποτελεί ένα άλλο θέμα. Οι αποδείξεις
είναι αρκετά πολύπλοκες. Σύμφωνα πάντως με μελέτες που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί,
έχει υποστηριχθεί ότι τα δημοσιευόμενα κέρδη προσαρμόζονται όπως φαίνεται πριν μεταφερθούν
στις τιμές. Το 1989 ο Hand εξέτασε τα κέρδη που προκύπτουν από κάποιες συγκεκριμένες
ανταλλαγές (swaps). Γενικότερα, οι ανταλλαγές προτίθενται να εξομαλύνουν μια προσωρινή πτώση
στα δημοσιευόμενα κέρδη ανά μετοχή. Λογικά, τα κέρδη των ανταλλαγών δεν θα πρέπει να
επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών για δεύτερη φορά, μετά την αρχική ανακοίνωση. Όμως, οι τιμές
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αντιδρούν σαν να υπάρχει μια πραγματική πρόσθεση στον πλούτο της επιχείρησης. Υπάρχουν
μερικοί επιστήμονες που υποστηρίζουν την αντιληπτή σχετικότητα ανάμεσα στην αίσθηση των
επενδυτών και την πίεση της αγοράς μετοχών, όπως είναι η χρονική στιγμή εκδόσεων τίτλων και οι
εξαγορές από πλευράς της διοίκησης. Αντίθετα, ο Morck και οι συνεργάτες του συμπέραναν ότι οι
καθυστερημένες αποδόσεις μετοχών δεν ευθύνονται για μεγάλο μέρος της ποικιλίας που
παρουσιάζεται στην επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων πέρα από όσα επεξηγούνται από
την ανάπτυξη στις πωλήσεις και στις ταμειακές ροές. Ακόμα μια αδυναμία της υπόθεσης που
αφορά την αίσθηση των επενδυτών είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιον ακριβώς τύπο ορθολογικής
χειραγώγησης κερδών θα σύστηνε ένας ψυχοθεραπευτής. Για παράδειγμα, ενώ η υποκειμενικότητα
στην κρίση μπορεί να βοηθάει στην επεξήγηση της αστάθειας στις τιμές των μετοχών σε
περίπτωση που πολλοί συναλλασσόμενοι αφελώς παρεκτείνουν από παλιά υποδείγματα, τα
δεδομένα επίσης υπαινίσσονται ότι η αγορά αντιδρά με μετριοπαθή τρόπο σε νέα που αφορούν στα
κέρδη.
Κόστη έρευνας & ανάπτυξης και χειραγώγηση κερδών
Προκαλεί ο τύπος επιχειρησιακής οργάνωσης ένα πληροφοριακό κενό και απόκλιση των
συμφερόντων, τα οποία εμποδίζουν το βέλτιστο επίπεδο επενδυτικής δραστηριότητας; Η μελέτη
των εξόδων για Ε&Α είναι κατάλληλη για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Πρώτον, η αξία των
έργων Ε&Α είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να περάσει μια
δεκαετία ή και περισσότερο για να παραχθούν θετικές ταμειακές ροές. Δεύτερον, η διοίκηση μιας
επιχείρησης προφανώς γνωρίζει καλύτερα την τελική επιτυχία ενός έργου σε σύγκριση με τους
εξωτερικούς επενδυτές. Τρίτον, με βάση τα τωρινά λογιστικά πρότυπα, η Ε&Α πρέπει να
καταχωρείται ως δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι ο περιορισμός των εξόδων αυτών αυξάνει το
δημοσιευόμενο εισόδημα και ότι η Ε&Α μπορεί να εμφανιστεί περισσότερο δαπανηρή από άλλα
έργα. Τέλος, η μελέτη των κοστών Ε&Α είναι απαραίτητη επειδή η καινοτομία είναι μια από τις
κύριες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από την οικονομική ανάπτυξη και, περισσότερο από άλλα
περιουσιακά στοιχεία, η Ε&Α παράγει θετικά πλεονάσματα.
Η παραδοσιακή θεωρία των Modigliani-Miller είναι ότι οι επενδύσεις μιας οικονομικής
μονάδας και οι οικονομικές πολιτικές είναι ανεξάρτητες. Παρόλα αυτά, η ασυμμετρία που υπάρχει
στην πληροφόρηση ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονται εντός της επιχείρησης και στις
κεφαλαιαγορές καταλήγει σε υψηλότερο κόστος κεφαλαίου για εξωτερική χρηματοδότηση.
Εκδίδονται τίτλοι όταν η αγορά υπερεκτιμάει την εταιρία. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των μετοχών
πέφτουν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ιεραρχία όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων: πρώτα η
αυτοχρηματοδότηση, μετά το ασφαλές χρέος και ως έσχατη λύση το παρακινδυνευμένο χρέος.
Συνεπώς, οι ταμειακές ροές περιορίζουν τις επενδύσεις. Σε συνεντεύξεις που έχουν
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πραγματοποιηθεί, πολλά διοικητικά στελέχη συμφωνούν ότι προσπαθούν να αποφύγουν την
εξάρτηση από τις κεφαλαιαγορές.
Οι εμπειρικές αποδείξεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη θεώρηση της συστηματικής
υποτίμησης των μακροχρόνιων επενδύσεων από πλευράς της αγοράς (πλήρης μυωπία της αγοράς)
ως εύλογη υπόθεση. Ίσως η πιο προβληματική παρατήρηση να είναι ότι η σιωπηρή αξιολόγηση της
Ε&Α στις τιμές των μετοχών έχει μειωθεί απότομα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Η
μυωπία της αγοράς αποτελεί μια από τις αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Μελέτες ανακοινώσεων που
έχουν να κάνουν με ανάληψη επενδύσεων βρήκαν ότι η αντίδραση της αγοράς είναι θετική στην
αύξηση των επενδύσεων και αρνητική στη μείωση των επενδύσεων (McConnell και Muscarella,
1985 / Woolridge, 1988). Βέβαια, οι μελέτες αυτές που ανήκουν στην κατηγορία των event studies
παρουσιάζουν μειονεκτήματα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό όλων των επενδυτικών έργων εξετάζεται
και η επιλογή είναι μεροληπτική υπέρ διακεκριμένων έργων. Υπάρχει, μάλιστα, μεγαλύτερη
προκατάληψη διότι οι ανακοινώσεις είναι εθελοντικές. Επίσης, η έρευνα δεν αναφέρει πολλά για το
αν οι αντιδράσεις της αγοράς σε σχέση με τις τιμές είναι στο σωστό μέγεθος. Τέλος, οι ορθολογικοί
μάνατζερ που ενδιαφέρονται για τις τιμές των μετοχών μπορεί να μην προβαίνουν σε αυξημένη
επενδυτική δραστηριότητα ακόμα και αν υπάρχουν θετικές αντιδράσεις της αγοράς.
Οι μελέτες που σχετίζονται με τον εταιρικό έλεγχο παρουσιάζουν ακόμα μια ευκαιρία για
εξέταση της αξιολόγησης της Ε&Α από μέρους της αγοράς. Ένας μακροχρόνιος προσανατολισμός
ενθαρρύνει τις εξαγορές; Σε μια έρευνά του το 1990 ο Hall βρήκε ότι οι περισσότερες
αναδιοργανώσεις εταιριών λαμβάνουν χώρα σε κλάδους που η καινοτομία δεν παίζει σημαντικό
ρόλο. Λίγες αποδείξεις υπάρχουν για το γεγονός ότι οι αγοράζουσες εταιρίες γίνονται λιγότερο
πρόθυμες για Ε&Α με την πάροδο του χρόνου.
Παρόλη την αδύναμη εμπειρική υποστήριξη, η θεωρητική αρθρογραφία αναφέρει αρκετές
λεωφόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ορθολογικούς μάνατζερ σε ορθολογικές αγορές
για να θυσιάσουν τις μακροχρόνιες επενδύσεις ώστε να αυξήσουν τα βραχυχρόνια κέρδη. Τα
θέματα που επανέρχονται προς συζήτηση είναι εκείνα της ασύμμετρης πληροφόρησης και του
μελήματος για τις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Στη μελέτη του Stein 54 η άμεση ανησυχία είναι ο
φόβος για εξαγορά. Το μοντέλο του Stein είναι παρόμοιο με αυτό του Brennan 55 , ο οποίος
καθιερώνει ένα κίνητρο για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων νωρίς, όποτε οι τρέχουσες τιμές
της αγοράς δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το Stein οι
επενδυτές χρησιμοποιούν τα κέρδη για να προβλέψουν την αξία της επιχείρησης: υψηλότερα κέρδη
σήμερα συσχετίζονται με υψηλότερα κέρδη αύριο. Η αγορά αναμένει την ώθηση για να μεταβάλει
τα τρέχοντα κέρδη και παγιδεύει τα διοικητικά στελέχη σε μια μυωπική συμπεριφορά.
54
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Γενικότερα, με βάση τη διάγνωσή της, υπάρχουν διαφορετικές θεραπείες για τη μη βέλτιστη
επενδυτική δραστηριότητα. Μια αναδιοργάνωση μπορεί να είναι εθελοντική ή να επιβάλλεται από
την αγορά για εταιρικό έλεγχο. Μια ομάδα λύσεων επικεντρώνεται στα κίνητρα και το βέλτιστο
σχέδιο συμβολαίων. Αυτό μπορεί να ποικίλει από αλλαγές στα συμβόλαια «δώρων», ένα πιο
αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο μέχρι και την ιδιωτικοποίηση. Μια δεύτερη προσέγγιση
είναι να μειωθεί το πληροφοριακό κενό μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης. Περισσότερες
αποκαλύψεις και/ή διαχείριση των κερδών εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
Χειραγώγηση κερδών
Η χειραγώγηση κερδών σχετίζεται με τη στρατηγική αποκάλυψη γεγονότων. Η αντίδραση των
μετόχων και άλλων μερών στο δημοσιευόμενο εισόδημα αποτελεί κύριο μέλημα. Το 1989, ο
Schipper ανέφερε ότι «η απουσία της πλήρους επικοινωνίας είναι το κλειδί για την ύπαρξη της
χειραγώγησης». Ενώ τα στελέχη μπορεί να δημοσιεύουν πληροφορίες με αντικειμενικό τρόπο
(μέσα στα όρια των ΓΑΛΑ), μπορεί να μην τα λένε όλα. Υποτίθεται ότι οι ορθολογικοί μέτοχοι δεν
είναι σίγουροι για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη. Ένα αποτέλεσμα-κλειδί είναι ότι
λέγοντας κανείς ολόκληρη την αλήθεια, χωρίς να παρακρατάει ειδήσεις και πληροφορίες, δεν
ακολουθεί στρατηγική ισορροπίας.
Διαφορετικές μορφές χειραγώγησης περιλαμβάνουν εξομάλυνση των κερδών, βραχυχρόνια
μεγιστοποίηση των κερδών και το μεγάλο λουτρό. Η εξομάλυνση των κερδών προβλέπει μια κλίση
προς αποφάσεις που πιέζουν τη μεταβλητότητα του εισοδήματος. Οι περισσότερες από αυτές τις
αποφάσεις είναι λογιστικές επιλογές αλλά περιλαμβάνουν, επίσης, επενδυτικές και χρηματοδοτικές
αποφάσεις. Η διαχείριση κερδών αντικατοπτρίζει μια ποικιλία κινήτρων. Εκτός της αξίας της
επιχείρησης, η διοίκηση μπορεί να λάβει υπόψη φορολογικές και νομοθετικές συνέπειες, πολιτικά
κόστη, απαιτήσεις των σωματείων, περιορισμούς στις συμβάσεις ομολόγων, όπως επίσης και τα
ίδια συμφέροντα 56 . Τα συμφέροντα αυτά της διοίκησης περιλαμβάνουν την αμοιβή και τα «δώρα»,
την αξία των stock options, την εικόνα της καριέρας και τη φήμη.
Ορισμένα από τα κίνητρα αυτά έχουν εξεταστεί επίσημα σε διάφορες μελέτες. Μερικοί
επιστήμονες δικαιολογούν την εξομάλυνση με την ανικανότητα παρατήρησης της διοικητικής
προσπάθειας και ικανοτήτων. Σε άλλα μοντέλα, η ασύμμετρη πληροφόρηση είναι η κινητήρια
δύναμη. Ακόμα και αν τα συμφέροντα της διοίκησης και της ιδιοκτησίας κινούνται παράλληλα, η
εξομάλυνση είναι πολύτιμη εφόσον οι εταιρίες που μπορούν να μεταφέρουν το εισόδημά τους στο
χρόνο μειώνουν τις πιθανότητές για ύπαρξη κοστών που σχετίζονται με αθέτηση υποχρεώσεων και
δανεισμό. Γενικά, η διαχείριση κερδών μπορεί να σηματοδοτεί την ποιότητα της επιχείρησης. Όσο
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περισσότερο μια εταιρία ελέγχει το στρατηγικό της περιβάλλον, τόσο περισσότερο ο επενδυτικός
κίνδυνος μειώνεται και οι τιμές των μετοχών αυξάνονται.
Η εξομάλυνση των κερδών απεικονίζει, επίσης, τις πεποιθήσεις της διοίκησης για τον
ορθολογισμό της αγοράς. Πολλοί πιστεύουν ότι οι επενδυτές πάσχουν από οικονομικές
παραισθήσεις. Αφιερώνουν τεράστια ευστροφία στην επιλογή…λογιστικών μεθόδων οι οποίες
σταθεροποιούν και αυξάνουν τα δημοσιευόμενα κέρδη. Από το 1953 ακόμα, ο Hepworth
υποστήριξε ότι τα σταθερά κέρδη «μειώνουν την επίδραση των κυμάτων αισιοδοξίας και
απαισιοδοξίας στην…επιχειρηματική δραστηριότητα». Μάλιστα, πρόσφατες εμπειρικές μελέτες
επιβεβαιώνουν ότι οι σταθερές τάσεις στα κέρδη επηρεάζουν τις αντιλήψεις για μελλοντική
κερδοφορία και για την αξία της επιχείρησης.
Οι Bange και De Bondt, υποστήριξαν στη μελέτη τους ότι εξ’ ορισμού η λήψη οικονομικών
αποφάσεων εμπεριέχει επιλογή σε σχέση με το χρόνο. Αν θεωρήσουμε τις νέες ειδήσεις ως
ευαγγέλιο, τότε η έννοια του βραχυχρόνιου ορίζοντα διαποτίζει το οικονομικό τοπίο σε όλα τα
επίπεδα, δημόσια και ιδιωτικά. Υποστηρίζεται ότι οι Αμερικανοί δεν αποταμιεύουν χρήματα για το
μέλλον, οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για τις επόμενες εκλογές, η χρηματιστηριακή αγορά είναι
μυωπική, και ούτω καθεξής. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων, επίσης, έχουν εμμονή με τα τρέχοντα
κέρδη και δεν αναλαμβάνουν πολλές επενδύσεις.
Επικυρώνουν τα δεδομένα αυτούς τους ισχυρισμούς για τις επιχειρηματικές επενδύσεις; Στη
θεωρία, η μυωπία θα μπορούσε να υπάρχει για όσο χρονικό διάστημα τα στελέχη ενδιαφέρονται για
τις τρέχουσες τιμές των μετοχών και γνωρίζουν περισσότερα για την τύχη της εταιρίας απ’ ό,τι
όσοι βρίσκονται εκτός. Τα συνηθισμένα επιχειρήματα που ξεκινούν με τις τιμές των μετοχών και
καταλήγουν με τα έξοδα για επενδύσεις περνούν μέσα από τα κέρδη. Για το λόγο αυτό, τα κόστη
για Ε&Α είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Από το 1974, οι προϋπολογισμοί για Ε&Α δεν
αποσβένονται αλλά καταχωρούνται ως δαπάνες και για το λόγο αυτό τα προ φόρων δημοσιευόμενα
κέρδη ταλαντεύονται ευρώ προς ευρώ με κάθε αλλαγή στην Ε&Α. Τα στελέχη μπορεί να
προσαρμόζουν τα κόστη για Ε&Α προκειμένου να εξομαλύνουν τα λογιστικά κέρδη και να
στείλουν σήματα για την αξία της εταιρίας. Εναλλακτικά, μπορεί να επιχειρήσουν να επηρεάσουν
τις απόψεις των επενδυτών. Τέλος, οι διακριτικές προσαρμογές στην Ε&Α μπορεί να αντανακλούν
διοικητικά κίνητρα, διαθέσιμη χρηματοδότηση, ικανότητα δανεισμού και φορολογία.
Το εμπειρικό μοντέλο των δύο αρθρογράφων διαμορφώνει ένα τεστ για τη θεωρία αυτή. Για
ένα δείγμα 100 αμερικανικών εταιριών με μεγάλους προϋπολογισμούς για Ε&Α μεταξύ του 1977
και του 1986, βρήκαν ότι μεταβολές στα κόστη Ε&Α μειώνουν το χάσμα ανάμεσα στα
δημοσιευόμενα αποτελέσματα και τις προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη. Τα αποτελέσματα
είναι συμμετρικά. Ισχύουν όταν τα κέρδη υπερέχουν των προβλέψεων όπως επίσης και όταν
υπολείπονται. Αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της
90

απόκλισης στο κλείσιμο του χάσματος εξηγείται από μέτρα ασύμμετρης πληροφόρησης και
διοικητικών κινήτρων. Το κενό κλείνει λιγότερο όταν ο διευθυντής της εταιρίας και οι θεσμικοί
επενδυτές κατέχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών της εταιρίας. Το κενό κλείνει
περισσότερο όταν οι μετοχές της εταιρίας είναι ασταθείς και υπάρχει υψηλό μέγεθος συναλλαγής.
Τα τελευταία ευρήματα υποστηρίζουν μια σχέση ανάμεσα στους ορίζοντες των επενδυτών και
τους ορίζοντες της διοίκησης. Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι
προτείνει μια απλή ιστορία μυωπικής χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, όταν
τα κέρδη μιας επιχείρησης βρίσκονται πάνω από τις προσδοκίες των οικονομικών αναλυτών, η
ανάπτυξη στα προϋπολογισμένα έξοδα για Ε&Α τυπικά νικάει τη μακροχρόνια τάση. Έτσι, οι
δυνάμεις της αγοράς δεν αποθαρρύνουν πάντα τη λήψη μακροχρόνιων αποφάσεων. Αυτό που
μπορεί να συμβεί είναι ότι η διαχείριση του εισοδήματος επηρεάζει τη χρονική στιγμή των εξόδων
για Ε&Α παρά το μέσο μακροχρόνιο επίπεδό τους. Βέβαια, πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή.
Μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους κλάδους. Μπορεί επίσης να ισχύει ότι οι
πιέσεις της αγοράς αλλάζουν την επιλογή των έργων που σχετίζονται με την Ε&Α. Μάλιστα, μια
πρόσφατη ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Wall Street Journal προσφέρει το παράδειγμα της
General Electric, όπου το μερίδιο των δαπανών για Ε&Α…που είναι αφιερωμένο σε μακροχρόνια
έργα εκτείνεται από 15% μέχρι 30% κατά τη δεκαετία του ’80. Όλες αυτές οι υποθέσεις – και άλλες
απαιτούν, βέβαια, περαιτέρω εξέταση.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ
Η αβεβαιότητα που αφορά στην εξέλιξη του ποικίλου περιβάλλοντος της οικονομικής
μονάδας (οικονομικού, νομικού, κοινωνικού, πολιτικού) οδήγησαν στην πρακτική αρχή ότι η
απαισιοδοξία είναι προτιμότερη από την αισιοδοξία, και ότι σε περίπτωση μη επαλήθευσης των
απαισιόδοξων προβλέψεων η ζημία είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη που προκύπτει σε
περίπτωση μη επαλήθευσης των αισιόδοξων προβλέψεων.
Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος «συντηρητικότητα» ή «σύνεση» αφορά τη μέτρηση πολλών
λογιστικών μεγεθών. Η αρχή της σύνεσης (prudence principle) απαιτεί να εμφανίζονται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων μόνο πραγματοποιηθέντα κέρδη. Το άρθρο 43 του νόμου για τις
Ανώνυμες Εταιρίες και το αντίστοιχο άρθρο 22 του νόμου για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
προβλέπουν:
«Η αρχή της συντηρητικότητας εφαρμόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα:
-

σε κάθε χρήση περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε
αυτή,

-

λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και όλες οι πιθανές ζημίες που
αφορούν την κλειόμενη ή τις προηγούμενες χρήσεις, έστω και αν οι σχετικές
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ενδείξεις άρχισαν να διαφαίνονται μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσης, αλλά μέσα
στην περίοδο περάτωσης των πράξεων κλεισίματος του ισολογισμού,
-

λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις, ανεξάρτητα από το αν κατά
τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζημία».

Σχεδόν ταυτόσημο στη διατύπωση είναι το άρθρο 31 της Τέταρτης Οδηγίας του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που προβλέπει ότι «η αποτίμηση πρέπει να γίνεται με σύνεση» και
στη συνέχεια εξειδικεύει τους κανόνες με τους οποίους πραγματοποιείται η αρχή της σύνεσης ή
συντηρητικότητας. Εξάλλου, τόσο ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων όσο και το Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο υιοθετούν, ως προς την αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων,
τη χαμηλότερη μεταξύ τρέχουσας και τιμής κτήσης (cost or market whichever is lower, lower of
cost or market).
Ο επίσημος ορισμός των πραγματοποιηθέντων κερδών έχει ενσωματωθεί στον Περί Εταιριών
Νόμο του 1989, ως ακολούθως:
«Πραγματοποιηθέντα κέρδη και πραγματοποιηθείσες ζημίες, σε σχέση με τους λογαριασμούς μιας
εταιρίας, είναι εκείνα τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρίας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως
πραγματοποιηθέντα σύμφωνα με αρχές γενικά αποδεκτές, κατά το χρόνο που καταρτίζονται οι
λογαριασμοί, αναφορικά με τον προσδιορισμό για λογιστικούς σκοπούς των πραγματοποιηθέντων
κερδών ή ζημιών.
Αυτό χωρίς προκατάληψη ως προς:
α) την «κατασκευή» κάποιας άλλης έκφρασης (όπου αυτό είναι κατάλληλο) με αναφορά σε
αποδεκτές λογιστικές αρχές ή πρακτική, ή
β) οποιαδήποτε ειδική πρόβλεψη για τη μεταχείριση των κερδών ή ζημιών οποιασδήποτε
περιγραφής ως πραγματοποιηθέντα».
Σαφώς ο ορισμός αυτός αφήνει στις UK GAAP τη δικαιοδοσία να καθορίζουν πότε τα κέρδη
είναι πραγματοποιημένα για σκοπούς της Λογιστικής. Αντίθετα, οι ΓΑΛΑ (1997) προβάλλουν το
επιχείρημα ότι τέτοιες αρχές κατευθύνονται προς την αναγνώριση και αποκάλυψη κονδυλίων στις
λογιστικές καταστάσεις των οικονομικών μονάδων προκειμένου να παρουσιαστεί μια αληθής και
ακριβοδίκαιη άποψη, και όχι προς τον καθορισμό των πραγματοποιηθέντων κερδών.
Αν δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στην κατάσταση της αγοράς, τα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη θα γίνουν τελικά πραγματοποιηθέντα στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων με βάση την
έννοια της επ’ αόριστον συνεχιζόμενης επιχειρησιακής δραστηριότητας (the going concern
concept) – η Λογιστική βασίζεται στην υπόθεση ότι η οικονομική μονάδα θα εξακολουθήσει να
λειτουργεί και στο μέλλον για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ή κατ’ άλλη διατύπωση, ότι
εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο, υποτίθεται πως η οικονομική μονάδα δεν θα
πωληθεί, ούτε θα λυθεί, ούτε θα τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε θα περιστείλει ουσιωδώς την έκταση
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των εργασιών της. Για το λόγο αυτό, οι περιοδικές λογιστικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση
την υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας, εφόσον η οικονομική μονάδα δεν έχει πρόθεση,
ούτε βρίσκεται στην ανάγκη να τεθεί σε εκκαθάριση, ή να περιστείλει σημαντικά τις εργασίες της.
Η μόνη διαφορά έγκειται στο πώς να κατανεμηθούν τα κέρδη σε διάφορες περιόδους, καθώς η όλη
ζωή λειτουργίας μιας επιχείρησης έχει τεχνητά διαιρεθεί στις λογιστικές περιόδους. Η αγορά, όμως,
αλλάζει διαχρονικά και πάντα υπάρχουν αβεβαιότητες στην οικονομία και στον κόσμο των
εταιριών. Έτσι, η SSAP 2 (λογιστικό πρότυπο που είχε θεσπιστεί από το ASC “Accounting
Standards Board”) δεν επέτρεπε να καταχωρούνται προβλεπόμενα ή αβέβαια κέρδη στους
λογαριασμούς αποτελεσμάτων, παρά μόνον ανέφερε ότι μπορούν να συμπεριληφθούν
πραγματοποιηθέντα κέρδη, με τη μορφή μετρητών ή τελικώς μετρητών.
Οι UK GAAP (1997), όμως, υποστηρίζουν ότι ο ορισμός αυτός της σύνεσης ως λογιστική
αρχή μπορεί να παρουσιάζει ελαττώματα, «αφού η έμφαση στα μετρητά και στην εντέλει
(πραγματοποίηση) σε μετρητά θα φαινόταν πως αποκλείει την αναγνώριση συναλλαγών σε είδος ή
ακόμα το δεδουλευμένο εσόδων από επενδύσεις, τα οποία υπολογίζονται με βάση το χρόνο».
Ατυχώς, οι GAAP δεν παρέχουν έναν πιο σχολαστικό ορισμό. Περιορίζονται μόνο στη
συμφωνία με ό,τι υποδεικνύει ο Περί Εταιριών Νόμος, ο οποίος δεν είναι πλήρως σαφής όσον
αφορά την ύπαρξη ή μη ενός συνόλου αρχών γενικά αποδεκτών αναφορικά με τον προσδιορισμό
των πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών για τους σκοπούς της Λογιστικής. Συνεπώς, μέσω της
διφορούμενης αυτής δήλωσης των αγγλικών GAAP οι οικονομικοί διευθυντές πολλών
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ορισμένες φορές την υποκειμενική κρίση τους προκειμένου να
καθορίσουν τα κέρδη των οικονομικών μονάδων όπου εργάζονται.

12. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η χειραγώγηση κερδών (Φίλιος, 2003) έχει οριστεί από τον Schipper το 1989 ως η «επί
σκοπού παρέμβαση από την πλευρά της διοίκησης στη διεργασία καθορισμού των κερδών,
συνήθως προκειμένου για να ικανοποιηθούν εγωκεντρικοί σκοποί».
Η διαχείριση των κερδών συχνά ενέχει την ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων των
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα την τελευταία γραμμή του λογαριασμού αποτελεσμάτων δηλαδή τον
αριθμό που δείχνει τα κέρδη (the bottom line). Η διαχείριση κερδών μπορεί να είναι κοσμητική
(cosmetic), κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη παραποιούν τα δεδουλευμένα χωρίς να
επηρεάζονται οι ταμειακές ροές. Μπορεί, επίσης, να είναι πραγματική (real), όπου τα στελέχη
προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν επίδραση στις ταμειακές ροές της εταιρίας για σκοπούς
διαχείρισης των κερδών.
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Η κοσμητική χειραγώγηση κερδών είναι ένα δυνητικό αποτέλεσμα του εύρους εφαρμογών της
λογιστικής των δεδουλευμένων. Βέβαια, τα λογιστικά πρότυπα και οι μηχανισμοί καθοδήγησης
μειώνουν το εύρος αυτό. Εντούτοις, είναι αδύνατο να εξαλειφθεί, δεδομένης της πολυπλοκότητας
και της μεταβλητότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η λογιστική των
δεδουλευμένων απαιτεί υποκειμενικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το γεγονός αυτό αποφέρει κάποια
διαχειριστική προαίρεση στον προσδιορισμό των λογιστικών αριθμών ή ποσοτήτων. Ενώ η
προαίρεση αυτή παρέχει μια ευκαιρία στα στελέχη να αποκαλύψουν μια πιο ενημερωτική εικόνα
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, η διοίκηση μπορεί τελικά να κάνει κακή
χρήση της ευκαιρίας αυτής προκειμένου να ωραιοποιήσει τις λογιστικές καταστάσεις και να
διαχειριστεί με τον τρόπο αυτό τα κέρδη.
Τα στελέχη προβαίνουν, επίσης, σε ενέργειες που έχουν επίδραση στις ταμειακές ροές και
είναι συχνά δυσμενής, για σκοπούς διαχείρισης κερδών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η χρησιμοποίηση από μέρους τους, μερικές φορές, της μεθόδου FIFO στην αποτίμηση αποθεμάτων
προκειμένου να αναφέρουν υψηλότερο κέρδος, ακόμα και όταν η χρήση της μεθόδου LIFO (όπου
επιτρέπεται) θα απέφερε εξοικονόμηση φόρων. Τα κίνητρα για διαχείριση κερδών, επίσης,
επηρεάζουν αποφάσεις επενδυτικές και χρηματοδοτικές, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη. Για παράδειγμα, η General Electric αποκτά και εκποιεί μέρη της
επιχείρησης με σκοπό να χειραγωγήσει τα κέρδη της, γεγονός το οποίο διαπίστωσαν οι Wild,
Bernstein και Subramanyam στη μελέτη που πραγματοποίησαν.
Υπάρχουν τρεις στρατηγικές που είναι τυπικές της κοσμητικής διαχείρισης των κερδών. Τα
στελέχη είτε αυξάνουν το κέρδος της τρέχουσας περιόδου, είτε παίρνουν ένα «μεγάλο λουτρό» με
το να μειώσουν αξιοσημείωτα το κέρδος της τρέχουσας περιόδου ή μειώνουν την αστάθεια των
κερδών εξομαλύνοντάς τα. Η διοίκηση εφαρμόζει τις στρατηγικές αυτές μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό, σε διάφορες χρονικές στιγμές με σκοπό να επιταχύνει μακροπρόθεσμους στόχους
χειραγώγησης κερδών.
o Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Μια στρατηγική χειραγώγησης κερδών αποτελεί η αύξηση των δημοσιευόμενων κερδών μιας
περιόδου. Το κίνητρο που οδηγεί στη χρήση της στρατηγικής αυτής είναι να παρουσιάσει η
επιχείρηση μια πιο ευνοϊκή εικόνα προς τα έξω σε σύγκριση με την πραγματική της εικόνα. Με τον
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί το κέρδος σε αρκετές περιόδους. Σύμφωνα με ένα
σενάριο ανάπτυξης, οι αντιλογισμοί (αντίθετες εγγραφές) δεδουλευμένων είναι μικρότερου ύψους
ποσά από τα δεδουλευμένα της τρέχουσας χρήσης, κι έτσι αυξάνονται τα κέρδη. Συνεπώς,
οδηγείται η επιχείρηση σε μια κατάσταση όπου μπορεί να δημοσιοποιεί υψηλότερο κέρδος μέσω
της επιθετικής χειραγώγησης για μακροχρόνιες περιόδους. Επιπλέον, οι οικονομικές μονάδες
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μπορούν να χειραγωγούν τα κέρδη προς τα πάνω και μετά να αντιλογίζουν όλα τα δεδουλευμένα
μεμιάς, δηλαδή με χρέωσή τους μόνο μια φορά. Η μοναδική αυτή χρέωση αναφέρεται ως έκτακτη,
ανόργανη ή ουδέτερη (below the line charge) και, ως εκ τούτου κάτι τέτοιο μπορεί να εκληφθεί ως
λιγότερο σχετικό για τη λειτουργία της επιχείρησης σε οποιεσδήποτε λογιστικές αναλύσεις.
o ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΥΤΡΑ (BIG BATHS)
Η στρατηγική του «μεγάλου λουτρού» ενέχει την πραγματοποίηση όσο γίνεται περισσότερων
αποσβέσεων-διαγραφών σε μια περίοδο. Η περίοδος που επιλέγεται είναι συνήθως κάποια με
έντονα φτωχή απόδοση (συχνά σε μια ύφεση, όταν οι περισσότερες εταιρίες επίσης δημοσιεύουν
χαμηλά κέρδη) ή κάποια με ασυνήθιστα γεγονότα όπως είναι η αλλαγή της διοίκησης, η
συγχώνευση, η αναδιάρθρωση. Η στρατηγική του «μεγάλου λουτρού» συχνά χρησιμοποιείται
επίσης σε συνδυασμό με στρατηγική αύξησης των κερδών για άλλα χρόνια. Εξαιτίας της
ασυνήθιστης και μη επαναλαμβανόμενης φύσης ενός «μεγάλου λουτρού», οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων και επομένως των λογιστικών πληροφοριών τείνουν να προεξοφλούν τη
χρηματοοικονομική του επίπτωση. Κάτι τέτοιο προσφέρει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να
διαγράψει όλες τις παλιές της αμαρτίες και επιπλέον διευκολύνει τη διοίκηση να αυξήσει τα
μελλοντικά κέρδη. Οι Wild, Bernstein και Subramanyam ανέφεραν στη μελέτη τους το 2001 ότι η
Motorola πρόσφατα καταχώρησε μια χρέωση ύψους $1,98 δισεκατομμυρίων στα αποτελέσματα
χρήσης για δαπάνες αναδιάρθρωσης.
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, λόγω της γνωστοποίησης της στρατηγικής αυτής, περιπτώσεις
που περιλαμβάνουν διαγραφές/αποσβέσεις τύπου «μεγάλου λουτρού» κινούν ολοένα και
περισσότερο το ενδιαφέρον των αρμόδιων φορέων και δίνουν λόγο για περαιτέρω εξέταση και
έρευνα.
o Η ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (INCOME SMOOTHING)
Η εξομάλυνση κερδών είναι μια συνήθης μορφή χειραγώγησης των κερδών. Με τη
στρατηγική αυτή τα διοικητικά στελέχη καταφέρνουν να μειώσουν ή να αυξήσουν τα
δημοσιευόμενα κέρδη προκειμένου να μειωθεί με τον τρόπο αυτό η αστάθειά τους.
Η εξομάλυνση κερδών έχει ως συνέπεια τη μη δημοσιοποίηση μέρους των κερδών σε καλές
χρήσεις μέσω της δημιουργίας αποθεματικών, τα οποία οι Wild, Bernstein και Subramanyam
αποκαλούν με χρήση της αγγλικής ορολογίας “earnings banks” κι έπειτα τη δημοσίευση των
κερδών αυτών σε κακές χρήσεις, όταν τα πράγματα δεν είναι πολύ ευνοϊκά για την επιχείρηση.
Μάλιστα, είναι γεγονός ότι η μορφή αυτή διαχείρισης κερδών χρησιμοποιείται ευρέως από γνωστές
πολυεθνικές εταιρίες όπως είναι η Coca-Cola, η General Electric και η Microsoft.
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13. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
1) Μετατόπιση κέρδους
«Μετατόπιση» ή «αναβολή» κέρδους (income shifting) καλείται η διεργασία χειραγώγησης
κερδών κατά την οποία μετακινείται κέρδος από μια χρήση σε άλλη. Η μετατόπιση κέρδους
επιτυγχάνεται μέσω της επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης της αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων. Η
μορφή αυτή διαχείρισης συνήθως συνεπάγεται μια αναστροφή (έναν αντιλογισμό όπως κανονικά
λέγεται στη λογιστική) του αποτελέσματος σε μια ή περισσότερες μελλοντικές περιόδους, συχνά
στη χρήση που έπεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η μετατόπιση κέρδους αποτελεί μια ιδιαίτερα
χρήσιμη τεχνική όσον αφορά την εξομάλυνση κερδών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα
να αναγνωριστούν έσοδα με το να πεισθούν αντιπρόσωποι ή χονδρέμποροι να αγοράσουν
περισσότερα προϊόντα απ’ όσα έχουν ανάγκη προς το τέλος της λογιστικής χρήσης. Η πρακτική
αυτή που στα αγγλικά αποδίδεται με τη φράση channel loading, συνηθίζεται σε βιομηχανίες όπως
είναι αυτές των αυτοκινήτων και των τσιγάρων. Επίσης, μπορεί να επιβραδυνθεί η αναγνώριση
εξόδων μέσω της κεφαλαιοποίησης εξόδων και της απόσβεσής τους σε μελλοντικές περιόδους.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η κεφαλαιοποίηση τόκων, καθώς και η κεφαλαιοποίηση
δαπανών

ανάπτυξης

λογισμικού.

Επιπρόσθετα,

έξοδα

μπορούν

να

μετατοπιστούν

σε

μεταγενέστερες περιόδους μέσω της υιοθέτησης ορισμένων λογιστικών μεθόδων, όπως είναι η
FIFO έναντι της LIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων, καθώς και η σταθερή μέθοδος
απόσβεσης (straight-line depreciation) έναντι της μεθόδου που το ποσό των αποσβέσεων είναι
αυξημένο τα πρώτα χρόνια (accelerated depreciation). Τέλος, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
χρεώσει μεγάλο ποσό εξόδων που αφορούν ζημίες σε μεγάλης αξίας στοιχεία του ενεργητικού,
καθώς και δαπάνες αναδιάρθρωσης/αναδιοργάνωσης σε έκτακτη βάση. Έτσι, μπορεί να
επιταχυνθεί η αναγνώριση εξόδων, οπότε τα κέρδη που έπονται θα είναι μεγαλύτερα και συνεπώς η
εικόνα που παρουσιάζει η επιχείρηση προς τα έξω θα είναι σαφώς ευνοϊκότερη.

2) Διαχείριση κερδών με ταξιθετική προσέγγιση
Τα κέρδη μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης ταξιθετώντας επιλεκτικά έξοδα (και
έσοδα) σε ορισμένα μέρη του λογαριασμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσης, τα οποία
είναι διαφορετικά από εκείνα όπου πρέπει κανονικά να καταχωρηθούν. Η μορφή αυτή διαχείρισης
καλείται στις ΗΠΑ “classificatory earnings management”. Την πιο συνηθισμένη μορφή ταξιθετικής
χειραγώγησης κερδών αποτελεί η μετάθεση εξόδων μετά από το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
(οργανικό ή λειτουργικό αποτέλεσμα), το οποίο σημαίνει ότι τα κονδύλια αυτά αναφέρονται μαζί
με ασυνήθη και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, στα οποία συνήθως δίνεται μικρότερη σημασία
από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Μια περίπτωση ταξιθετικής διαχείρισης είναι οι
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απευθείας προσαρμογές στην καθαρή θέση χωρίς να μεταφέρεται το κονδύλι των προσαρμογών
από το λογαριασμό αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσης. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται
κατά κανόνα ούτε από τα ΔΛΠ ούτε από τις λογιστικές αρχές των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, ορισμένα
διοικητικά στελέχη προσπαθούν να ταξιθετήσουν έξοδα στα τμήματα των έκτακτων κονδυλίων του
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσης. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί στο
σημείο αυτό ως παράδειγμα ότι όταν μια επιχείρηση παύει να λειτουργεί ένα τμήμα των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, τα έσοδα από το τμήμα αυτό θα πρέπει να αναφέρονται
ξεχωριστά ως κέρδος ή ζημία από δραστηριότητες που έχουν διακοπεί. Το κονδύλι αυτό αγνοείται
στη χρηματοοικονομική ανάλυση, διότι σχετίζεται με μια επιχειρησιακή μονάδα που δεν επηρεάζει
πλέον την εταιρία. Όμως, κάποιες επιχειρήσεις επιβαρύνουν με μεγαλύτερο μέρος από τα κοινά
κόστη (όπως είναι τα γενικά έξοδα) το τμήμα που παύει να λειτουργεί, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη
για τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας. Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου η χρήση
έκτακτων επιβαρύνσεων τέτοιων όπως είναι η χειροτέρευση της κατάστασης στοιχείων του
ενεργητικού και χρεώσεις εξόδων αναδιάρθρωσης έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Το κίνητρο που οδηγεί
στη χρήση της πρακτικής αυτής ανακύπτει από τη συνήθεια πολλών αναλυτών να αγνοούν τις
έκτακτες αυτές χρεώσεις εξαιτίας της ασυνήθιστης και μη περιοδικής φύσης τους και συναντάται
βέβαια κυρίως στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας όπου η γνώμη των αναλυτών έχει ιδιαίτερη
σημασία και ενδιαφέρον. Συνεπώς, με την περιοδικότητα έκτακτων χρεώσεων και τη συμπερίληψη
εξόδων εκμετάλλευσης (οργανικών εξόδων) στις επιβαρύνσεις αυτές, οι επιχειρήσεις οδηγούν τους
αναλυτές να αγνοούν μέρος των εξόδων εκμετάλλευσης.

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η αποτελεσματικότητα της χειραγώγησης κερδών καθορίζεται από το αν επιφέρει το
αποτέλεσμα που επιδιώκεται από το συνδεόμενο κάθε φορά κίνητρο. Τα κίνητρα αυτά, που
περιγράφηκαν αναλυτικά σε προηγούμενη παράγραφο, εκτείνονται από την αποφυγή μειώσεων
στην αξία μετοχών μέχρι τη μεγιστοποίηση των «δώρων» και την αποφυγή παραβιάσεων των όρων
οικονομικών συμβολαίων χρέους ή πιστωτικών συμφωνιών.
Η αποτελεσματικότητα της χειραγώγησης εξαρτάται από το συνδυασμό των τεχνικών
διαχείρισης που χρησιμοποιούνται, των κινητήριων συνθηκών και των κινήτρων. Βέβαια, μόνο οι
εικασίες είναι πιθανές για την αποτελεσματικότητα μερικών από τους εννιά συνδυασμούς
συνθηκών και κινήτρων που αναφέρθηκαν στον πίνακα 2.
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Αποφυγή της μείωσης στην τιμή των μετοχών από μη επαληθευόμενες προβλέψεις για τα
κέρδη
Πολλές περιπτώσεις που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί περιείχαν καταχρηστική διαχείριση
των κερδών, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να επαληθευτούν οι εκτιμήσεις των κερδών που είχαν
γίνει από τη διοίκηση. Βέβαια, εφόσον οι υποθέσεις αυτές αποκαλύφθηκαν και οδηγήθηκαν στη
δικαιοσύνη, φαίνεται ότι οι ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί για να χειραγωγηθούν τα κέρδη
τελικά δεν ήταν αποτελεσματικές. Παρόλα αυτά, την περίοδο που τα παραποιημένα μεγέθη των
κερδών δημοσιεύτηκαν, οι μειώσεις στην τιμή των μετοχών θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα
Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα της χειραγώγησης που αποσκοπεί στην επαλήθευση
των προβλέψεων που αφορούν στα κέρδη είναι ότι οι αναλυτές και η αγορά αποδέχονται τα
χειραγωγημένα αποτελέσματα ως ενδεικτικά της πραγματικής οικονομικής επίδοσης της
επιχείρησης. Παρόλα αυτά, ένας στόχος που αναφέρεται στα κέρδη συνήθως δεν αντιμετωπίζεται
σαν να έχει επιτευχθεί αν η απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στα κέρδη-στόχος και τα πραγματικά
κέρδη τελικά καλυφθεί από μη περιοδικές ή μη λειτουργικές αυξήσεις σε αυτά.
Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις που αφορούν τα
επιχειρησιακά κέρδη, σχόλια σχετικά με το αν επαληθεύτηκαν τελικά οι προβλέψεις που είχαν
πραγματοποιηθεί για τα κέρδη. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τα μη περιοδικά αυτά στοιχεία
απομακρύνονται από τα πραγματικά αποτελέσματα για να προκύψει το pro-forma ή λειτουργικό
αποτέλεσμα. Και είναι το αποτέλεσμα αυτό που έπειτα συγκρίνεται με την πρόβλεψη. Είναι,
βέβαια, ευνόητο ότι οι αναλυτές της Wall Street δεν περιλαμβάνουν τέτοια στοιχεία στα
προβλεπόμενα μεγέθη. Επιπλέον, επικρατεί συνήθως η εντύπωση ότι τα κέρδη που δεν
περιλαμβάνουν μη περιοδικά στοιχεία αποτελούν ένα καλύτερο μέσο μέτρησης της περιοδικής
οικονομικής επίδοσης.
Ο ρόλος των προϋπολογισμένων κερδών και των σχετικών προσαρμογών
Η απομάκρυνση των μη περιοδικών στοιχείων από τα δημοσιευόμενα αποτελέσματα μπορεί
να περιέχει υποκειμενική κρίση σε σημαντικό βαθμό. Συνεπώς, τα προϋπολογισμένα ή λειτουργικά
κέρδη μπορεί να υστερούν σε συγκρισιμότητα. Η έννοια της μη περιοδικότητας, η οποία
κατευθύνει την αποφασιστικότητα των κερδών αυτών δεν είναι καλά ορισμένη από τις ΓΑΛΑ.
Πρόσφατες συζητήσεις στον τομέα έχουν εμπλέξει τη συμπερίληψη ή την παράλειψη κερδών στην
πώληση επενδύσεων, ειδικά σε εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο της τεχνολογίας με σημαντική
συμμετοχή σε νεότερες επιχειρήσεις.
Στο σημείο αυτό έχει σημασία να ξεκαθαριστεί το γεγονός ότι η καταχώρηση ενός μη
περιοδικού στοιχείου με σκοπό να επαληθευτούν οι προβλέψεις των κερδών μπορεί να μην είναι
αποτελεσματική. Κάτι τέτοιο είναι αληθές όταν κυρίως η ποσότητα είναι πραγματική και έχει
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αποκαλυφθεί με σωστό τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις ή στις σχετικές σημειώσεις. Συνεπώς,
οι εταιρίες που βρίσκονται υπό υψηλή πίεση να παραποιήσουν τα λογιστικά νούμερα μπορεί να
υιοθετήσουν τεχνικές διαχείρισης που είναι απίθανο να εντοπιστούν.
Το κλείσιμο του χάσματος που αφορά στις προσδοκίες για τα κέρδη μέσω της χρήσης μη
περιοδικών στοιχείων
Οι προσπάθειες που στοχεύουν στην επαλήθευση των εκτιμήσεων που γίνονται για τα κέρδη
από

τους

χρηματοοικονομικούς

αναλυτές

αποδεικνύονται

σε

πολλές

περιπτώσεις

αναποτελεσματικές. Αυτό σημαίνει ότι συχνά δεν δίνεται επιβράβευση για το κλείσιμο του κενού
που υπάρχει ανάμεσα στα κέρδη και τις προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί αν οι αυξήσεις στα
έσοδα και στα κέρδη ή οι μειώσεις στα έξοδα και στις ζημίες θεωρηθούν μη περιοδικές ή μη
λειτουργικές. Πολλά από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τα κέρδη προς ένα
συγκεκριμένο στόχο αντιστρέφονται κατά τη διαδικασία υπολογισμού των προϋπολογισμένων ή
των λειτουργικών εσόδων. Αν και μια σύσταση για υιοθέτηση περισσότερο μυστικών τακτικών δεν
υφίσταται, καθίσταται σαφές ότι η καταχώρηση μη περιοδικών στοιχείων θα είναι
αναποτελεσματική στο κλείσιμο της απόκλισης ανάμεσα στα πραγματικά και τα προβλεπόμενα
κέρδη και κατ’ επέκταση στην αποφυγή μιας μείωσης στην αξία της μετοχής της επιχείρησης.
Τι απομένει για να κλείσει αποτελεσματικά το κενό των κερδών;
Αν η καταχώρηση μη περιοδικών εσόδων ή κερδών δεν φέρνει τελικά αποτέλεσμα στη
γεφύρωση του χάσματος, τι -αν τελικά υπάρχει κάτι- θα καταφέρει τη γεφύρωση; Σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αύξησαν υπερβολικά τις πωλήσεις τους στο τέλος της περιόδου μέσω
της προσφοράς ειδικών προνομίων. Κάτι τέτοιο μπορεί και να είναι αποτελεσματικό, αλλά είναι
επίσης πιθανό να μειωθούν λιγάκι τα αποτελέσματα από τους αναλυτές με την αιτιολογία ότι η
αύξηση στις πωλήσεις μπορεί να μην είναι διατηρήσιμη. Βέβαια, οι αναλυτές μπορούν να
υποστηρίξουν ότι κάτι τέτοιο συνέβη παρατηρώντας μια γενικότερη μείωση στις περιοχές των
διοικητικών εξόδων και των εξόδων πώλησης.
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, μπορεί να είναι δυνατό να κλείσει μέρος του κενού
απλά με την εξασφάλιση ότι τα δεδουλευμένα έξοδα βρίσκονται πιο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο
των αποδεκτών ορίων. Η αντίθετη κατάσταση θα συνέβαινε με οποιαδήποτε δεδουλευμένα έσοδα.
Σε όλες αυτές τις προσπάθειες για τη γεφύρωση του κενού μεταξύ των πραγματικών κερδών
και των προσδοκώμενων κερδών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να μη φαίνεται ότι τα
αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν μια ηθελημένη και πραγματική παραποίηση των κερδών. Παρόλα
αυτά, το κλείσιμο ενός μέρους της απόκλισης μπορεί να απαιτεί την άσκηση περιορισμένων μόνο
ποσοτήτων ελαστικότητας, τέτοιων που η ποσότητα να μην θεωρείται πραγματική σύμφωνα με τα
συμβατικά πρότυπα. Μπορεί, μάλιστα, να φανεί η πιο υπεύθυνη ενέργεια να πράξει κανείς, ειδικά
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όταν η αποτυχία να επαληθευτούν οι προβλέψεις για λίγα ευρώ μπορεί να ισοσταθμίσει
εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
Τελικά, αν τίποτα άλλο δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμο, μπορεί να είναι πιθανή η επέκταση
του πεδίου των ζημιών ή των εξόδων που προστίθενται πίσω στον υπολογισμό των
προϋπολογισμένων κερδών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της επαλήθευσης ή μη
των προβλέψεων.
Μεγιστοποίηση των «δώρων» με βάση τα κέρδη
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών διαχείρισης σε μια
προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η αμοιβή της διοίκησης. Υπάρχουν μερικές αποδείξεις ότι διάφορα
δεδουλευμένα χρησιμοποιούνται για να κατευθυνθούν τα κέρδη σε συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο
ωφελεί ορισμένα διοικητικά στελέχη που περιλαμβάνονται στο πλάνο για την παροχή «δώρων».
Όμως, ένα σημείο-κλειδί αποτελεί ο τρόπος κατά τον οποίο προσδιορίζονται τα κέρδη για σκοπούς
που σχετίζονται με τον υπολογισμό των «δώρων».
Υπάρχει ένα μέγιστο όριο ελαστικότητας στην πραγματοποίηση βημάτων που σχετίζονται με
τη χειραγώγηση και τα οποία έχουν ως στόχο τους τη μεγιστοποίηση της αμοιβής της διοίκησης,
όταν ως βάση για τον καθορισμό της επιπρόσθετης αμοιβής αναφέρεται απλά το καθαρό εισόδημα.
Όμως, κάτι τέτοιο μπορεί απλά να σημαίνει ότι η βάση των κερδών για να καθοριστεί η αμοιβή θα
υποστεί κάποιες προσαρμογές, οι οποίες θα είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται και στην ανάπτυξη
των προϋπολογισμένων κερδών, τα οποία χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους στην απόφαση της
επαλήθευσης ή μη μιας πρόβλεψης. Η διαχείριση στον τομέα αυτό μπορεί να περιέχει προσπάθειες
είτε για να αυξηθούν είτε για να μειωθούν τα κέρδη. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται επιδιώκουν την
αύξηση των κερδών πέρα από το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται ώστε να κερδηθεί επιπρόσθετη
αμοιβή, αλλά όχι πάνω από το μέγιστο επίπεδο στο οποίο μπορεί να κερδηθεί η αμοιβή αυτή. Αν τα
κέρδη πριν από την πραγματοποίηση των βημάτων χειραγώγησης ξεπερνούν τη μέγιστη ποσότητα
εισοδήματος στην οποία βασίζεται το «δώρο», τότε τα κέρδη μπορεί να κατευθυνθούν προς τα
κάτω, προς το μέγιστο δηλαδή αυτό επίπεδο. Τα κέρδη αυτά μπορεί να αναγνωριστούν σε μια
περίοδο που έπεται, όπου τότε είναι πιθανό να αυξήσουν την ποσότητα της επιπρόσθετης αμοιβής
που λαμβάνεται.
Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παραβίασης των όρων των συμβολαίων χρέους
Γενικά, υπάρχουν πολύ ισχυρά κίνητρα για να αποφευχθεί η παραβίαση των όρων
συμβολαίων χρέους. Η παραβίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες κλήσεις για αποπληρωμή
του χρέους, αυξήσεις των επιτοκίων, απαίτηση από το δανειζόμενο να καταβάλει επιβοηθητική
εγγύηση και άλλες αρνητικές πράξεις. Όμως, η διαχείριση κερδών μπορεί να έχει αποτέλεσμα στην
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αποφυγή των παραβιάσεων των οικονομικών συμβολαίων που επηρεάζονται από το επίπεδο των
κερδών.
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η ύπαρξη μιας ποικιλίας οικονομικών συμβολαίων που
επηρεάζονται από την ποσότητα του καθαρού εισοδήματος το οποίο δημοσιοποιείται. Τα κέρδη
προ φόρων και τόκων, όπου έχουν αφαιρεθεί και οι αποσβέσεις, αποτελούν κοινό παράδειγμα.
Επιπλέον, οι μέγιστες αναλογίες του χρέους προς την περιουσία των μετόχων, καθώς και οι
ελάχιστες ποσότητες της περιουσίας των μετόχων είναι όλα μεγέθη που επηρεάζονται από το
επίπεδο των δημοσιευόμενων κερδών.
Όπως συμβαίνει με την επαλήθευση των προβλέψεων και τη μεγιστοποίηση της αμοιβής των
διοικητικών στελεχών, η αύξηση των κερδών μέσω τεχνικών διαχείρισης μπορεί να μην αλλάξει
την ποσότητα των κερδών ή της περιουσίας των μετόχων που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους όρους. Για παράδειγμα, είναι σύνηθες στα συμβόλαια χρέους ή πίστωσης να
απαιτείται οι μετρήσεις των μεγεθών που συμμετέχουν σε αυτά να γίνονται με βάση τις ΓΑΛΑ που
εφαρμόζονται κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση στα κέρδη που προκύπτει από μια
λογιστική αλλαγή δεν θα θεωρηθεί απαραίτητα ότι είναι υπέρ της συμμόρφωσης με τους όρους του
συμβολαίου.
Η χειραγώγηση κερδών που σχεδιάζεται για να αποτρέψει την παραβίαση οικονομικών
συμβολαίων βασισμένων στο ύψος των κερδών θα είναι αποτελεσματική μόνο αν η μέθοδος που
υιοθετείται θεωρηθεί μέρος των κερδών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προσδιορισμού της
συμμόρφωσης ή μη με τους όρους των συμβολαίων. Στην πολύ ανταγωνιστική αγορά για τα
επιχειρηματικά δάνεια, οι δανειζόμενοι θα πρέπει κανονικά να βρίσκονται σε σχετικά ισχυρή θέση.
Μπορούν, μάλιστα, να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη θέση αυτή για να
διαπραγματευτούν την επιβολή όσο το δυνατόν λιγότερων περιορισμών στις αυξήσεις των κερδών,
οι οποίες θα θεωρηθούν ότι συμμορφώνονται με τους οικονομικούς όρους.
Ελαχιστοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών κοστών
Είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν συμφέρει μια εταιρία να
εμφανίζεται υπερβολικά κερδοφόρα. Κάτι τέτοιο ισχύει κυρίως για τις εταιρίες πετρελαίου. Αν η
άνοδος των κερδών συνδέεται με αύξηση στις τιμές, θα υπάρξει πολιτική πίεση είτε για έλεγχο των
τιμών είτε για εφαρμογή φόρων για υπερβάλλοντα κέρδη στις επιχειρήσεις καυσίμων.
Επίσης, οι διαπραγματεύσεις με τα σωματεία για τους μισθούς σίγουρα δεν ευνοούνται αν
επικρατεί η εντύπωση ότι οι επηρεαζόμενες εταιρίες είναι εξαιρετικά κερδοφόρες. Η
αντιλαμβανόμενη ικανότητα ότι μπορεί μια οικονομική μονάδα να πληρώσει περισσότερα μπορεί
να οδηγήσει ένα σωματείο να είναι περισσότερο αποφασιστικό στην αύξηση των απαιτήσεών του
σε σύγκριση με την περίπτωση που τα κέρδη θα ήταν πιο «μετριοπαθή». Η διαχείριση θα μπορούσε
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να υιοθετηθεί σε μια τέτοια περίπτωση για να κατευθύνει τα κέρδη προς τα κάτω. Παρόλα αυτά, η
αποτελεσματικότητα αυτής της χειραγώγησης θα εξαρτηθεί από την αναγνώριση ή την αποδοχή
του μειωμένου επιπέδου των κερδών ως νόμιμο από τα σωματεία και άλλους παίκτες-κλειδιά.
Άλλες συνθήκες και κίνητρα για χειραγώγηση κερδών
Όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από αρχικές δημόσιες προσφορές τίτλων,
η αποτελεσματικότητα της χειραγώγησης εξαρτάται κυρίως από την αντίδραση της αγοράς στα
αλλοιωμένα αποτελέσματα. Στην περίπτωση της αρχικής προσφοράς, επικρατεί ήδη η προσδοκία
ότι οι επιχειρήσεις που προβαίνουν στην έκδοση τίτλων θα παραποιήσουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις κατά το μέγιστο δυνατό. Είναι όπως ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή ενός
ανθρώπου, όπου ο καθένας επιθυμεί να δείχνει ωραιότερος από ποτέ. Για το λόγο αυτό, η αγορά
μπορεί απλά να εφαρμόσει μια μείωση στην αξία για να δικαιολογήσει τη διαχείριση που
αναμένεται να λάβει χώρα.
Όσον αφορά την εξομάλυνση και τη διαχείριση των κερδών προς μια γενικότερη μακροχρόνια
τάση, η διοίκηση συνήθως έχει συγκεκριμένες προσδοκίες που αφορούν την τάση αυτή στα κέρδη.
Ορισμένες προσωρινές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση των
αποτελεσμάτων από την τάση αυτή. Για να αποφευχθεί η παρερμηνεία από την πλευρά της αγοράς,
πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποια βήματα διαχείρισης των κερδών προς τη συγκεκριμένη τάση.
Υπό μια έννοια, η χειραγώγηση χρησιμοποιείται για να μεταβιβάσει ό,τι μπορεί να θεωρηθεί
εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με τη μακροχρόνια τάση που παρουσιάζει η εταιρία στα κέρδη.
Σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή, κάποιος ειδικός ανέφερε ότι η χειραγώγηση των κερδών μπορεί
τελικά να αποτελέσει ένα όχημα για τη μεταβίβαση εσωτερικής πληροφόρησης από τη διοίκηση
στους επενδυτές.
Η μείωση της αστάθειας των δημοσιευόμενων κερδών ή αλλιώς εξομάλυνση των κερδών
μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με τη διαχείριση για να επιτευχθεί μια μακροχρόνια τάση στα
κέρδη. Στην περίπτωση της εξομάλυνσης, η διοίκηση επιδιώκει να μεταφέρει την έννοια της
μεγαλύτερης σταθερότητας των κερδών και για το λόγο αυτό του μικρότερου κινδύνου. Όσον
αφορά την πρακτική αυτή, εξυπακούεται ότι αν δεν υπάρχει εξομάλυνση, τότε η αγορά μπορεί να
θεωρήσει ιδιαίτερα αυξημένο τον επιχειρησιακό κίνδυνο και παράλληλα να υποτιμήσει τις μετοχές
της εταιρίας.
Σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει μια προοπτική ότι η αγορά θα ματαιώσει
τις προθέσεις της διοίκησης. Αυτό θα είναι αλήθεια αν η αγορά ανιχνεύσει τις ενέργειες διαχείρισης
που λαμβάνουν χώρα και τελικά απομακρύνει την επίδραση από τα δημοσιοποιημένα κέρδη.
Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση η χειραγώγηση κερδών δεν θα είναι αποτελεσματική.
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Επιπλέον, μια αλλαγή στη διοίκηση αντιμετωπίζεται συχνά ως ευκαιρία και η καταλληλότερη
χρονική στιγμή για να πραγματοποιηθούν μεγάλες διαγραφές-αποσβέσεις (write-offs). Η ανάγκη
για την πραγματοποίηση των αποσβέσεων αυτών μπορεί με βολικό τρόπο να αποτελέσει ευθύνη
της διοίκησης που αποχωρεί. Επιπρόσθετα, τα έξοδα αυτά ανακουφίζουν τα μελλοντικά κέρδη από
το βάρος αυτό και λειτουργούν ως αρωγός για τη νέα διοίκηση να ικανοποιήσει την υπόσχεσή της
για βελτίωση της μελλοντικής κερδοφορίας. Βέβαια, όσο περισσότερο μια τέτοια συμπεριφορά
γίνεται συνήθεια, τόσο περισσότερο μειώνεται η αποτελεσματικότητά της στο να μεταφερθεί η
ευθύνη για τα έξοδα στη διοίκηση που αντικαθίσταται. Περαιτέρω, οι συνέπειες της αύξησης των
μελλοντικών κερδών στην αξία μιας επιχείρησης, οι οποίες οφείλονται στη χρήση υπερβολικά
επιθετικής λογιστικής καταλήγουν να είναι λιγάκι προβληματικές, εφόσον τελικά είναι πιθανό να
μην υπάρξει μια θετική αντίδραση της αγοράς σε υψηλότερα μελλοντικά κέρδη.
Τέλος, όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση μιας οικονομικής
μονάδας, η πιθανότητα να χρησιμοποιούνται συχνά, να καταχωρούνται σε υπερβολικά ποσά και να
μην ανιχνεύεται αυτή η πρακτική από τους αναλυτές και τους αρμόδιους φορείς έχει μειωθεί τα
τελευταία χρόνια λόγω του ενδιαφέροντος που έδειξε για τα συγκεκριμένα έξοδα ο κ. Levitt, πρώην
πρόεδρος της αμερικανικής Κεφαλαιαγοράς. Για να έχει αποτέλεσμα η πρακτική αυτή, μελλοντικοί
αντιλογισμοί (reversals) των εξόδων αναδιοργάνωσης πρέπει να μεταφερθούν στα κέρδη χωρίς
προειδοποίηση. Έτσι, τα έξοδα αυτά θα πρέπει να αγνοούνται όταν καταγράφονται και να μην
εντοπίζονται όταν επιστρέφουν στα κέρδη. Βέβαια, είναι εξαιρετικά απίθανο να μην αναγνωριστεί
καμιά από τις δύο ενέργειες, εφόσον έχει τεθεί ισχυρή πίεση στην παροχή πλήρους αποκάλυψης
των εξόδων αναδιοργάνωσης, όταν πραγματοποιούνται για πρώτη φορά, καθώς και όταν
αποσβένονται.
Æ Γενικότερα, είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η επινοητική λογιστική και πιο
συγκεκριμένα η χειραγώγηση κερδών έχει περιοριστεί λίγο, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε
σύγκριση με τη δεκαετία του ’80. Όμως, εξακολουθεί να παρατηρείται λόγω των «μαλακών»
περιοχών (soft areas), οι οποίες υπάρχουν στις τρέχουσες λογιστικές ρυθμίσεις.
Βέβαια, δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί η βελτίωση της κατάστασης αφότου η ASC
αντικαταστάθηκε από το ASB. Το πρόβλημα πήγαζε κυρίως από το γεγονός ότι υπήρχαν
«παράθυρα» στα λογιστικά πρότυπα, που εκείνο τον καιρό ονομάζονταν SSAP. Το ASB έθεσε ως
αντικειμενικό του σκοπό τη βελτίωση των λογιστικών προτύπων έτσι ώστε να βελτιωθεί και η
ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης.
Τα πρότυπα που θέσπισε το νέο όργανο, τα FRS, εστίασαν την προσοχή τους στα κονδύλια
εκείνα που δεν ρυθμίζονταν πριν. Για παράδειγμα, η SSAP “Accounting for Goodwill and Other
Intangibles” (Λογιστική για Φήμη και Πελατεία / Υπεραξία και Άλλα Άυλα Στοιχεία) επέτρεπε
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στην επιχείρηση να επιλέξει μεταξύ δυο διαφορετικών μεθόδων για να εφαρμόσει σε σχέση με
διαφορετικές

εξαγορές.

Οι

αγγλικές

λογιστικές

αρχές

έδιναν

ως

παράδειγμα

τις

χρηματοοικονομικές εκθέσεις του 1997 του ομίλου Chloride Group plc., οι οποίες στις σημειώσεις
επί των λογιστικών καταστάσεων δήλωναν αναφορικά με την υπεραξία ότι «είτε αποσβέστηκε
απευθείας έναντι αποθεματικών ή, εναλλακτικά κεφαλαιοποιείται και αποσβένεται σε μια
κατάλληλη περίοδο». Το ΔΠΧΠ 10 “Goodwill and Intangible Assets” (Φήμη και Πελατεία /
Υπεραξία και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) αργότερα προέβη σε τροποποίηση με σωστότερο τρόπο
αυτής της περιοχής λογιστικής πράξης.
Με την έκδοση των ΔΠΧΠ, τα λογιστικά πρότυπα έχουν γίνει λεπτομερέστερα και
αυστηρότερα. Εδώ πρέπει να προστεθεί και η στήριξη του Περί Εταιριών Νόμου (Companies Act)
και η ισχύς της κριτικής επιτροπής που ονομάζεται “the Panel”, η οποία τιμωρεί τις επιχειρήσεις
που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα, οπότε και δίνεται εντολή σε
αυτές να αναθεωρήσουν τους λογαριασμούς με προσωποποιούμενη ευθύνη. Με τον τρόπο αυτό η
επιρροή και η θέση των λογιστικών προτύπων καθίσταται ισχυρότερη. Το γεγονός αυτό σημαίνει,
μάλιστα, ότι σε κάποια έκταση η χρήση της δημιουργικής λογιστικής και της διαχείρισης κερδών
μπορεί τελικά να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί.
Η χρήση των τεχνικών διαχείρισης γίνεται συνήθως όταν είναι διαθέσιμη η επιλογή μεταξύ
δύο ή περισσότερων λογιστικών μεθόδων/τεχνικών για μια συναλλαγή που λογιστικοποιείται,
καθώς και όταν τα κριτήρια με βάση τα οποία κανείς υιοθετεί την τεχνική καταχώρησης δεν είναι
πολύ αυστηρά.
Ταυτόχρονα, η έλλειψη λογιστικών προτύπων για τη ρύθμιση ορισμένων συναλλαγών μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε απάτη και συνεπώς παραποίηση της εικόνας των επιχειρήσεων. Αν και οι
αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να αστυνομεύσουν την αποκάλυψη και την ερμηνεία (εκ μέρους των
οικονομικών μονάδων) των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, δεν παύει να ισχύει ότι η αστυνόμευση
αυτή αποτελεί μια προσέγγιση που έπεται του λογιστικού γεγονότος και φυσικά της παραβίασης.
Συνεπώς, διαφαίνεται καθαρά ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για περισσότερο λεπτομερειακή και
παράλληλα αυστηρότερη λογιστική καθοδήγηση, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα των
διευθυντικών στελεχών να προβούν σε παραποίηση και αλλοίωση των λογιστικών λογαριασμών
και ιδιαίτερα αυτού των κερδών.
Εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι τελικά οι τεχνικές χειραγώγησης κερδών που χρησιμοποιούνται
από τις επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά αποτελεσματικές και δύσκολα μπορούν να
εντοπιστούν, θα πρέπει να αποφασιστεί η κάμψη της δημιουργικής λογιστικής. Έναν τρόπο
αντιμετώπισης του προβλήματος αποτελεί η μείωση του εύρους επιλογών λογιστικής μεθόδου
μέσω της μείωσης του αριθμού των επιτρεπόμενων λογιστικών τεχνικών ή η συγκεκριμενοποίηση
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μια ορισμένη μέθοδος. Η
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απαίτηση της συνέπειας στη χρήση μεθόδων και τεχνικών επίσης μπορεί να συμβάλει στον
περιορισμό του προβλήματος, εφόσον όταν μια εταιρία επιλέγει να κάνει χρήση μιας
συγκεκριμένης μεθόδου για να παρουσιάσει την εικόνα της για μια χρονιά, θα είναι υποχρεωμένη
να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο σε μελλοντικές περιστάσεις, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα που
θα παραχθεί θα είναι λιγότερο επιθυμητό.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ρύθμισης της προετοιμασίας των
λογαριασμών από την οικονομική διεύθυνση. Από τη σκοπιά όσων θεσπίζουν τα λογιστικά
πρότυπα, αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι η σαφήνεια του ορισμού, η αυστηρότητα της
καθοδήγησης και ο περιορισμός του αριθμού των επιλογών, ώστε να περιοριστεί ο χώρος κίνησης
των διοικητικών στελεχών, όταν εκείνα αξιοποιούν το εύρος του νόμου και των προτύπων.

15. Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Ή ΚΑΚΗ;
Η αξιολόγηση της ουσίας της χειραγώγησης κερδών εξαρτάται από τα βήματα που
πραγματοποιούνται για να διαχειριστούν τα κέρδη, καθώς και από το στόχο της χειραγώγησης. Τα
βήματα που γίνονται για να διαχειριστούν τα κέρδη εκτείνονται από την εκμετάλλευση της
ελαστικότητας που προσφέρουν οι ΓΑΛΑ μέχρι την ελαστικότητα που φέρνει στα όρια ό,τι ορίζουν
οι ΓΑΛΑ, τη συμπεριφορά που ξεπερνά τα όρια των ΓΑΛΑ και τη σκοτεινή σφαίρα των
παράνομων αποκαλύψεων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Οι απόψεις για το «χαρακτήρα» της διαχείρισης κερδών ποικίλουν από καλές, χωρίς συνέπειες
μέχρι και άσχημες. Η άποψη σύμφωνα με την οποία η χειραγώγηση δεν επιφέρει συνέπειες
προκύπτει από την επιστημονική κοινότητα και βασίζεται στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πλήρης
αποκάλυψη της χειραγώγησης. Επιπλέον, οι ορθολογικοί επενδυτές θεωρούνται ως η ομάδα που
πιθανότατα επηρεάζεται, όπως φαίνεται και από την αναφορά που ακολουθεί:
…Ενώ οι αρμόδιοι φορείς για τη χειραγώγηση κερδών φαίνεται να έχουν την πεποίθηση ότι είναι
κυρίαρχη και προβληματική, η επιστημονική έρευνα δεν έχει υποδείξει ότι η χειραγώγηση έχει μεγάλη
επίδραση κατά μέσο όρο στα δημοσιευόμενα κέρδη, ή ότι οποιαδήποτε χειραγώγηση υπάρχει θα
πρέπει να ανησυχεί τους επενδυτές.
Οι συγγραφείς της αναφοράς αυτής υποθέτουν αναμφίβολα ότι με την πλήρη αποκάλυψη η
αγορά θα μεταφέρει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της χειραγώγησης κερδών στην οικονομική
επίδοση και οι τίτλοι θα τιμολογηθούν σωστά. Παρόλα αυτά, είναι σχεδόν απίθανο να διατηρηθεί η
στάση αυτή σε περιπτώσεις αθέμιτης διαχείρισης κερδών. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες που
στοχεύουν στη λανθασμένη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης θα
πρέπει τελικά να θεωρούνται βλαβερές. Ένας CEO (διευθύνων σύμβουλος) χαρακτήρισε την
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«κακή» χειραγώγηση κερδών ως εξής: «κακή χειραγώγηση κερδών σημαίνει ακατάλληλη
χειραγώγηση και παρεμβαίνει για να κρύψει την πραγματική λειτουργική επίδοση δημιουργώντας
τεχνητές λογιστικές εισόδους ή εκτείνοντας τις εκτιμήσεις πέρα από ένα λογικό σημείο». Ο ίδιος
CEO επίσης χαρακτήρισε την καλή χειραγώγηση ως λογικές και κατάλληλες πρακτικές που
αποτελούν μέρος της λειτουργίας μιας καλά διαχειριζόμενης επιχείρησης και διανέμουν αξίας
στους μετόχους». Πρότεινε, μάλιστα, ότι η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου για να καλυφθεί
μια απόκλιση στο εισόδημα βρίσκεται μέσα στη σκοπιά της καλής διαχείρισης κερδών. Ας
υποθέσουμε ότι υπάρχει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία μια καθυστερημένη διακοπή συμβολαίου
θα προκαλούσε την απόκλιση των κερδών από τις προσδοκίες. Το κέρδος από την πώληση του
περιουσιακού στοιχείου θα αντικαταστήσει το κέρδος που αναμενόταν να καταχωρηθεί όταν το
συμβόλαιο θα έκλεινε το επόμενο τρίμηνο. Όπως εξήγησε ο CEO, αν ένα στοιχείο στέκεται και έχει
λιγότερη αξία για την εταιρία σε σχέση με αυτή που είχε πριν και ένας ενδιαφερόμενος αγοραστής
μπορεί να βρεθεί, τότε γιατί να μην εκμεταλλευτεί η διοίκηση την πώληση και τη διατήρηση
παράλληλα της σταθερότητας της κατώτατης γραμμής (bottom line) στα αποτελέσματα χρήσης,
δηλαδή των κερδών; Αν η προκύπτουσα τάση δημοσιεύεται με το σωστό τρόπο, τότε δεν είναι
παραπλανητική.
Αν τελικά η χειραγώγηση κερδών θεωρείται καλή, κακή ή αδιάφορη αποτελεί ένα αρκετά
πολύπλοκο θέμα. Τα κίνητρα, η προοπτική, οι συνθήκες και οι μέθοδοι συνεισφέρουν στον
χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιπτώσεων διαχείρισης κερδών.
Επαλήθευση των προβλέψεων: Είναι ξεκάθαρο ότι μια αποτελεσματική διαχείριση κερδών
μπορεί να στοχεύει στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επαληθεύσουν ή και να ξεπεράσουν τις
προβλέψεις της διοίκησης ή των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Αν τα αποτελέσματα των
ενεργειών που πραγματοποιούνται για να διαχειριστούν τα κέρδη γίνονται αποδεκτά για σκοπούς
που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των προσδοκιών, τότε οι μέτοχοι και η διοίκηση της
επιχείρησης θα ωφεληθούν αποφεύγοντας μια μείωση της αγοραίας αξίας. Η αποτελεσματική
χειραγώγηση των κερδών για το σκοπό αυτό απαιτεί γενικότερα τη χρήση είτε πραγματικών
ενεργειών όπως είναι η επιτάχυνση φορτίων ή η αποκοπή εξόδων ή η εκμετάλλευση της
ελαστικότητας που περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των ΓΑΛΑ. Η καταχώρηση ενός καλά
δημοσιευόμενου μη περιοδικού κέρδους είναι απίθανο να γίνει αποδεκτό ότι θα κλείσει το κενό
ανάμεσα στις προβλέψεις για τα κέρδη και τα πραγματικά αποτελέσματα.
Είναι σημαντικό να παρέχεται αποκάλυψη μέσα σε λογικά όρια σχετικά με τα βήματα που
γίνονται για να χειραγωγηθούν τα κέρδη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη που προκύπτουν
για τους μετόχους και τη διοίκησης να μην είναι εις βάρος άλλων. Στην περίπτωση της
καταχρηστικής ή παράνομης διαχείρισης, όπου οι επενδυτές δεν έχουν απολύτως καμιά γνώση για
τέτοιες δραστηριότητες, τα οφέλη που προκύπτουν για τους μετόχους και τη διοίκηση θα είναι σε
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βάρος άλλων. Για παράδειγμα, ένας αγοραστής μετοχών του οποίου η απόφαση επηρεάστηκε από
αμφισβητούμενες τακτικές μπορεί να υποφέρει όταν γνωστοποιηθεί η παράνομη χειραγώγηση.
Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από αρχικές ή εποχιακές εκδόσεις μετοχών: Μια εταιρία
μπορεί να πιστεύει ότι είναι για το συμφέρον της να διαχειριστεί τα κέρδη της πριν από μια αρχική
ή εποχιακή προσφορά τίτλων με στόχο να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από
την έκδοση των μετοχών. Γενικότερα, είναι κοινή άποψη ότι οι επιχειρήσεις πραγματικά
καταβάλλουν προσπάθεια να κάνουν τα χρηματοοικονομικά τους να φαίνονται καλύτερα πριν από
τέτοιες προσφορές. Όσο η χειραγώγηση περιορίζεται στα πλαίσια των ΓΑΛΑ και υπάρχει πλήρης
και δίκαιη αποκάλυψη, είναι σχεδόν απίθανο ότι οι επενδυτές των μετοχών αυτών θα βλαφθούν.
Δεδομένης μιας προσδοκώμενης διαχείρισης κερδών πριν από αρχικές ή εποχιακές εκδόσεις
τίτλων, κανείς θα περίμενε ότι η τιμολόγηση των νεοεκδοθεισών μετοχών θα μείωνε λίγο τα
διογκωμένα αποτελέσματα πριν την έκδοση.
Παρόλα αυτά, η διαθέσιμη έρευνα προτείνει ότι τουλάχιστον στην περίπτωση των εποχιακών
εκδόσεων τίτλων, οι επενδυτές μπορεί να μην διαβλέπουν τη διαχείριση που σχετίζεται με τις
προσφορές αυτές. Αντιθέτως, η απόδοση των μετοχών αυτών προτείνει μια πιθανή υπερτιμολόγηση
στην έκδοση που ακολουθείται από χαμηλή επίδοση στις επόμενες περιόδους. Ο υπαινιγμός είναι
ότι οι βραχυχρόνιοι επενδυτές στις προσφορές μπορεί να ωφελούνται σε αντίθεση με τους
μακροχρόνιους επενδυτές που μπορεί να βλάπτονται.
Μεγιστοποίηση των αμοιβών της διοίκησης: Υπάρχουν ορισμένες αποδείξεις ότι τα κέρδη
χειραγωγούνται ώστε να μεγιστοποιηθεί η αμοιβή ή τα «δώρα» των διοικητικών στελεχών. Αν το
πλάνο για τη συμφωνία που αφορά τις αμοιβές περιλαμβάνει την πιθανότητα της διαχείρισης, τότε
οποιεσδήποτε ενέργειες που γίνονται με σκοπό να χειραγωγηθούν τα κέρδη θα φαίνεται ότι δεν
είναι βλαβερές. Οι λήπτες των δώρων απλά θα κερδίζουν την επιπρόσθετη αμοιβή που αναμένεται
με βάση το σχεδιασμό του πλάνου.
Παρόλα αυτά, μπορούν να υπάρξουν επιβλαβή αποτελέσματα αν εκείνα τα άτομα που
συμπεριλαμβάνονται στο πλάνο για τα δώρα χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης, οι οποίες δεν
προβλέπονται από αυτό. Η ποσότητα των δώρων που θα αποδοθεί θα είναι υπερβολική. Σε μια
τέτοια περίπτωση, η διοίκηση θα ωφεληθεί σε βάρος των μετόχων. Περαιτέρω, αν οι ενέργειες που
στοχεύουν στη χειραγώγηση είναι καταχρηστικές, τότε θα υπάρχει μια πραγματική παραποίηση της
χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης. Άλλοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων,
όπως είναι οι πιστωτές, η κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι και οι πιθανοί επενδυτές, επίσης θα
ζημιωθούν.
Αποφυγή των παραβιάσεων των οικονομικών συμβολαίων: Η διαχείριση των κερδών μπορεί να
καταστήσει δυνατό να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με την παραβίαση των
οικονομικών όρων σε μια πιστωτική συμφωνία. Ο δανειζόμενος, βέβαια, θα ωφεληθεί από την
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αποφυγή της παραβίασης. Επιπλέον, ο δανειστής δεν θα ζημιωθεί εφόσον οι τεχνικές διαχείρισης
που υιοθετούνται βρίσκονται στα πλαίσια εκείνων που προβλέπονται και επιτρέπονται από την
πιστωτική συμφωνία ή τη συμφωνία χρέους.
Η αποφυγή της παραβίασης των όρων ενός συμβολαίου μέσω της χρήσης τεχνικών, οι οποίες
ούτε επιτρέπονται από τη συμφωνία ούτε αποκαλύπτονται στο δανειστή θα ωφελήσουν το
δανειζόμενο σε βάρος πάντα του πιστωτή. Συνεπώς, ο δανειστής δεν θα έχει την ευκαιρία ούτε να
παραμερίσει την παραβίαση ούτε να προβεί στην πραγματοποίηση κάποιων βημάτων που θα
προστατέψουν τη θέση του σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη συμφωνία και τα σχετικά
συμβόλαια.
Μείωση της αστάθειας των κερδών: Μια παραδοσιακή άποψη είναι ότι η αστάθεια στα
δημοσιευόμενα κέρδη αποτελεί σημάδι ενός αυξανόμενου κινδύνου, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα
ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς και μείωση της αξίας. Η άποψη αυτή ήταν που έδωσε
και λόγο ανάπτυξης στη πρακτική της εξομάλυνσης των κερδών, η οποία αποτελεί υποσύνολο της
χειραγώγησης, πολύ πριν να υπάρξουν συζητήσεις για να χειραγωγηθούν τα κέρδη ώστε να
επαληθευτούν οι προβλέψεις για τα κέρδη. Σήμερα, ο κυρίαρχος ρόλος που έπαιξαν οι προβλέψεις
για τα κέρδη φαίνεται να έχει μετατοπίσει την έμφαση από την εξομάλυνση των κερδών.
Παρόλα αυτά, ένας ρόλος για την εξομάλυνση μπορεί να διατηρείται, στην έκταση που η
διοίκηση προσπαθεί να κατευθύνει τις προβλέψεις των αναλυτών. Μια τάση κερδών που είναι
ομαλή και αύξουσα ακόμα αξιολογείται υψηλά στην αγορά. Αν μέσω της εξομάλυνσης των κερδών
η διοίκηση επιτυχώς κατευθύνει τις προβλέψεις των αναλυτών ώστε αυτές να ταιριάζουν με τις
δικές της προσδοκίες σχετικά με τα κέρδη, τότε αυτή η μορφή χειραγώγησης μπορεί να θεωρηθεί
αποτελεσματική. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες εκπλήξεις σχετικά με τις προβλέψεις
των κερδών και πιθανότατα μια υψηλότερη τιμή της μετοχής.

16.

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Εισαγωγή
Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στην αρθρογραφία που αφορά τη λογιστική επιστήμη, η
χειραγώγηση των λογαριασμών αποτελεί ένα παλιό λογιστικό πρόβλημα που οι ρίζες του φτάνουν
στη δεκαετία του ’20, και με βάση τη θεωρία της αντιπροσώπευσης πηγάζει από τα αντικρουόμενα
συμφέροντα των μετόχων και των διοικητικών στελεχών. Οι όροι που έχουν επικρατήσει να
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το παραπάνω πρόβλημα είναι η επινοητική λογιστική και η
χειραγώγηση κερδών. Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να βρεθεί ένα κοινό σημείο
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ώστε οι διάφοροι ερευνητές να συμφωνήσουν όσον αφορά τον ορισμό που δίνεται στους όρους
αυτούς.
Ο κ. Μπαραλέξης 57 , στην έρευνα που διεξήγαγε το 2004, όρισε την επινοητική λογιστική ή τη
χειραγώγηση κερδών ως τη διαδικασία της σκόπιμης εκμετάλλευσης ή της παραβίασης των ΓΑΛΑ ή
του νόμου στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιου. Ένας
τέτοιος ορισμός δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο είδη δημιουργικής λογιστικής: η θεμιτή και η
αθέμιτη. Και τα δύο αυτά είδη μπορούν να ασκούνται από τις επιχειρήσεις συγχρόνως. Ο ορισμός
αυτός ευθυγραμμίζεται με την άποψη που έχουν κατά νου οι αρμόδιοι της SEC για τη χειραγώγηση
κερδών. Εξάλλου, αρκετές ανασκοπήσεις που αφορούν στη διαχείριση κερδών συμπεριλαμβάνουν
τη θεμιτή και την αθέμιτη επινοητική λογιστική.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει διεξαχθεί σημαντική έρευνα μέχρι σήμερα πάνω στο
πρόβλημα της δημιουργικής λογιστικής. Παρόλα αυτά, με ορισμένες εξαιρέσεις (η μελέτη των
Blake και Salas το 1996) η μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί αναφέρεται κυρίως σε μεγάλες
εταιρίες που εδρεύουν σε μεγάλες, αναπτυγμένες χώρες. Οι μικρές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις
που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενα κράτη έχουν λάβει μικρή προσοχή. Έτσι, η διεξαγωγή έρευνας σε
μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με ένα διαφορετικό από πολλές απόψεις περιβάλλον (για
παράδειγμα με μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, με περιορισμένη διοίκηση, με λίγες
εισηγμένες εταιρίες και χωρίς εξειδικευμένους χρήστες) μπορεί να αποκαλύψει μια διαφορετική
σκοπιά του προβλήματος της δημιουργικής λογιστικής, καθώς και των κινήτρων που οδηγούν στη
διαχείριση κερδών και στην παραποίηση των αποτελεσμάτων.
Ο κ. Μπαραλέξης, διεξάγοντας μια τέτοια έρευνα που να αφορά τη χώρα μας, επιδίωξε να
εξετάσει τις τεχνικές διαχείρισης που πραγματικά υιοθετούνται από τις ελληνικές εταιρίες, τη
συχνότητα, το μέγεθος και την κατεύθυνση της διαχείρισης, τη δημοτικότητα της θεμιτής
δημιουργικής λογιστικής σε σχέση με την αθέμιτη, τα κίνητρα που υποκινούν τη διαχείριση και
τέλος τη δευτερεύουσας σημασίας υπόθεση ότι οι λογιστικοί κανόνες μπορούν να περιορίσουν το
πρόβλημα της επινοητικής λογιστικής. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα:
επαγγελματίες λογιστές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις ελληνικές επιχειρήσεις σε βάση
ημιαπασχόλησης, και εξωτερικοί λογιστές. Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε και απαντήθηκε από τις δύο αυτές ομάδες. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής:
Παρόλη την ύπαρξη λεπτομερούς λογιστικής ρύθμισης, η επινοητική λογιστική εξασκείται
στην Ελλάδα συχνά, όχι μόνο μέσω της εκμετάλλευσης των αδυναμιών του νόμου και των
λογιστικών αρχών, αλλά και μέσω της παραβίασής τους. Το εύρημα αυτό προτείνει ότι η
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λεπτομερής λογιστική νομοθεσία δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει το πρόβλημα, όπως
υποστηρίζουν ορισμένοι συγγραφείς (Waller, 1990). Η σημασία του ευρήματος αυτού
ενισχύεται από τα παρόμοια αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των Blake και
Salas που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το 1996, όπου η λογιστική ρύθμιση είναι
επίσης κυρίαρχη.
Οι συγκεκριμένες και περισσότερο δημοφιλείς πρακτικές που υιοθετούνται από τις
ελληνικές εταιρίες διαφέρουν από πολλές απόψεις από εκείνες που χρησιμοποιούνται στο
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παραβιάζεται από τις επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει για τα κίνητρα, ειδικά για τη σημασία
των κινήτρων, τα οποία υποκινούν την εξάσκηση της δημιουργικής λογιστικής. Για
παράδειγμα, τα συμβόλαια χρέους, τα πολιτικά κόστη και οι προβλέψεις των
χρηματοοικονομικών αναλυτών που συχνά αναφέρονται στην ξένη αρθρογραφία δεν έχουν
καμιά σημασία στην περίπτωση της χώρας μας.
Το μέγεθος της χειραγώγησης είναι σημαντικό. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη των
νομοθετών παρά των ακαδημαϊκών, οι οποίοι συχνά πιστεύουν ότι η διαχείριση δεν
εξασκείται με μεγάλη συχνότητα ή ότι όση χειραγώγηση ασκείται δεν θα πρέπει
απαραίτητα να ανησυχεί τους επενδυτές.
Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αυξημένα τα κέρδη τους, έχοντας ως
κίνητρο την απαίτηση για εξωτερική χρηματοδότηση, ενώ οι μικρές εμφανίζουν μειωμένα
κέρδη εξαιτίας της μείωσης του φόρου εισοδήματος. Το εύρημα αυτό, που δεν είχε
αναφερθεί προηγουμένως, ρίχνει παραπάνω φως στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο
μέγεθος της επιχείρησης και στην κατεύθυνση και τα κίνητρα της διαχείρισης κερδών.
Έτσι, η μελέτη αυτή επεκτείνει την προηγούμενη αρθρογραφία, η οποία ισχυρίστηκε ότι τα
διοικητικά στελέχη σε γενικές γραμμές προτιμούν τη δημοσίευση υψηλότερων παρά
χαμηλότερων κερδών.
Ακόμα μια μη αναφερόμενη μέχρι σήμερα απόδειξη αποτελεί το ότι η θεμιτή επινοητική
λογιστική είναι δημοφιλέστερη από την αθέμιτη, διότι η ελληνική νομοθεσία προσφέρει
από μόνη της πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση της δημιουργικής λογιστικής χωρίς να
υπάρχουν νομικές συνέπειες.
Τα αποτελέσματα αυτά έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τους Έλληνες νομοθέτες αν
επιθυμούν να περιορίσουν το πρόβλημα της χειραγώγησης. Επιπρόσθετα, εφόσον διαφέρουν από
πολλές απόψεις από τα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί ως τώρα στην αρθρογραφία που αφορά
στη διαχείριση κερδών, συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.
Γενικότερα, επικρατεί η πεποίθηση ότι η δημιουργική λογιστική εξασκείται σε μεγάλες και
ακμάζουσες χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, πεποίθηση που βασίζεται στη
110

θεωρία της αντιπροσώπευσης και υποστηρίζεται από σημαντική εμπειρική δουλειά. Μια τέτοια
διαδεδομένη πεποίθηση είναι παρούσα και στην περίπτωση της χώρας μας, και στηρίζεται σε
καλούς λόγους. Για το λόγο αυτό και η παράθεση των αιτίων στο σημείο αυτό είναι σημαντική και
θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα του κ.
Μπαραλέξη.
Ενθάρρυνση από το νόμο
Το πιο χτυπητό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να
λειτουργούν μέσα σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, με βάση το οποίο ετοιμάζονται και οι λογιστικές
τους καταστάσεις. Δυστυχώς, η ελληνική νομοθεσία (και ειδικότερα η φορολογική και η νομοθεσία
που αφορά στην οικονομική ανάπτυξη του κράτους) προσφέρει πολλές ευκαιρίες για άσκηση της
επινοητικής λογιστικής. Για παράδειγμα, βάσει του Ν. 2238/1994, οι ετήσιες αποσβέσεις όπως και
οι προβλέψεις για επισφαλή χρέη δεν είναι υποχρεωτικές (μια εταιρία μπορεί να επιλέξει να
πραγματοποιήσει αυτά τα έξοδα σε μια λογιστική χρήση αλλά όχι σε μια άλλη 58 ).
Περιορισμένη επίδοση της διοίκησης
Αρκετές αποδείξεις προτείνουν ότι για διάφορους λόγους (για παράδειγμα πρόσβαση σε
τραπεζικά δάνεια, καλή δημόσια εικόνα κλπ.), οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν να
δημοσιοποιήσουν ζημίες ή μείωση των κερδών, υιοθετώντας πρακτικές χειραγώγησης των
λογαριασμών. Η γενικότερη επίδοση της ελληνικής διοίκησης είναι «φτωχή» και ένας σημαντικός
αριθμός ελληνικών εταιριών υπόκειται σε ζημίες. Έτσι, το γεγονός αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα
ισχυρό κίνητρο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ασκούν δημιουργική λογιστική προκειμένου να
παρουσιάσουν τα κέρδη τους αυξημένα.
Απαιτήσεις για εξωτερική χρηματοδότηση
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολλοί επιστήμονες βρήκαν ότι τα διοικητικά στελέχη
παραποιούν προς τα πάνω τα κέρδη πριν από προσφορές τίτλων. Δεδομένης της φτωχής επίδοσης
της διοίκησης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας να προμηθευτούν
κεφάλαια (ιδιαίτερα κεφάλαιο κίνησης) από την κεφαλαιαγορά που κυριαρχείται από τα δάνεια.
Ικανοποιητικά αποτελέσματα των εταιριών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να ληφθούν
χρήματα από τις τράπεζες κατά πρώτο λόγο, ή από το χρηματιστήριο κατά δεύτερο λόγο. Έτσι, η
κινητήρια δύναμη που ωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα δημοσιευόμενα κέρδη τους
μοιάζει να είναι ισχυρή.
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βλ. Παράρτημα 2
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Υψηλή αντιλαμβανόμενη φορολογία εισοδήματος
Στην Ελλάδα οι φόροι εισοδήματος συνδέονται άμεσα με τα δημοσιοποιημένα κέρδη. Ο
συντελεστής του φόρου εισοδήματος εκλαμβάνεται αδίκως υψηλός και έχει οδηγήσει πολλές
εταιρίες να προβαίνουν σε πολλές προσπάθειες πληρωμής του ελάχιστου φόρου μέσω της
εκμετάλλευσης του νόμου ή της παραβίασής του. Φαίνεται ότι η καταπάτηση του νόμου (δηλαδή η
φοροαποφυγή) ενθαρρύνεται από το γεγονός ότι από τη μια πλευρά ο έλεγχος των βιβλίων και των
αρχείων μιας επιχείρησης πραγματοποιείται κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια κατά μέσο όρο, και από
την άλλη πλευρά το σύστημα ελέγχου δεν ήταν μηχανογραφημένο μέχρι και το 2000.
Αδύναμη δομή εταιρικής διακυβέρνησης
Έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να έχει σημαντική
περιοριστική επίδραση όσον αφορά την εφαρμογή των πρακτικών δημιουργικής λογιστικής.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε στην έρευνα των Dechow και Skinner το 2000, εταιρίες υποκείμενες σε
υποχρεωτική εφαρμογή απαιτήσεων από τη SEC είναι πιθανότερο να έχουν πιο αδύναμες δομές
εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι «λιγότερο πιθανό να έχουν ελεγκτική επιτροπή, περισσότερο
πιθανό να έχουν ένα συμβούλιο όπου κυριαρχούν όσοι βρίσκονται εντός της επιχείρησης,
περισσότερο πιθανό να έχουν ως διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) έναν ιδρυτή της εταιρίας και τέλος,
περισσότερο πιθανό να έχουν ένα διευθύνοντα σύμβουλο που είναι και πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου». Οι αναφερόμενοι αρθρογράφοι συμπέραναν πως οι αποδείξεις προτείνουν ότι
δεδομένου του κινήτρου για χειραγώγηση, μια αδύναμη δομή εταιρικής διακυβέρνησης είναι
πιθανότερο να οδηγήσει στην ενεργή υιοθέτηση από την πλευρά της επιχείρησης τεχνικών
διαχείρισης κερδών. Αυτή ακριβώς είναι η γενική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα εξαιτίας
του αυστηρά οικογενειακού χαρακτήρα της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών εταιριών.
Ειδικότερα, οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος διατήρησης
ενός ατόμου εκτός της επιχείρησης ως μέλους του Δ.Σ. Σε μια τέτοια περίπτωση έχει αποδειχθεί
εμπειρικά ότι οι πιθανότητες για διάπραξη απάτης είναι μεγαλύτερες.
Αδύναμο λογιστικό επάγγελμα
Ένας άλλος παράγοντας που καθιστά την εκμετάλλευση και την παραβίαση του νόμου
ευκολότερη για τη διοίκηση των εταιριών είναι το γεγονός ότι μέχρι και το 2000, μια επταετία πριν,
ο Έλληνας λογιστής δεν ήταν νομικά υπεύθυνος για τις οικονομικές καταστάσεις που υπέγραφε.
Επιπρόσθετα, είναι ευάλωτος και στην πίεση που ασκείται από τη μεριά της διοίκησης. Η
κατάσταση είναι έτσι, διότι η πλειοψηφία των επιχειρηματιών, όπως και η πολιτεία, δεν έχουν
εκτιμήσει τη σημαντικότητα των λογιστικών πληροφοριών έτσι ώστε να προσλάβουν ικανούς
επαγγελματίες. Συνεπώς, το λογιστικό επάγγελμα είναι σχετικά αδύναμο, όχι καλά πληρωμένο και
112

όχι καλά μορφωμένο. Ακόμα και σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός λογιστών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας δεν διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή
πτυχίο από τις πρώην πολυτεχνικές σχολές.
Περιορισμένη έκταση εξωτερικού ελέγχου
Ο εξωτερικός έλεγχος που μπορεί να εμποδίσει τις πρακτικές δημιουργικής λογιστικής είναι
υποχρεωτικός μόνο για εκείνες τις ελληνικές εταιρίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια που
τίθενται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις επιχειρήσεις (Ν. 2190/1920, άρθρ.42α), η οποία έχει
συμπεριλάβει την Τέταρτη και την Έβδομη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις υπόλοιπες
εταιρίες, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία εκείνων που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις, ο έλεγχος είναι μόνο τυπικός (διεξάγεται από δύο λογιστές χωρίς συγκεκριμένα
προσόντα), η έκθεση των ελεγκτών δεν δημοσιεύεται και η ευθύνη τους διαρκεί για δύο έτη από
την ημέρα του ελέγχου. Λόγω της κατάστασης αυτής, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων συνήθως
προσλαμβάνουν ως ελεγκτές τους λιγότερο δαπανηρούς και τους πιο ευάλωτους λογιστές. Έτσι, οι
πιθανότητες των εταιριών αυτών για άσκηση επινοητικής λογιστικής μοιάζουν να είναι τεράστιες.
Μη εξειδικευμένοι χρήστες
Είναι απόλυτα λογικό να επικρατεί η εντύπωση ότι αν οι χρήστες των λογαριασμών είναι
αρκετά εξειδικευμένοι ώστε να μην παραπλανώνται από τις πρακτικές επινοητικής λογιστικής, τότε
δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούνται τέτοιες πρακτικές. Την άποψη αυτή μοιράζονται πολλοί
άνθρωποι. Όπως ισχυρίζεται και ο Smith, ο συγγραφέας του βιβλίου “Accounting for Growth”, «η
επινοητική λογιστική ευδοκιμεί ακόμα εξαιτίας της άγνοιας ή της τεμπελιάς εκείνων που διαβάζουν
τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων». Δεδομένου ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια μικρή,
αναδυόμενη αγορά (τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια αυτό ίσχυε), η δημιουργία του
επαγγέλματος των χρηματοοικονομικών αναλυτών ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν
άρχισε η ταχεία ανάπτυξη του Χ.Α.Α., καθώς και το γεγονός ότι οι Έλληνες λογιστές δεν διαθέτουν
τόσα προσόντα όσα θα έπρεπε για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, φαίνεται πολύ λογικός
ο ισχυρισμός ότι οι Έλληνες χρήστες των λογαριασμών των επιχειρήσεων δεν είναι και τόσο
εξειδικευμένοι. Για το λόγο αυτό και η χειραγώγηση του εισοδήματος είναι κατά πολύ
αναμενόμενη.
Æ Συνεπώς, αυτό που πραγματικά έχει σημασία στην περίπτωση της χώρας μας δεν είναι αν
πράγματι ασκείται διαχείριση κερδών ή όχι, αλλά πόσο συχνά, σε ποια έκταση, προς ποια
κατεύθυνση, για ποιο λόγο και ποιο είδος επινοητικής λογιστικής είναι το πιο δημοφιλές.
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Όσον αφορά το μέγεθος της χειραγώγησης κερδών, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το
ακριβές ποσοστό της διαχείρισης εισοδήματος. Μάλιστα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα
περίπου το 20% με 30% των προ παραποίησης κερδών τελικά χειραγωγούνται. Επιπλέον, όπως
προέκυψε από την έρευνα του κ. Μπαραλέξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνήθως παρουσιάζουν
αυξημένα παρά μειωμένα τα πραγματικά τους κέρδη. Αυτό συμβαίνει διότι τα διοικητικά στελέχη
προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τη δική τους χρησιμότητα μέσω παραγωγής ενός σχετικά ομαλού
ή αυξανόμενου ρεύματος για τα κέρδη και σε γενικές γραμμές προτιμούν τα υψηλότερα από τα
χαμηλότερα δημοσιευόμενα κέρδη. Μάλιστα, το τελευταίο επιχείρημα είναι ιδιαίτερα αληθές για
τις εισηγμένες εταιρίες και στηρίζεται σε εμπειρική έρευνα (Brown, 1998/DeGeorge et al.,
1999/Dechow and Skinner, 2000). Στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων η ανάγκη για
εύρεση κεφαλαίων είναι σημαντική, όπως προαναφέρθηκε. Μιλώντας γενικότερα, οι μεγάλες
εταιρίες έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου, και ειδικότερα στο χρηματιστήριο.
Έτσι, το κίνητρο των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων για παρουσίαση των πραγματικών τους
κερδών αυξημένων φαίνεται να είναι πολύ ισχυρό.
Βέβαια, η αύξηση των δημοσιευόμενων αποτελεσμάτων οδηγεί σε υψηλότερους φόρους
εισοδήματος. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να περιορίζει τις εταιρίες από τη δημοσίευση
αυξημένων κερδών αν η ανάγκη τους για κεφάλαιο και ιδιαίτερα για κεφάλαιο κίνησης είναι
σημαντική. Εξάλλου, στην Ελλάδα το κόστος κεφαλαίου είναι χαμηλό όταν το κεφάλαιο παρέχεται
από το χρηματιστήριο διότι οι μετοχές προσφέρονται συνήθως στο κοινό με ένα λογικό πριμ. Αυτό
λειτουργεί ως αποζημίωση για την υψηλότερη φορολογία. Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία που
αφορά στην οικονομική ανάπτυξη προσφέρει φορολογική ανακούφιση στις επιχειρήσεις υπό
ορισμένες προϋποθέσεις. Συνήθως, οι μεγάλες εταιρίες είναι αυτές που εκμεταλλεύονται την
παραπάνω φορολογική ελάφρυνση.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι μικρότερες δεν έχουν καθόλου
πρόσβαση στο χρηματιστήριο και σχετικά μικρή πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια. Για το λόγο αυτό
οι κύριοι χρήστες των οικονομικών τους καταστάσεων είναι οι τραπεζίτες. Παρόλα αυτά, οι
τραπεζίτες δεν βασίζονται τόσο πολύ στις λογιστικές καταστάσεις επειδή έχουν πρόσβαση σε
επιπρόσθετες και περισσότερο έγκυρες πληροφορίες. Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κίνητρο για τις
επιχειρήσεις αυτές να παρουσιάζουν μειωμένα παρά αυξημένα τα κέρδη προκειμένου να
πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερους φόρους κατά πρώτο λόγο, και να διανείμουν όσο το
δυνατόν μικρότερο μέρισμα κατά δεύτερο λόγο.
Από την άλλη πλευρά, όμως, εξαιτίας της φτωχής επίδοσης της διοίκησης, ένας σημαντικός
αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων δημοσιοποιεί χαμηλά κέρδη ή ακόμα και ζημίες. Βέβαια, οι
εμπειρικές αποδείξεις προτείνουν ότι οι εταιρίες προσπαθούν να αποφύγουν τις ζημίες ή τη μείωση
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των κερδών μέσω της χειραγώγησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Έτσι, το συμπέρασμα στο σημείο
αυτό είναι ότι γενικά οι ελληνικές εταιρίες παρουσιάζουν αυξημένα παρά μειωμένα τα κέρδη τους.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι η δημιουργική λογιστική εξασκείται στην
Ελλάδα και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, κυρίως με την «ευλογία» του νόμου. Για το λόγο αυτό
και η θεμιτή επινοητική λογιστική είναι πιο δημοφιλής από την αθέμιτη. Οι χειρισμοί που
υιοθετούνται και μερικά από τα κίνητρα για χειραγώγηση έχουν σχέση με το ελληνικό περιβάλλον.
Όσον αφορά την κατεύθυνση της χειραγώγησης, τα αποτελέσματα προτείνουν ότι οι μεγάλες
εταιρίες παρουσιάζουν τα κέρδη τους αυξημένα σε αντίθεση με τις μικρές που τα διαχειρίζονται
προς τα κάτω. Τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες αυτές είναι η ανάγκη για
εξωτερική χρηματοδότηση και η μείωση των φόρων εισοδήματος αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά
έχουν σημαντικές ενδείξεις για τους επενδυτές, τους πιστωτές, τους ελεγκτές και τους νομοθέτες.
Μάλιστα, μπορεί να είναι εφαρμόσιμα και σε άλλες χώρες που προσομοιάζουν το ελληνικό
περιβάλλον, όπως είναι η Πορτογαλία και οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες.
Βέβαια, από τη διεξαγωγή της έρευνας μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί μέτρα για να περιοριστεί η
άσκηση της δημιουργικής λογιστικής στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι ετήσιες αποσβέσεις είναι
υποχρεωτικές και οι επιπρόσθετες αποσβέσεις δεν επιτρέπονται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, με
βάση το Ν.2873/2000, άρθρ. 38, ο Έλληνας λογιστής ευθύνεται για τις λογιστικές καταστάσεις που
υπογράφονται από τον ίδιο. Συνεπώς, νέα έρευνα για τους χειρισμούς και το μέγεθος της
παραποίησης στη χώρα μας θα δείξει αν τα νέα μέτρα συνεισέφεραν στον περιορισμό της χρήσης
των πρακτικών διαχείρισης ή οι ελληνικές εταιρίες έχουν εφεύρει καινούριους τρόπους για να
παραβιάζουν και να εκμεταλλεύονται το νόμο.

17. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Το θέμα της ποιότητας των κερδών έχει λάβει μεγάλη προσοχή από τους επενδυτές, τα
διοικητικά στελέχη και τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές τα τελευταία χρόνια. Τα στελέχη
ενδιαφέρονται για τη διατήρηση μιας ελκυστικής ανάπτυξης των κερδών, εφόσον η επαγγελματική
τους θέση και η αμοιβή τους συνδέεται στενά με τα νούμερα των κερδών που δημοσιεύονται στις
οικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, οι αναλυτές ενδιαφέρονται για
την παροχή χρήσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών στους επενδυτές προκειμένου να λάβουν οι
τελευταίοι κερδοφόρες επενδυτικές αποφάσεις.
Η πραγματική και ακριβοδίκαιη αρχή έχει εισχωρήσει στις λογιστικές αρχές στην πλειοψηφία
των αναπτυγμένων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα
αυτά, η πραγματικότητα ορισμένες φορές είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που θα έπρεπε να
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είναι. Πολλές μελέτες στο παρελθόν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη επινοητικής λογιστικής ή
αλλιώς των προσπαθειών της διοίκησης να διαχειριστούν τα νούμερα των κερδών για να
εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα.
Συνεπώς, η ύπαρξη χειραγώγησης κερδών από τους συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αποδόσεις του χρηματιστηρίου που αποκλίνουν από τις αυθεντικές σωστές τους
τιμές, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μια παραπλανητική εικόνα της αγοράς και της σχέσης
που υπάρχει ανάμεσα στις αποδόσεις και τα κέρδη. Έτσι, ένα αποτελεσματικό μέτρο για την
ποιότητα των κερδών θα μπορούσε να αποδειχτεί πραγματικά χρήσιμο στην αξιολόγηση της ισχύος
των μελλοντικών κινήσεων της αγοράς μετοχών και της γενικότερης σχέσης μεταξύ κερδών και
αποδόσεων.
Πολλές έρευνες στο παρελθόν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν τα
κέρδη και οι μεταβολές στα κέρδη συνδέονται με θετικές μη κανονικές αποδόσεις (positive
abnormal returns). Όμως, η σχέση αυτή αναμένεται να αλλάξει, εξαρτώμενη από την εγκυρότητα
της μεταβολής στα κέρδη. Αν το θέσουμε αλλιώς, η παραπάνω σχέση μπορεί να αληθεύει αν
παρατηρηθεί μια πραγματική βελτίωση της κερδοφορίας, ή να μην αληθεύει αν η διοίκηση έχει
εφαρμόσει επιθετική λογιστική για να χειραγωγήσει τα νούμερα των κερδών. Οπότε η
συμπερίληψη ενός μέτρου για την ποιότητα των κερδών στα μοντέλα αποδόσεων – κερδών θα
μπορούσε να αποδώσει περισσότερο πειστικά αποτελέσματα για την προαναφερόμενη σχέση.
Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει πολλές μεθοδολογίες προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσο
οι οικονομικές καταστάσεις είναι αυθεντικές. Μια κατηγορία μελετών προσπάθησε να
διαμορφώσει μοντέλα που θα προβλέπουν την πιθανότητα απάτης από πλευράς της διοίκησης.
Ορισμένοι, μάλιστα, από τους επιστήμονες της ομάδας αυτής επιδίωξαν να καθορίσουν «κόκκινες
σημαίες» που αποτελούν ενδείξεις για παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις (Hoffman,
1997/Hollman και Patton, 1997/Zimbelman, 1997/ Bologna et al., 1996).
Το δεύτερο μέτρο για την ποιότητα των κερδών που κέρδισε την προσοχή των ερευνητών
είναι τα δεδουλευμένα, όπως έχει αναφερθεί άλλωστε και πιο πάνω αρκετές φορές. Τα
δεδουλευμένα ορίζονται ως η διαφορά ανάμεσα στα λογιστικά κέρδη και τις ταμειακές ροές (ή τις
λειτουργικές ταμειακές ροές). Μεγάλα θετικά δεδουλευμένα δείχνουν ότι τα μεγέθη των κερδών
είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις ταμειακές ροές που παράγονται από την οικονομική μονάδα. Η
διαφορά αυτή προκύπτει από τις αποφάσεις της οικονομικής διεύθυνσης όσον αφορά το πότε και το
πόσες εισπράξεις και κόστη πρέπει να αποκαλυφθούν. Πολλές εργασίες έχουν υποστηρίξει ότι
εταιρίες με υψηλά δεδουλευμένα (δηλ. τα κέρδη υπερβαίνουν τις ταμειακές ροές) αποδίδουν
χειρότερα, από άποψη της απόδοσης των μετοχών τους, σε σύγκριση με εταιρίες που παρουσιάζουν
χαμηλά δεδουλευμένα.
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Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε δύο αιτίες. Η πρώτη είναι η αυτονομία που
παρέχουν οι ΓΑΛΑ στη διοίκηση όσον αφορά το επίπεδο και τη χρονική στιγμή της αποκάλυψης
των εσόδων και των εξόδων. Η δεύτερη είναι η αργή αντίδραση της αγοράς σε γεγονότα που
σχετίζονται με την αξία. Πολλοί αρθρογράφοι ανέφεραν ότι η αγορά αντιδρά με κάποια
καθυστέρηση ή υποαντιδρά σε πληροφορίες σχετικές με την αξία. Εναλλακτικά, η εγκαιρότητα
αυτή θα μπορούσε να παρατηρηθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στα δεδουλευμένα.
Το 2006, οι Δημητρόπουλος και Αστερίου επεδίωξαν να εξετάσουν το θέμα αυτό της
ποιότητας των κερδών, στα πλαίσια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθώς και αν επηρεάζεται
καθόλου η σχέση απόδοσης – κέρδους. Για τις ανάγκες τη έρευνάς τους εξέτασαν 101 επιχειρήσεις,
όλες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. για την περίοδο 1995 – 2004. Το μέτρο της ποιότητας των κερδών είχε
δύο πτυχές. Η πρώτη ήταν ποσοστά «κόκκινων σημαιών» (“red flag” ratios) που έχουν
χαρακτηριστεί ως δυνατοί δείκτες απάτης από προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην
κεφαλαιαγορά της χώρας μας, και η δεύτερη είναι η διαίρεση των δεδουλευμένων σε διακριτικά
(discretionary accruals) και μη διακριτικά δεδουλευμένα (non-discretionary accruals) μέσω της
χρήσης του τροποποιημένου μοντέλου του Jones (2001). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
εργασίας έδειξαν ότι και τα δύο είδη δεδουλευμένων έχουν μεγάλη σημασία στην επεξήγηση των
κινήσεων των τιμών των μετοχών –τα διακριτικά είναι πιο σημαντικά σε σχέση με τα μη διακριτικά
δεδουλευμένα. Έτσι φαίνεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο πράγματι τιμολογεί τα δεδουλευμένα.
Επίσης, οι λόγοι του κεφαλαίου κίνησης προς το συνολικό ενεργητικό και του καθαρού κέρδους
προς τις πωλήσεις έχουν αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών, ενώ οι λόγοι του
καθαρού κέρδους προς το συνολικό ενεργητικό και των πωλήσεων προς το συνολικό ενεργητικό
επηρεάζουν θετικά τις αποδόσεις.
Βέβαια, υπάρχουν ακόμα ορισμένα θέματα που χρίζουν περαιτέρω εξέτασης. Το πρώτο
περιλαμβάνει την εξέταση των μεθόδων απόσβεσης, των μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων και
του τύπου του ελέγχου που χρησιμοποιούν οι εταιρίες, ως επιπρόσθετες μεταβλητές που μπορούν
να έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων.
Δεύτερον, θα είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί η επίδραση της συντηρητικής και έγκαιρης
αναγνώρισης του εισοδήματος στα μέτρα της λογιστικής των δεδουλευμένων. Τέλος, μια ιδιαίτερα
καρποφόρα περιοχή για μελλοντική έρευνα αποτελεί η εξέταση του αποτελέσματος της
κερδοσκοπικής έντασης στις προσδοκίες που διαμορφώνονται από την αγορά μετοχών ως ένας
άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των κερδών και τις τιμές των μετοχών.
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18. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ

ΤΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Από διάφορες γνωμοδοτήσεις προέκυψε ότι πριν από μερικά χρόνια υπήρξε αμφισβήτηση
σχετικά με τον επίδικο ισολογισμό του 1997 μιας ΠΑΕ και ειδικότερα για το νόμιμο ή μη της
μεταφοράς χρηματικών κονδυλίων από τη στήλη «υποχρεώσεις» στη στήλη έκτακτα και ανόργανα
έσοδα ποσού περίπου 590 εκατ. δρχ.
Όσον αφορά το λογιστικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας, ισχύει ότι ως προς
τη λειτουργία τους οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες (ΠΑΕ) ρυθμίζονται από το Ν. 879/79 και
ως προς την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, εντάσσονται στην Τρίτη (ανώτερη)
κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Επίσης, ισχύει ότι ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας
για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με
οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και
εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο μόνο ως προς τη δομή, την
ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων
τριτοβάθμιων λογαριασμών με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9. Επιπλέον, στην ομάδα 5
του ΕΓΛΣ παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, για τις
οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Πιο συγκεκριμένα,
ως λογαριασμός 53 αναφέρεται ο λογαριασμός «Πιστωτές Διάφοροι» και στους υπολογαριασμούς
της ομάδας (53) παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας που δεν υπάγονται σε
οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους υπόλοιπους
πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5.
Η συγκεκριμένη ΠΑΕ είχε αναπτύξει το λογαριασμό 53.90 για παρακολούθηση των
υποχρεώσεών της με τον τότε πρόεδρο και συγκεκριμένα στον τριτοβάθμιο λογαριασμό 53.90.000
παρακολουθούσε τέτοιες δοσοληψίες ώστε ο λογαριασμός αυτός να δείχνει υπόλοιπο περίπου 390
εκατ. δρχ. στις αρχές του 1996. Όμως, στο λογαριασμό 53.90 παρακολουθούνται υποχρεωτικά οι
επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες), οπότε και φάνηκε καθαρά στο σημείο αυτό ότι η
αναφερόμενη ΠΑΕ έκανε κακή χρήση του ΕΓΛΣ. Κι επειδή η παραπάνω υποχρέωση της εταιρίας
προς τον προηγούμενο πρόεδρο αναφερόταν σε μέλος του ΔΣ (πρόεδρος) θα έπρεπε κανονικά να
αναφέρεται ρητά στο προσάρτημα και να έχουν καταβληθεί τα νόμιμα χαρτόσημα σύμφωνα με τη
φορολογία χαρτοσήμου. Σύμφωνα με την εφαρμογή των ΓΑΛΑ θα έπρεπε να υπάρχουν
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παραστατικά καταβολής που θα αποδείκνυαν τις παραπάνω χρηματικές διευκολύνσεις του
προέδρου.
Από την άλλη πλευρά ισχύει ότι στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί
προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης μικτών και καθαρών, καθώς και οι
λογαριασμοί συγκέντρωσης των μη προσδιοριστικών των μικτών κερδών, εξόδων και εσόδων
εκμετάλλευσης. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί συγκέντρωσης των έκτακτων
και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων, των προβλέψεων
για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και των μη
ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς και οι λογαριασμοί
προσδιορισμού και διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. Κάθε οικονομική μονάδα έχει την
δυνατότητα (Δυνητική ευχέρεια), αντί να αναπτύξει κατ’ είδος τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς
των 81 έως 85 να τους αναπτύξει κατά προορισμό. Στην περίπτωση όμως αυτή οι υποχρεωτικοί
τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των εξόδων ή εσόδων κατ’ είδος εμφανίζονται υποχρεωτικά σαν
αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισμό λογαριασμών, στους οποίους θα αναλύονται οι
δευτεροβάθμιοι κατ’ είδος λογαριασμοί 81-85 πρωτοβαθμίων.
Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα προσδιορίζει βραχύχρονα αποτελέσματα ή καταρτίζει
περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις η χρονική εναρμόνιση των έκτακτων και ανόργανων
αποτελεσμάτων γίνεται είτε με απευθείας χρεοπίστωση των οικείων αποτελεσματικών
λογαριασμών, είτε με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών (81.99, 82.99, 83.99, 84.99 και 85.99).
Ο λογαριασμός 80 «Γενική εκμετάλλευση» χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως
οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα
με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.102. Ο λογαριασμός αυτός ο οποίος μαζί με τον λογαριασμό 86
(αποτελέσματα χρήσης) αποτελούν αναγκαίο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του ισολογισμού
καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, σε αντίθεση με τον ισολογισμό και τον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης δεν δημοσιεύεται υποχρεωτικά.
Ο λογαριασμός 80.00 γενικής εκμεταλλεύσεως χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών
τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που
κλείνει, από την εκμετάλλευση των διάφορων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (κύριας,
παρεπόμενων και δευτερεύουσας σημασίας). Ο λογαριασμός 80.01 «μικτά αποτελέσματα
(κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως» χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων, τα
οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει από την εκμετάλλευση των διάφορων
δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας. Ο λογαριασμός 80.02 «έξοδα μη προσδιοριστικά των
μικτών αποτελεσμάτων» χρησιμεύει για την συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών
αποτελεσμάτων εξόδων. Ο λογαριασμός 80.03 «έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών
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αποτελεσμάτων» χρησιμεύει για την συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών
αποτελεσμάτων εσόδων.
Ο λογαριασμός 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». Στο λογαριασμό αυτόν
καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα
αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. Στον
λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και
ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στον λογαριασμό αυτόν δεν καταχωρούνται έξοδα που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα έξοδα αυτά στις περιπτώσεις αυτές καταχωρούνται στο
λογαριασμό 82.00. Στο λογαριασμό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται κατ’
είδος τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό δεν καταχωρούνται
έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο
λογαριασμό 82.01. Στους λογαριασμούς 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 81.03 «έκτακτα κέρδη»
καταχωρούνται τα αποτελέσματα ζημίες ή κέρδη που προκύπτουν από εξαιρετικές εργασίες όπως
από εκποίηση πάγιων στοιχείων από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων
ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων.
Τέλος στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται κατ΄είδος τα έξοδα και έσοδα που πραγματοποιούνται
μεν μέσα στη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες
προηγούμενων χρήσεων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν και οι λογιστικές αρχές της
πραγματοποίησης του εσόδου και του συσχετισμού των εξόδων προς τα έσοδα, οι οποίες
συνδέονται άμεσα με τους προαναφερόμενους λογαριασμούς.
Επιπρόσθετα, η φορολογική νομοθεσία, καθώς και οι γενικές αρχές τήρησης των
λογαριασμών του ΕΓΛΣ αναφέρουν ρητά ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία, η οποία αφορά σε
συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου θα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία. Με βάση τα
δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Συνεπώς, κάθε εγγραφή στα
βιβλία της συγκεκριμένης ΠΑΕ, άρα και το ποσό των λογαριασμών 53 όπως και η μεταφορά του σε
άλλους λογαριασμούς, θα έπρεπε να αποδεικνύεται με παραστατικά έγγραφα.
Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές
καταρτίζονται υποχρεωτικά και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική
οικονομική κατάσταση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέκκλιση θα πρέπει να
αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις
επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη θέση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης.
Από τις γνωμοδοτήσεις προέκυψε ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με
το νομικό, το λογιστικό και το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας, όσον αφορά την αναφερόμενη
εταιρία, αν ορθώς είχε προκύψει το επίδικο ποσό στο λογαριασμό 53.99.000 του ισολογισμού της
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δεν προκύπτει δυνατότητα μεταφοράς του κονδυλίου από τον λογαριασμό 53.99.000 στον
λογαριασμό 81.01.999 που αναφέρθηκε στην εταιρία. Επιπλέον, η μεταφορά αυτή του κονδυλίου
μετέτρεψε και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, καθότι από υποχρεώσεις που εμφάνιζε η
εταιρία στο λογαριασμό 53.99.000 και μείωναν την καθαρή θέση της, η εγγραφή μεταφοράς στο
λογαριασμό 81.01.999 δημιούργησε ανύπαρκτα κέρδη, τα οποία αύξησαν και ενδυνάμωσαν την
καθαρή θέση της εταιρίας όπως αυτή προκύπτει είτε ως διαφορά ενεργητικού μείον πραγματικού
παθητικού, είτε ως άθροισμα ιδίων κεφαλαίων που αποτελούνται από καταβλημένα κεφάλαια από
αποθεματικά από αδιανέμητα κέρδη και στην περίπτωσή μας ανύπαρκτα και σε αντίθεση επίσης
με όσα αναφέρονται στις λογιστικές αρχές όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

19. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επινοητική λογιστική αποτελούσε κυρίαρχο πρόβλημα τη δεκαετία του ’80 στο Ηνωμένο
Βασίλειο και από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα στις ΗΠΑ. Ο όρος αυτός είναι
σχετικά καινούριος, το πρόβλημα όμως της σκόπιμης παρέμβασης από την πλευρά της οικονομικής
διεύθυνσης κάθε επιχείρησης προκειμένου να παραποιηθούν οι οικονομικές της καταστάσεις είναι
αρκετά παλιό και τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ερευνητές
που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό είναι πολλοί σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν έχουν
καταφέρει ως τώρα να καταλήξουν σε ένα μοναδικό ορισμό της επινοητικής λογιστικής που να
περιγράφει με τέλειο τρόπο το πρόβλημα. Συνήθως ορίζεται ως η εκμετάλλευση των αδυναμιών των
διαφόρων λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και η παραβίαση αυτών, με απώτερο σκοπό την
παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων, όχι όπως αυτές θα έπρεπε κανονικά να είναι, αλλά όπως
συμφέρει κάθε φορά την επιχείρηση να εμφανίζονται. Από τον ορισμό αυτό είναι ξεκάθαρο ότι
υπάρχουν ουσιαστικά δύο είδη επινοητικής λογιστικής: η θεμιτή και η αθέμιτη. Η πρώτη
εκμεταλλεύεται τα κενά στους λογιστικούς κανόνες και νόμους προκειμένου να μεγαλώσει
(συνήθως) το δημοσιευόμενο από την οικονομική μονάδα αποτέλεσμα, ενώ η δεύτερη
καταστρατηγεί και παραβιάζει τους νόμους αυτούς, στρεβλώνει τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, παραπληροφορεί το επενδυτικό κοινό και στοχεύει συνήθως στη μείωση του
αποτελέσματος.
Οι αιτίες που οφείλονται για τη γένεση της επινοητικής λογιστικής είναι έντεκα και είναι οι
εξής: η άντληση κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά, η διανομή μερίσματος ή η μερισματική
πολιτική που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, η αποζημίωση ή οι αμοιβές που
λαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη, η κερδοσκοπία της διοίκησης επί της τιμής της μετοχής, το
πολιτικό κόστος, η πίεση από τους θεσμικούς επενδυτές, η πίεση από τα εργατικά συνδικάτα, η
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πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός
των οικονομικών μονάδων και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Γενικότερα, οι περιοχές οι οποίες προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες για παραποίηση της
εικόνας μιας οικονομικής μονάδας (μέσω της χρήσης δημιουργικής λογιστικής) προκειμένου να
παρουσιάσει προς τα έξω καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση συμπεριλαμβάνουν την
αναγνώριση εσόδων, την αποτίμηση αποθεμάτων, την εκτίμηση του ύψους των προβλέψεων
τέτοιων όπως είναι η δαπάνη για επισφαλείς πελάτες και για αναβαλλόμενους φόρους (deferred
taxes) και οι χρεώσεις στα έξοδα που γίνονται συνήθως μια φορά στη ζωή της οικονομικής
μονάδας.
Στρεβλώσεις της λογιστικής συνιστούν οι αποκλίσεις της λογιστικής πληροφόρησης από την
υποκείμενη οικονομική πραγματικότητα. Προαίρεση και ανακρίβειες στη λογιστική πράξη
μπορούν να στρεβλώσουν τις πληροφορίες που περιέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Πράγματι, στην πράξη πολλά διοικητικά στελέχη κάνουν κατάχρηση της προαίρεσης αυτής ώστε
να «διαχειριστούν» ή να «χειραγωγήσουν» τα κέρδη και να εμφανίσουν ωραιοποιημένες τις
οικονομικές καταστάσεις. Η χειραγώγηση των κερδών ορίζεται συνήθως ως ο ενεργητικός
χειρισμός των λογιστικών αποτελεσμάτων με σκοπό να δημιουργηθεί μια άλλη εντύπωση από εκείνη
που πραγματικά ισχύει σχετικά με την επίδοση μιας επιχείρησης.
Σύμφωνα με τους Wild, Bernstein και Subramanyam, τα κίνητρα που οδηγούν στη διαχείριση
κερδών μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες, τα κίνητρα εκ συμβολαίων (contracting
incentives), τα κίνητρα που συνδέονται με τις επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής (stock price
effects) και άλλα κίνητρα που περιλαμβάνουν τη μείωση πολιτικών κοστών, την ευνοϊκή
μεταχείριση από την κυβέρνηση και την αλλαγή διοίκησης. Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με τη
δημιουργική λογιστική, υπάρχουν δύο μορφές χειραγώγησης κερδών, αυτή που βρίσκεται μέσα στα
όρια των λογιστικών αρχών και αυτή που βρίσκεται στο σκοτάδι, ή με άλλα λόγια η νόμιμη και η
παράνομη.
Ιδιαίτερη περίπτωση όπου γίνεται ευρεία χρήση λογιστικών χειρισμών με στόχο να
αλλοιωθούν τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης αποτελούν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Δύο
διαφορετικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τη λογιστικοποίηση των επιχειρησιακών συνδυασμών:
η λογιστική της εξαγοράς και η λογιστική της συγχώνευσης (merger accounting). Η μέθοδος της
εξαγοράς εκφράζει λογιστικά έναν επιχειρησιακό συνδυασμό από τη σκοπιά του εξαγοράζοντα.
Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος της συγχώνευσης λογιστικοποιεί έναν συνδυασμό επιχειρήσεων
στη βάση ότι τα προς συγχώνευση μέρη καθίστανται μέρος μιας νέας οικονομικής μονάδας.
Είναι γεγονός ότι η διοίκηση των εταιριών που υποβάλλονται σε εξαγορές κατέχει ένα
κίνητρο να αυξήσει την τιμή της συναλλαγής, «πειράζοντας» προς τα πάνω τα κέρδη πριν από την
πραγματοποίηση της εξαγοράς. Μάλιστα, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τιμή της μετοχής της
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αγοράζουσας επιχείρησης και τις μετοχές που εκδίδονται για τη συναλλαγή παρέχει αρκετά
κίνητρα στην αγοράζουσα εταιρία έτσι ώστε να επιδιώξει να αυξήσει την τιμή της μετοχής της πριν
τη συγχώνευση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο υψηλότερη είναι η αξία της μετοχής της
αγοράζουσας εταιρίας, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος εξαγοράς της εταιρίας – στόχου, οπότε
κάτι τέτοιο είναι λογικό να ωθεί τις επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση χειρισμών που στοχεύουν
στη χειραγώγηση των κερδών προκειμένου αυτά να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν υψηλότερα.
Υπάρχουν αποδείξεις ότι μία αγοράζουσα επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα λογιστικά της κέρδη
επιταχύνοντας την είσπραξη των εσόδων, αναβάλλοντας τα έξοδα ή μέσω της χρησιμοποίησης
διάφορων λογιστικών διαδικασιών.
Βέβαια, η χειραγώγηση των κερδών, σε αντίθεση με την απάτη, περιλαμβάνει την επιλογή
των λογιστικών διαδικασιών και υπολογίζει την «προσαρμογή» αυτή με γενικά παραδεκτές
λογιστικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαχείριση των κερδών από πλευράς της
αγοράζουσας εταιρίας γίνεται συνήθως μέσα στα πλαίσια των παραδεκτών λογιστικών
διαδικασιών. Επειδή αυτό είναι αληθές, η εταιρία – στόχος δεν μπορεί να προλάβει τέτοιου είδους
λογιστική διαδικασία χειραγώγησης.
Όσον αφορά τώρα τη χώρα μας, στο προσεχές μέλλον οι δραστηριότητες που σχετίζονται με
τις Σ&Ε στην Ελλάδα είναι αναπόφευκτο ότι θα αυξηθούν. Ο λόγος για αυτό πηγάζει από το
γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό πολλών τομέων της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να είναι
η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών, οικογενειακών εταιριών, οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά
πολλά προβλήματα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον σκληρό ανταγωνισμό. Εφόσον
το μέγεθος αρχίζει να έχει σημασία, οι μελλοντικές συγχωνεύσεις θα συνεισφέρουν στη
σταθεροποίηση αυτών των μικρών εταιριών παρέχοντας μια ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί η
τεχνολογία και να ανταγωνίζονται σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Επομένως, εφόσον
πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση των Σ&Ε, είναι λογικό να υπάρξει και αύξηση της
πραγματοποίησης χειρισμών από την πλευρά των ελληνικών εταιριών χειραγώγησης κερδών
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι συμφωνίες που αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές. Εφόσον,
μάλιστα, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα για τις εγχώριες επιχειρήσεις είναι
περιορισμένη, η περιοχή αυτή αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα, η οποία θα
μπορούσε να εξετάσει την επίπτωση, αν υπάρχει, των Σ&Ε στην τιμή της μετοχής του αγοραστή ή
του στόχου, ενώ ταυτόχρονα να ερευνήσει την πιθανότητα χειραγώγησης κερδών και από τις δύο
εμπλεκόμενες εταιρίες αφού η διοίκηση της εταιρίας – στόχου μπορεί να έχει διαφορετικά κίνητρα
για να διαχειριστεί τα κέρδη.
Πέρα από τη λογιστική της εξαγοράς, υπάρχουν άλλα λογιστικά κονδύλια που είναι
ευεπίφορα σε παραποίηση προκειμένου να δημιουργηθούν αδικαιολόγητα κέρδη. Τέτοιου είδους
κονδύλια αφορούν το κόστος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και το πραγματοποιούμενο
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κέρδος. Όσον αφορά τα πρώτα κονδύλια, έρευνες έδειξαν ότι μεταβολές στα κόστη Ε&Α μειώνουν
το χάσμα ανάμεσα στα δημοσιευόμενα αποτελέσματα και τις προβλέψεις των αναλυτών για τα
κέρδη. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι συμμετρικά…ισχύουν όταν τα κέρδη υπερέχουν των
προβλέψεων, όπως επίσης και όταν υπολείπονται. Όσον αφορά τώρα τα πραγματοποιηθέντα κέρδη
και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες, σε σχέση με τους λογαριασμούς μιας εταιρίας, αποτελούν
εκείνα τα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρίας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως
πραγματοποιηθέντα σύμφωνα με αρχές γενικά αποδεκτές, κατά το χρόνο που καταρτίζονται οι
λογαριασμοί, αναφορικά με τον προσδιορισμό για λογιστικούς σκοπούς των πραγματοποιηθέντων
κερδών ή ζημιών. Ο ορισμός αυτός αφήνει στις UK GAAP τη δικαιοδοσία να καθορίζουν πότε τα
κέρδη είναι πραγματοποιημένα για σκοπούς της Λογιστικής. Αντίθετα, οι ΓΑΛΑ προβάλλουν το
επιχείρημα ότι τέτοιες αρχές κατευθύνονται προς την αναγνώριση και αποκάλυψη κονδυλίων στις
λογιστικές καταστάσεις των οικονομικών μονάδων προκειμένου να παρουσιαστεί μια αληθής και
ακριβοδίκαιη άποψη, και όχι προς τον καθορισμό των πραγματοποιηθέντων κερδών. Εξαιτίας,
όμως, της διφορούμενης αυτής δήλωσης των αγγλικών GAAP οι οικονομικοί διευθυντές πολλών
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ορισμένες φορές την υποκειμενική κρίση τους προκειμένου να
καθορίσουν τα κέρδη των οικονομικών μονάδων όπου εργάζονται.
Η χειραγώγηση κερδών μπορεί να είναι κοσμητική (cosmetic), κατά την οποία τα διοικητικά
στελέχη παραποιούν τα δεδουλευμένα χωρίς να επηρεάζονται οι ταμειακές ροές, ή πραγματική
(real), κατά την οποία τα στελέχη προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν επίδραση στις ταμειακές ροές
της εταιρίας για σκοπούς διαχείρισης των κερδών. Οι τυπικές στρατηγικές της κοσμητικής
διαχείρισης των κερδών είναι τρεις: τα στελέχη είτε αυξάνουν το κέρδος της τρέχουσας περιόδου,
είτε παίρνουν ένα «μεγάλο λουτρό» με το να μειώσουν αξιοσημείωτα το κέρδος της τρέχουσας
περιόδου ή μειώνουν την αστάθεια των κερδών εξομαλύνοντάς τα. Η διοίκηση έχει τη δυνατότητα
να εφαρμόσει τις στρατηγικές αυτές μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, σε διάφορες χρονικές στιγμές με
σκοπό να επιταχύνει μακροπρόθεσμους στόχους διαχείρισης κερδών.
Ο μηχανισμός λειτουργίας της χειραγώγησης κερδών περιλαμβάνει τη μετατόπιση του
κέρδους και την ταξιθετική προσέγγιση του κέρδους. Από τη μια πλευρά, «μετατόπιση» ή
«αναβολή» κέρδους καλείται η διεργασία χειραγώγησης κερδών κατά την οποία μετακινείται
κέρδος από μια χρήση σε άλλη και επιτυγχάνεται μέσω της επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης της
αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη μπορούν να γίνουν αντικείμενο
διαχείρισης ταξιθετώντας επιλεκτικά έξοδα (και έσοδα) σε ορισμένα μέρη του λογαριασμού
αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσης, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα όπου πρέπει
κανονικά να καταχωρηθούν.
Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί τελικά το αν η χειραγώγηση κερδών και οι διάφοροι χειρισμοί
που πραγματοποιούνται από τις οικονομικές μονάδες σε ολόκληρο τον κόσμο για να παραποιηθούν
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τα αποτελέσματά τους και να παρουσιαστεί μια διαφορετική από την πραγματική και σαφώς
ωραιοποιημένη εικόνα τους προς τα έξω έχουν τελικά αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα της
χειραγώγησης κερδών καθορίζεται από το αν επιφέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκεται από το
συνδεόμενο κάθε φορά κίνητρο και εξαρτάται από το συνδυασμό των τεχνικών διαχείρισης που
χρησιμοποιούνται, των κινητήριων συνθηκών και των κινήτρων. Στην εργασία μου, η
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εξετάζεται με βάση τα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρίες στη
χρήση χειρισμών για να αλλοιώσουν τα αποτελέσματά τους. πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται η
διαχείριση που γίνεται για λόγους αποφυγής της μείωσης της τιμή των μετοχών από μη
επαληθευόμενες προβλέψεις για τα κέρδη που αφορούν στα κέρδη, μεγιστοποίησης των «δώρων»
που βασίζονται στο επίπεδο των κερδών, ελαχιστοποίησης της πιθανότητας παραβίασης των όρων
των συμβολαίων χρέους, ελαχιστοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών κοστών, μεγιστοποίησης των
αποτελεσμάτων από αρχικές δημόσιες προσφορές τίτλων και μείωσης της αστάθειας των
δημοσιευόμενων κερδών και διαχείρισης των κερδών προς μια γενικότερη μακροχρόνια τάση. Σε
καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει μια προοπτική ότι η αγορά θα ματαιώσει τις
προθέσεις της διοίκησης. Αυτό θα συμβεί αν η αγορά ανιχνεύσει τις ενέργειες διαχείρισης που
λαμβάνουν χώρα και τελικά απομακρύνει την επίδραση από τα δημοσιοποιημένα κέρδη. Συνεπώς,
σε μια τέτοια περίπτωση η χειραγώγηση κερδών δεν θα είναι αποτελεσματική.
Αν τελικά η χειραγώγηση κερδών θεωρείται καλή, κακή ή αδιάφορη αποτελεί ένα αρκετά
πολύπλοκο θέμα. Τα κίνητρα, η προοπτική, οι συνθήκες και οι μέθοδοι συνεισφέρουν στον
χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιπτώσεων διαχείρισης κερδών. Συνήθως πάντως, οι συνέπειες
που επιφέρει εξετάζονται συνδυαστικά με τα κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή διάφορων
στρατηγικών χειραγώγησης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και τους στόχους
που πρέπει να ικανοποιηθούν. Στην παραπάνω εργασία ως προς την καλή, κακή ή αδιάφορη φύση
της χειραγώγησης κερδών εξετάζονται οι περιπτώσεις προσπάθειας από μέρους των εταιριών να
επαληθευτούν οι προβλέψεις, να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αρχικές ή
δημόσιες προσφορές τίτλων, να μεγιστοποιηθούν οι επιπρόσθετες αμοιβές των διοικητικών
στελεχών, να αποφευχθεί η παραβίαση των όρων οικονομικών συμβολαίων και να μειωθεί η
αστάθεια των κερδών.
Μέχρι και το 2004, πολλοί λίγοι ήταν εκείνοι οι επιστήμονες που είχαν επιλέξει να
ασχοληθούν με την άσκηση πρακτικών χειραγώγησης των κερδών σε μικρές αναπτυσσόμενες
χώρες και προτιμούσαν να εξετάζουν την επινοητική λογιστική σε μεγάλα και αναπτυγμένα κράτη
όπως είναι η Αγγλία και οι ΗΠΑ. Ο κ. Μπαραλέξης πραγματοποίησε μια έρευνα που αφορούσε την
Ελλάδα και επιδίωξε να εξετάσει τις τεχνικές διαχείρισης που πραγματικά υιοθετούνται από τις
ελληνικές εταιρίες, τη συχνότητα, το μέγεθος και την κατεύθυνση της διαχείρισης, τη δημοτικότητα
της θεμιτής δημιουργικής λογιστικής σε σχέση με την αθέμιτη, τα κίνητρα που υποκινούν τη
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διαχείριση και τέλος τη δευτερεύουσας σημασίας υπόθεση ότι οι λογιστικοί κανόνες μπορούν να
περιορίσουν το πρόβλημα της επινοητικής λογιστικής. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας
δείχνουν ότι η δημιουργική λογιστική εξασκείται στην Ελλάδα και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό,
κυρίως με την «ευλογία» του νόμου. Για το λόγο αυτό και η θεμιτή επινοητική λογιστική είναι πιο
δημοφιλής από την αθέμιτη. Οι χειρισμοί που υιοθετούνται και μερικά από τα κίνητρα για
χειραγώγηση έχουν σχέση με το ελληνικό περιβάλλον. Όσον αφορά την κατεύθυνση της
χειραγώγησης, τα αποτελέσματα προτείνουν ότι οι μεγάλες εταιρίες παρουσιάζουν τα κέρδη τους
αυξημένα σε αντίθεση με τις μικρές που τα διαχειρίζονται προς τα κάτω. Τα κίνητρα που
βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες αυτές είναι η ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση και η
μείωση των φόρων εισοδήματος αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικές ενδείξεις για
τους επενδυτές, τους πιστωτές, τους ελεγκτές και τους νομοθέτες. Μάλιστα, μπορεί να είναι
εφαρμόσιμα και σε άλλες χώρες που προσομοιάζουν το ελληνικό περιβάλλον, όπως είναι η
Πορτογαλία και οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το θέμα της ποιότητας των κερδών έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα τους επενδυτές, τα διοικητικά στελέχη και τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές τα
τελευταία χρόνια. Από τη μια πλευρά, τα στελέχη ενδιαφέρονται πολύ να διατηρήσουν μιας
ελκυστική ανάπτυξη των κερδών, εφόσον η επαγγελματική τους θέση και η αμοιβή τους
σχετίζονται στενά με τους αριθμούς των κερδών που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις
κάθε οικονομικής μονάδας. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές ενδιαφέρονται για την παροχή
χρήσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών στους επενδυτές προκειμένου να λάβουν οι τελευταίοι
κερδοφόρες επενδυτικές αποφάσεις. Το 2006, οι Δημητρόπουλος και Αστερίου επεδίωξαν να
εξετάσουν το θέμα αυτό της ποιότητας των κερδών, στα πλαίσια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς,
καθώς και αν επηρεάζεται καθόλου η σχέση απόδοσης – κέρδους. Το μέτρο της ποιότητας των
κερδών είχε δύο πτυχές. Η πρώτη ήταν ποσοστά «κόκκινων σημαιών» και η δεύτερη είναι η
διαίρεση των δεδουλευμένων σε διακριτικά και μη διακριτικά δεδουλευμένα. Τα αποτελέσματα της
εργασίας έδειξαν ότι και τα δύο είδη δεδουλευμένων έχουν μεγάλη σημασία στην επεξήγηση των
κινήσεων των τιμών των μετοχών –τα διακριτικά είναι πιο σημαντικά σε σχέση με τα μη διακριτικά
δεδουλευμένα. Από το γεγονός αυτό φαίνεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο πράγματι τιμολογεί
τα δεδουλευμένα.
Το πρακτικό μέρος της εργασίας μου αναφέρεται σε γνωμοδοτήσεις που είχαν ζητηθεί σχετικά
με την αλήθεια όσων αναγράφονταν στον επίδικο ισολογισμό του 1997 μιας συγκεκριμένης ΠΑΕ
και ειδικότερα για το νόμιμο ή μη της μεταφοράς χρηματικών κονδυλίων από τη στήλη
«υποχρεώσεις» στη στήλη «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ποσού περίπου 590 εκατ. δρχ. Φυσικά, η
υπόθεση αυτή αποτελεί περίτρανη απόδειξη της ύπαρξης χειραγώγησης στην Ελλάδα και μάλιστα,
κυρίως από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων.
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Είναι πλέον φανερό ότι η χρήση των τεχνικών διαχείρισης γίνεται συνήθως όταν είναι
διαθέσιμη η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων λογιστικών μεθόδων/τεχνικών για μια συναλλαγή
που λογιστικοποιείται, καθώς και όταν τα κριτήρια με βάση τα οποία κανείς υιοθετεί την τεχνική
καταχώρησης δεν είναι πολύ αυστηρά. Ταυτόχρονα, η έλλειψη λογιστικών προτύπων για τη
ρύθμιση ορισμένων συναλλαγών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απάτη και παραποιημένα
αποτελέσματα Αν και οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να αστυνομεύσουν την αποκάλυψη και την
ερμηνεία (εκ μέρους των οικονομικών μονάδων) των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, δεν παύει να
ισχύει ότι η αστυνόμευση αυτή αποτελεί μια προσέγγιση που έπεται του λογιστικού γεγονότος και
φυσικά της παραβίασης. Συνεπώς, διαφαίνεται καθαρά ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για
περισσότερο λεπτομερειακή και παράλληλα αυστηρότερη λογιστική καθοδήγηση, προκειμένου να
περιοριστεί η δυνατότητα των διευθυντικών στελεχών να προβούν σε παραποίηση και αλλοίωση
των λογιστικών λογαριασμών και ιδιαίτερα αυτού των κερδών.
Βέβαια, το θέμα της επινοητικής λογιστικής και της διαχείρισης κερδών χρίζει περαιτέρω
εξέτασης από πολλές σκοπιές ακόμα, αν φυσικά οι αρμόδιοι φορείς ενδιαφέρονται πραγματικά να
περιορίσουν το πρόβλημα αυτό που απασχολεί ολόκληρο τον οικονομικό κόσμο. Συγκεκριμένα για
τη χώρα μας –που ανήκει στα μικρά και αναπτυσσόμενα ακόμα κράτη- θα πρέπει πρωτίστως να
εξεταστεί από τους ειδικούς αν τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα από το κράτος πράγματι
συνεισέφεραν στον περιορισμό της χρήσης των πρακτικών διαχείρισης ή οι ελληνικές εταιρίες
έχουν εφεύρει καινούριους τρόπους για να παραβιάζουν και να εκμεταλλεύονται το νόμο. Επίσης,
είναι σημαντικό να διεξαχθούν πολλές μελέτες προκειμένου να συμπεριληφθεί και η εξέταση των
μεθόδων απόσβεσης, των μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων και του τύπου του ελέγχου που
χρησιμοποιούν οι εταιρίες, ως επιπρόσθετες μεταβλητές που μπορούν να έχουν σημαντική
επίδραση στην ποιότητα των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων.
Δυστυχώς, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ρύθμισης της προετοιμασίας
των λογαριασμών από την οικονομική διεύθυνση. Από τη σκοπιά όσων θεσπίζουν τα λογιστικά
πρότυπα, αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι η σαφήνεια του ορισμού, η αυστηρότητα της
καθοδήγησης και ο περιορισμός του αριθμού των επιλογών, ώστε να περιοριστεί ο χώρος στον
οποίο κινούνται τα διοικητικά στελέχη, όταν εκείνα αξιοποιούν το εύρος και την ελαστικότητα του
νόμου και των προτύπων. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν επιτέλους οι αρμόδιοι φορείς να
περιορίσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν το πρόβλημα αυτό της παραποίησης των λογιστικών
καταστάσεων από τις εταιρίες και να προστατέψουν αποτελεσματικά τους επενδυτές.

127

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Τα μειονεκτήματα των δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται
στις σημειώσεις της φοιτήτριας Ματθαιοπούλου Μαργαρίτας και αφορούν στην Επινοητική
Λογιστική μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:
Δεν είναι έγκαιρες. Το πρόβλημα αυτό του συντονισμού (timing) προσπαθεί να λυθεί με τη
δημοσίευση εκ μέρους των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) επιχειρήσεων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τριμηνιαία βάση.
Απεικονίζουν το παρελθόν, ενώ οι κάθε είδους επενδυτές –υπάρχοντες ή δυνητικοίενδιαφέρονται βασικά για το μέλλον. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται εκ
μέρους των επιχειρήσεων είναι χρήσιμες δηλαδή μόνο κατά το βαθμό που μπορούν να προβλέψουν
τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Το πρόβλημα αυτό γίνεται προσπάθεια να λυθεί με τη
σύνταξη προϋπολογιστικών καταστάσεων.
Διακρίνονται από υποκειμενικότητα, όπως για παράδειγμα αυτή που διαπιστώνεται στο έξοδο
των αποσβέσεων. Η υποκειμενικότητά τους αυτή, μάλιστα, δυσχεραίνει τη συγκρισιμότητα μεταξύ
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και μειώνει την αξιοπιστία των καταστάσεων αυτών. Βέβαια,
υπάρχει και ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές που μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη
αυθαιρεσία της διοίκησης της οικονομικής μονάδας κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, ωστόσο όμως και στο σημείο αυτό αναφέρεται συχνά η δημιουργούμενη
«πελατειακή» μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενων σχέση ως βασικό πρόβλημα.
Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι και η χρήση μιας ασταθούς μονάδας μέτρησης κατά
τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών , κυρίως σε περιόδους πληθωρισμού. Η αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης γίνεται σε ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, όμως, τα κέρδη σε
πραγματικό μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από τα παρουσιαζόμενα ονομαστικά.
Τέλος, αρνητικό σημείο των δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί
και ο ισχύων κανόνας αποτίμησης των στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Καταρχήν, τα στοιχεία
αυτά, και ειδικότερα τα πάγια εκτός των συμμετοχών, αποτιμώνται σε τιμές κτήσης (ιστορικό
κόστος). Για τα εμπορεύματα, τις υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα υπάρχουν ξεχωριστοί τρόποι
αποτίμησης, οι οποίοι λαμβανόμενοι ως σύνολο μειώνουν κατά πολύ την αξιοπιστία των
δημοσιευόμενων καταστάσεων. Όμως, δεν είναι λίγοι οι χρήστες εκείνοι που τους ενδιαφέρει η
αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές (τρέχον κόστος αντικαταστάσεως ή τρέχουσα τιμή πώλησης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Παραδείγματα ευκαιριών για χειραγώγηση των κερδών που προσφέρονται από
την ελληνική νομοθεσία
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Μπαραλέξης στην εργασία που πραγματοποίησε το 2004,
ορισμένα παραδείγματα ευκαιριών που προσφέρει η ελαστικότητα του ελληνικού νόμου στις
επιχειρήσεις για να παραποιήσουν τα αποτελέσματά τους είναι τα εξής:
Πλήρης απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αν το κόστος εξαγοράς ενός
πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν ξεπερνά τα € 600,, τότε το στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί
πλήρως κατά τη χρονιά που έγινε η αγορά (αντί να αποσβεστεί μέσα στην περίοδο της ωφέλιμης
ζωής που καθορίζεται από το νόμο).έτσι, όπου είναι δυνατό, ορισμένες εταιρίες χωρίζουν τέτοιες
αγορές σε κομμάτια που ξεπερνούν τα € 600 ώστε μα αποσβένουν πλήρως τα στοιχεία αυτά κατά
το έτος της απόκτησής τους
Πρόβλεψη για επισφαλές χρέος. Πρόβλεψη για επισφαλές χρέος σεν είναι υποχρεωτική.
Δηλαδή, μια επιχείρηση μπορεί να προβεί στην πραγματοποίηση προβλέψεων για μια χρονιά και να
μην πραγματοποιήσει καθόλου προβλέψεις μια άλλη χρήση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια
εταιρία μπορεί πάνα να καταχωρήσει την πρόβλεψη που αναφέρθηκε παραπάνω ανεξάρτητα από
την πραγματική ποσότητα των εισπράξεων που αναμένεται να χαθούν. Όταν η πρόβλεψη για κακό
χρέος ισούται με το 50% των εισπρακτέων λογαριασμών στον ισολογισμό, τότε δεν επιτρέπεται η
πραγματοποίηση καμιάς πρόβλεψης από την πλευρά της εταιρίας.
Έξοδα πωλήσεων που δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια. Ένα μέγιστο ποσοστό της τάξης
του 2% των πρώτων € 9.000.000 των ετήσιων πωλήσεων μπορεί να αναγνωριστεί ως έξοδο
περιόδου για πολλές επιχειρήσεις που ορίζονται από το Ν. 2238/1994, ανεξάρτητα από το αν η
ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ή όχι
Αφορολόγητο αποθεματικό. Αν μια εταιρία επενδύει σε συγκεκριμένες περιοχές που
ορίζονται από το νόμο ως περιοχές για οικονομική ανάπτυξη, τότε ετήσιο εισόδημα (του χρόνου
της επένδυσης ή των επόμενων δύο χρόνων) ίσο με το 60 – 100% της ποσότητας της νέας
επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία εξαιρείται από τη φορολογία, σχηματίζοντας έτσι ένα
αφορολόγητο αποθεματικό για την επιχείρηση (Ν. 1892/1990, άρθρ. 12 και 15). Έτσι, οι
επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παρουσιάζουν αυξημένα τα κέρδη τους για να λάβουν
χρηματοδότηση χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος
Απόσβεση των κεφαλαιοποιημένων εξόδων και της υπεραξίας. Τα έξοδα πριν την
εκκίνηση λειτουργίας της επιχείρησης, τα έξοδα επιτοκίου που αφορούν την περίοδο δόμησης των
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περιουσιακών στοιχείων, τα έξοδα που αφορούν στην έκδοση μετοχικού κεφαλαίου, τα έξοδα
Ε&Α, καθώς και η φήμη & πελατεία μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεσθούν ισόποσα
μέσα σε πέντε έτη το πολύ, ή μπορούν να διαγραφούν τη χρονιά που θα ρευστοποιηθούν. Η
επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει οπωσδήποτε μια από τις δύο προσεγγίσεις (Ν.
2190/1920, άρθρ. 43)
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