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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ανασκοπεί τα ισχύοντα πρότυπα λογιστικής 

απεικόνησης, σε σχέση µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και τα 

φαινόµενα χρηµατοοικονοµικής απάτης. Συγκεκριµένα, εξετάζει το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, τις σχέσεις µεταξύ τους και τα οφέλη που προκύπτουν απο την 

εφαρµογή τους στην Ελλάδα. Μελετά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους 

και τη σπουδαιότητα τους τόσο για τους ενδιαφερόµενους όσο και για τον κρατικό 

µηχανισµό. Τέλος ανασκοπεί µερικές απο τις πιο γνωστές περιπτώσεις οικονοµικών 

σκανδάλων παγκοσµίως, οι οποίες σχετίζονται µε ελλειπή και µη αποτελεσµατικό 

έλεγχο των οικονοµικών τους καταστάσεων.  

Η συνεχής επανεξέταση και ο έλεγχος για την καθολική εφαρµογή ενός κοινού 

συστήµατος λογιστικής τυποποίησης είναι καίριας σηµασίας, τόσο για το κράτος όσο 

και για τους επενδυτές. Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει ότι τα χρηµατοοικονοµικά 

σκάνδαλα είναι ικανά να αποσυντονίσουν το εκάστοτε κράτος και µερικές φορές 

ολόκληρη την παγκόσµια οικονοµία, καθώς οδηγούν σε µεγάλες αποµειώσεις της 

χρηµατοοικονοµικής αξίας επενδύσεων χαρτοφυλακίων και συνεπάγονται 

αποτελέσµατα ντόµινο στον τραπεζικό τοµέα και σε λοιπές επιχειρήσεις. Οι 

κυβερνήσεις και οι εποπτικοί φορείς οφείλουν να δηµιουργούν ένα ασφαλές και 

έµπιστο δίκτυο πληροφόρησης, ώστε να είναι ενήµεροι για την εφαρµογή και την 

αποτεσµατικότητα των διαδικασιών. 
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Abstract  

This diploma reviews current accounting standards in relation to internal and external 

audits and financial fraud phenomena. In particular, it examines the current legislative 

framework of Greek accounting standards and international accounting standards, the 

relationships between them and the benefits that arise from their application in 

Greece. It examines internal and external audits and their importance for both 

stakeholders and the state apparatus. Finally, we review some of the most well-known 

cases of financial scandals worldwide, which are related to inadequate and inefficient 

control of their financial statements. 

Continuous review and control over the universal implementation of a common 

accounting standardization system is crucial for both the state and investors. Recent 

history has shown that financial scandals are capable of deconstructing the state and 

sometimes the entire world economy as it leads to large write-downs in the financial 

value of portfolio investment and results in domino effects in the banking sector and 

other businesses. Governments and supervisors need to create a secure and trusted 

information network to be aware of the implementation and effectiveness of 

procedures
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Εισαγωγή 

Πριν το ξέσπασµα της κρίσης, η παγκόσµια οικονοµία διένυσε µια µακρά περίοδο 

ανάπτυξης και σταθερότητας η οποία χαρακτηρίστηκε από χαµηλό πληθωρισµό και 

χαµηλά βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 

ανεπτυγµένες οικονοµίες έγιναν αποδέκτες σηµαντικών κεφαλαίων, είτε µε τη µορφή 

καταθέσεων είτε µε τη µορφή επενδύσεων, από αναδυόµενες και 

πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, οι οποίες αναζητούσαν κερδοφόρες και ασφαλείς 

επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η πληθώρα των νέων αυτών κεφαλαίων 

δηµιούργησε την ανάγκη επένδυσής τους και οδήγησε τις τράπεζες των 

ανεπτυγµένων οικονοµιών σε έναν έντονο ανταγωνισµό προσέλκυσης δανειοληπτών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η διαδικασία λήψης δανείου από επιχειρήσεις και ιδιώτες 

να γίνει πολύ εύκολη και τα επιτόκια των δανείων να υποχωρήσουν σε χαµηλά 

επίπεδα. Επακόλουθο αυτής της πιστωτικής επέκτασης στις ΗΠΑ ήταν και η 

σηµαντική άνοδος των τιµών των κατοικιών, κυρίως λόγω της µεγάλης αύξησης των 

στεγαστικών δανείων. Στις αρχές του 2007 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα 

προβλήµατα των στεγαστικών δανείων µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας και οι 

τιµές των κατοικιών άρχισαν να εµφανίζουν πτώση σε ορισµένες πολιτείες της 

Αµερικής. Η κρίση έφθασε στο αποκορύφωµά της τον Σεπτέµβριο του 2008 όταν 

κατέρρευσε η επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers, δύο ακόµη αµερικανικές 

επενδυτικές τράπεζες, η Bear Sterns και η Merrill Lynch, έφθασαν στα όρια της 

χρεοκοπίας και διασώθηκαν την τελευταία στιγµή µέσω εξαγοράς από τη JP Morgan 

και τη Bank of America, αντίστοιχα, ενώ ο ασφαλιστικός κολοσσός AIG διασώθηκε 

χάρη στην παρέµβαση της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.  

Όµως και στην Ευρώπη είχαµε «παραλίγο» χρεοκοπίες, όπως για παράδειγµα η Royal 

Bank of Scotland και η HBOS στη Μεγάλη Βρετανία. Οι χρεοκοπίες αυτές οδήγησαν 

σε µια κρίση εµπιστοσύνης µεταξύ των τραπεζών µε αποτέλεσµα να σταµατήσει ο 

δανεισµός στη διατραπεζική αγορά, ενώ η αβεβαιότητα για την πραγµατική 

οικονοµία µείωσε κατακόρυφα τον δανεισµό προς τις επιχειρήσεις.  
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Κεφάλαιο 1  ‘’∆ιεθνή Πρότυπα Λογιστικής Απεικόνισης’’ 

1.1 Αναδροµή στην Ιστορία της Λογιστικής  

 

Η λογιστική είναι η επιστήµη της οποίας το τελικό προϊόν είναι η σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων όπως προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδοµένων 

κάθε είδους συναλλαγής που έχει προβεί η οικονοµική µονάδα σε δεδοµένο χρονικό 

διάστηµα. Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες για την δηµιουργία ενός συστήµατος 

κοινού λογιστικού χειρισµού έγιναν το 1954 και το 1980 καθιερώθηκε τελικά το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ήρθαν 

στην Ελλάδα το 1974 από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Περίπου πριν από 25 

χρόνια το ΣΟΛ άρχισε να µεταφράζει, να εκδίδει και να διανέµει στις επιχειρήσεις, 

αλλά και στους επιστήµονες τα ∆ΛΠ. Από το 1993 το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (ΣΟΕΛ), το οποίο διαδέχθηκε το ΣΟΛ, συνεχίζει την προσπάθεια. 

 

Η λογιστική από τη φύση της αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο, όπως 

κάθε σύστηµα, αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία «συλλειτουργούν» µε 

σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Ένα σύστηµα συνήθως αποτελείται 

από τρία ξεχωριστά µέρη: τα δεδοµένα (input-data), την επεξεργασία αυτών 

(processing) και την πληροφορία/αποτέλεσµα (output-information). Συνεπώς, µε 

βάση αυτήν την προσέγγιση, η λογιστική θεωρείται ως ο κλάδος που ασχολείται µε 

την αναγνώριση, τη µέτρηση, τη συστηµατική καταχώρηση, τη συσχέτιση και τέλος 

την παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών κυρίως πληροφοριών που αφορούν τις 

οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό την υποβοήθηση των ενδιαφεροµένων γι’ αυτές, στην 

λήψη ορθών αποφάσεων. Το κυριότερο, αν όχι το πρωταρχικό αντικείµενο της 

Λογιστικής, είναι η προσφορά χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν 

οικονοµικές και µη µετρήσεις για τους πόρους και τις υποχρεώσεις µιας οικονοµικής 

µονάδος, µε σκοπό τη χρησιµότητά τους για λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων - 

κάνοντας λογικές επιλογές µεταξύ εναλλακτικών λύσεων - από εκείνους (χρήστες) - 

οι οποίοι έχουν εύλογα δικαιώµατα σε µια τέτοια πληροφόρηση.  

 

Η προέλευση των «Λογιστικών αρχών και κανόνων», ακολουθεί κυρίως δύο οδούς. Η 

πρώτη είναι οι κανόνες που προέρχονται από την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του 



ii 

 

ίδιου του επιστηµονικού κλάδου της Λογιστικής. Σ' αυτήν περιλαµβάνονται τόσο τα 

πορίσµατα της ακαδηµαϊκής σκέψης όσο και οι κανονισµοί που επεξεργάζονται 

διάφοροι φορείς, όπως οι επαγγελµατικές Ενώσεις Λογιστών και Ελεγκτών, διάφορες 

Λογιστικές επιτροπές και Συµβούλια, τα Χρηµατιστήρια και οι Εποπτικές τους αρχές, 

Επιµελητήρια, ∆ιεθνείς Οργανισµοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ κ.λ.π). Η δεύτερη 

προέρχεται από το χώρο του δικαίου και εκφράζεται ιδιαίτερα από τη φορολογική 

πολιτική και από τους διαφόρους νόµους που ισχύουν στο χώρο δράσης των 

οικονοµικών µονάδων. 

 

Η διπλή αυτή προέλευση καταλήγει σε µεγάλη αύξηση του αριθµού και της ποικιλίας 

των λογιστικών κανόνων ώστε να µη θεωρείται αφύσικη η έλλειψη κοινής ορολογίας. 

Η Λογιστική έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή παρά τις 

εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παρόµοιο εγχείρηµα τυποποίησης της 

λογιστικής ορολογίας και εµφανίσεως των οικονοµικών καταστάσεων. Στα πλαίσια 

αυτά εντάσσονται τα διάφορα. Για να επιτευχθεί συγκρισιµότητα των λογιστικών 

πληροφοριακών στοιχείων πρέπει οι εταιρίες να εφαρµόζουν τις ίδιες λογιστικές 

αρχές και µεθόδους. Είναι απαραίτητο, δηλαδή, να γίνεται τυποποίηση ολόκληρου 

του φάσµατος της λογιστικής διαδικασίας που να αποτυπώνει και να παρακολουθεί 

την επιχειρηµατική δράση της οικονοµικής µονάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η 

συγκέντρωση οµοιογενών, αξιόπιστων και ορθών στοιχείων και πληροφοριών 

σχετικά µε την περιουσιακή διάρθρωση τους, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και 

δραστηριότητα τους.  

Με γνώµονα τα παραπάνω εντάσσονται στα διάφορα Εθνικά και Κλαδικά Λογιστικά 

Σχέδια, µεταξύ αυτών και το Ελληνικό ακόµα διάφορες υπηρεσίες και Επιτροπές και 

ειδικές Ρυθµιστικές Αρχές όπως η Security Exchange Commision (SEC) και τα FASB 

(Financial Accounting Standards Board) στις ΗΠΑ, τα PSSAP και Exposure Drafts 

της Μεγ. Βρετανίας, τα IAS (International Accounting Standards) και οι 

κατευθυντήριες οδηγίες (κυρίως η Τέταρτη και Έβδοµη) της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 

όπου καθορίζονται τα σχετικά µε την δηµοσίευση των βασικών λογιστικών πινάκων 

και καταστάσεων πληροφοριών. Το αίτηµα λοιπόν για τυποποίηση και κοινό 

λεξιλόγιο αποτελεί από τα κυρίαρχα προβλήµατα στο χώρο της σύγχρονης 

Λογιστικής, καθώς οι ανάγκες για περισσότερη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
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απαιτούν ένα σύστηµα χρηµατοοικονοµικής παρουσίασης που να προσφέρει 

περισσότερη διαφάνεια, συγκρισιµότητα και συνοχή. 

1.2 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού µοντέλου, 

ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασµών, αλλά 

ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων οι λογιστικές 

πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει 

να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισµοί δεν ταυτίζονται πάντα µε τις 

φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο 

λογαριασµών του ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ∆ΠΧΠ για τις οικονοµικές 

καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισµοί που επιτάσσει ο εµπορικός κώδικας και 

η ελληνική νοµολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθµίδων λογαριασµών είναι ενδεικτική 

και υπάρχουν κενοί λογαριασµοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα που τηρούν Λογιστικά Βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (ΚΒΣ) από το έτος 1992, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 186/92. Αποτελεί την 

κοινή λογιστική γλώσσα των επιχειρήσεων και επιτεύχθηκε επιτέλους η λογιστική 

τυποποίηση σε εθνική κλίµακα. Στη χώρα µας οι προσπάθειες για την κατάρτιση του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου άρχισαν να εµφανίζονται για πρώτη φορά το 1954,τότε 

συστάθηκε η πρώτη Επιτροπή χωρίς να δώσει ουσιαστικά κανένα σχέδιο για την 

χρηµατοοικονοµική λογιστική. Από τότε έγιναν και άλλες προσπάθειες για την 

σύνταξη Λογιστικού Σχεδίου χωρίς όµως να αποδώσουν κανένα αποτέλεσµα. Η 

δεύτερη προσπάθεια έγινε το 1962, η τρίτη προσπάθεια έγινε το 1967 και η τέταρτη 

προσπάθεια έγινε το 1972. Το 1976 συστάθηκε για πέµπτη φορά η Εθνική Επιτροπή 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου η οποία µετά από πολύχρονη διαδικασία, τον Ιούνιο του 

1980,ολοκλήρωσε το έργο την, µε την εκπόνηση του Εθνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 

Έτσι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123/1980 τέθηκε σε προαιρετική εφαρµογή το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο από την 01-01-1982. Τα έτη 1986 και 1987 µε µια σειρά 

από νοµοθετήµατα που αφορούσαν τις καταστάσεις που δηµοσιεύουν οι Εταιρείες 
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Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) θεσµοθετήθηκε η 

πρώτη έµµεση "υποχρέωση"(προτροπή - παραίνεση) των εταιρειών αυτών να 

ακολουθούν τους κανόνες του λογιστικού σχεδίου. Τέλος το 1992 µε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα Π.∆. 186/92 εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική τήρηση του 

λογιστικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), σύµφωνα µε τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής. Το 1996 µε το 

Π∆ 134/96 περί ανωνύµων εταιρειών έγιναν σηµαντικές µεταβολές στο λογιστικό 

σχέδιο. Με τις µεταβολές που έγιναν το 1996 αλλά και µε τις µεταβολές που γίνονται 

µε Υπουργικές Αποφάσεις, το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο έχει γίνει πλέον 

υποχρεωτικό για όλες της επιχειρήσεις. 

 

Το περιεχόµενο του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, όπως χωρίζεται από το 

Π.∆ 1123/80, είναι το εξής:  

 

1. Μέρος πρώτο: Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ – ∆ιάρθρωση σχεδίου 

λογαριασµών. Το Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθεί το δεκαδικό σύστηµα. Οι οµάδες 1, 2,3, 

4, 5, 6, 7 και 8 αποτελούν τον πρώτο κύκλο της γενικής λογιστικής. Η οµάδα 

9 αποτελεί το δεύτερο κύκλο της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως και 

η οµάδα 10 αποτελεί τον τρίτο κύκλο των λογαριασµών τάξεως. Οι τρεις 

κύκλοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τους άλλους, χωρίς να 

αποκλείεται η µεταξύ τους συνεργασία.  

2. Μέρος δεύτερο: Γενική Λογιστική. Περιέχει το σχέδιο των λογαριασµών της 

γενικής λογιστικής και οδηγίες για τη λειτουργία και τη συνδεσµολογία των 

λογαριασµών αυτών µε διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόµενό τους. 

Η γενική λογιστική, όπως σηµειώνεται και παραπάνω περιλαµβάνει τις 

οµάδες λογαριασµών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8.  

3. Μέρος τρίτο: Λογαριασµοί τάξεως. Περιλαµβάνει τους λογαριασµούς που 

ανήκουν στην οµάδα 10 και εµφανίζουν αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, 

απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, στοιχεία από λαµβανόµενες ή 

παρεχόµενες εγγυήσεις εµπράγµατες ή άλλου είδους ασφάλειες. Ακόµα 

µπορεί να περιλαµβάνει και λογαριασµούς, που παρέχουν διάφορα στατιστικά 

στοιχεία και άλλες πληροφορίες. Οι λογαριασµοί τάξεως λειτουργούν, ως 

γνωστόν, κατά ζεύγη.  
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4. Μέρος τέταρτο: Οικονοµικές καταστάσεις. Περιλαµβάνουν τον ισολογισµό 

τέλους χρήσεως, το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, τον πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσµάτων, το λογαριασµό γενικής εκµεταλλεύσεως και το 

προσάρτηµα επί του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως. Επίσης 

στο µέρος αυτό περιλαµβάνονται και οι αριθµοδείκτες.  

5. Μέρος πέµπτο: Αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεως. Στην οµάδα αυτή, την 

9η, περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί, που µας δίνουν την οµαδοποίηση των 

εξόδων, για τα κέντρα κόστους, για την εξαγωγή του κόστους των 

παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η οµάδα των λογαριασµών κόστους 

µπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνοµα, δηλαδή χωρίς να είναι 

συνδεδεµένη οργανικά µε τους λογαριασµούς των άλλων οµάδων. Έτσι 

µπορεί να εφαρµόζεται η γενική λογιστική, καθώς και οι λογαριασµοί τάξεως, 

χωρίς να χρησιµοποιείται στη λογιστική της επιχειρήσεως η οµάδα 

λογαριασµών κόστους (9η). Άλλωστε και σήµερα αυτό συµβαίνει στις 

περισσότερες επιχειρήσεις, που τηρούν τη γενική λογιστική, αλλά 

αποφεύγουν την εσωλογιστική κοστολόγηση – κάτι που επιτρέπει η σχετική 

νοµοθεσία. 

 

1.3 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) ή διαφορετικά γνωστά ως International 

Accounting Standards - IAS) είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη µορφή νόµων µε τους 

οποίους και καλούνται να εναρµονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, 

µετά από κοινοτική οδηγία. Έπειτα από κάποια µικρή καθυστέρηση στην εφαρµογή 

τους, καθίστανται υποχρεωτικά από το 2006 και έπειτα, αρχικά για τις εταιρείες που 

είναι εισηγµένες στο Χ.Α., αλλά και έπειτα σε λοιπές εταιρίες. Τα ∆.Λ.Π. 

εµπλουτίζονται µε οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους 

προσανατολισµό και είναι τώρα γνωστά ως ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards - IFRS). 
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Τα συγκεκριµένα πρότυπα εκδόθηκαν κατά την περίοδο 1973-2001 από την Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee - 

IASC). 

Συγκεκριµένα, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι τα ακόλουθα: 

1. ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων 

2. ∆ΛΠ 2: Αποθέµατα 

3. ∆ΛΠ 7: Καταστάσεις ταµειακών ροών 

4. ∆ΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη 

5. ∆ΛΠ 10: Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

6. ∆ΛΠ 11: Κατασκευαστικές συµβάσεις 

7. ∆ΛΠ 12: Φόροι εισοδήµατος 

8. ∆ΛΠ 14: Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

9. ∆ΛΠ 16: Ενσώµατα πάγια 

10. ∆ΛΠ 17: Μισθώσεις 

11. ∆ΛΠ 18: Έσοδα 

12. ∆ΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόµενους 

13. ∆ΛΠ 26: Λογιστική πληροφόρηση προγραµµάτων παροχών αποχώρησης 

από την υπηρεσία 

14. ∆ΛΠ 20: Λογιστική των επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

15. ∆ΛΠ 21: Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος 

16. ∆ΛΠ 23: Κόστος δανεισµού 

17. ∆ΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

18. ∆ΛΠ 27: Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

19. ∆ΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

20. ∆ΛΠ 29: Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες 

21. ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις σε οικονοµικές καταστάσεις τραπεζών και 

οµοίων χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων 

22. ∆ΛΠ 31: Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

23. ∆ΛΠ 32: Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση 

24. ∆ΛΠ 33: Κέρδη ανά µετοχή 

25. ∆ΛΠ 34: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
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26. ∆ΛΠ 36: Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

27. ∆ΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδιάµεσες 

απαιτήσεις 

28. ∆ΛΠ 38: Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

29. ∆ΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα 

30. ∆ΛΠ 41: Γεωργία 

 

Ο κανονισµός µε τον οποίο και εφαρµόστηκαν  τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

λαµβάνοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 

ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, έκριναν ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Λισσαβόνας που πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 επισήµανε την 

ανάγκη να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, έτσι, ζήτησε να τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 

τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µέχρι και το 2005, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε την 

Επιτροπή να λάβει µέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιρειών που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. 

Προκειµένου να συµβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

έπρεπε να καταστεί υποχρεωτικό για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, 

έτσι ώστε, να εφαρµόζουν µία ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσµη διεθνών 

λογιστικών προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεών τους. Είναι επίσης σηµαντικό τα πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης που εφαρµόζουν οι κοινοτικές εταιρείες, οι οποίες και συµµετέχουν 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές να είναι γενικά αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και να 

αποτελούν παγκόσµια πρότυπα. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει µεγαλύτερη σύγκλιση 

των λογιστικών προτύπων που χρησιµοποιούνται σήµερα διεθνώς µε απώτερο στόχο 

την επίτευξη µιας ενιαίας δέσµης παγκόσµιων λογιστικών προτύπων. 
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Από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές της Ε.Ε., να καταρτίζουν 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα είναι πρακτικές υπό µορφή νόµων, µε τους οποίους καλούνται να 

εναρµονιστούν υποχρεωτικά όλες οι εισηγµένες επιχειρήσεις στο ΧΑΑ στην Ελλάδα 

από το 2005, και από το 2006 και οι λοιπές εταιρείες. Τα ∆.Λ.Π. αποτελούν το κύριο 

και πλέον αποδεκτό µέσο έκφρασης της λογιστικής και ουσιαστικά αποτελούν µια 

κωδικοποιηµένη µορφή λογιστικών αρχών και κανόνων, που πρέπει να εφαρµόζεται 

για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, τα ∆.Λ.Π. παρουσιάζουν τον 

τρόπο συµφωνά µε τον οποίο θα πρέπει να απεικονίζονται οι οικονοµικές συναλλαγές 

και τα διάφορα γεγονότα, ούτος ώστε να θεωρείται αναγκαία η παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων µε αυτούς του κανόνες. Τα ∆.Λ.Π οφείλουν να 

δηµιουργούν ένα ουσιαστικό και ασφαλές πλαίσιο για την παροχή έγκυρης και 

υψηλής ποιότητας λογιστικής πληροφόρησης, να προωθούν τη διαφάνεια και την 

αξιοπιστία στις λογιστικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και 

απόδοσης µιας επιχείρησης, της έκθεσης της στους διαφόρους κινδύνους και των 

πολιτικών που ακολουθεί για την διαχείριση τους, να διευκολύνουν και να µην 

περιορίζουν την αποτελεσµατική επίβλεψη και τον έλεγχο των λογιστικών πρακτικών 

των επιχειρήσεων, να είναι επίκαιρα, εύχρηστα και λειτουργικά, να προσεγγίζουν µε 

συνέπεια και επίγνωση τα διάφορα λογιστικά γεγονότα και ζητήµατα που 

προκύπτουν, να παρέχουν ακριβείς και συγκεκριµένες οδηγίες ως προς την εφαρµογή 

τους, όπου επιτρέπεται η χρησιµοποίηση περισσότερων από µιας εναλλακτικών 

πολιτικών για συγκεκριµένα λογιστικά γεγονότα να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα 

ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραπληροφόρησης ή αποπροσανατολισµού των 

επενδυτών, και να είναι κατάλληλα για εφαρµογή όχι µόνο σε αναπτυγµένες, αλλά 

και για τις αναπτυσσόµενες αγορές κεφαλαίου και οικονοµίες. 

1.3.1 Κύρια Όργανα Κατάρτισης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα βασικά όργανα κατάρτισης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι τα εξής: 

1. Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

2. Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

3. H Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) 
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4. Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (IFRIC) 

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

1.3.2 Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC  

 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα συντάσσονται από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Committee - IASC), σκοπός της 

οποίας είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συνόλου παγκοσµίων λογιστικών προτύπων. 

Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, κατά το δυνατόν και εφόσον εξασφαλίζουν ένα υψηλό 

επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων στην 

Κοινότητα και να καταστούν υποχρεωτικά για όλες τις εισηγµένες κοινοτικές 

επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις που ετοιµάζονται 

να εισέλθουν σε οργανωµένη αγορά κινητών αξιών. Έπειτα από την αναδιάρθρωση 

της IASC, το νέο συµβούλιο, µε µία από τις πρώτες αποφάσεις του, µετονόµασε την 

1η Απριλίου 2001 την IASC σε Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

και, όσον αφορά τα µελλοντικά διεθνή λογιστικά πρότυπα, µετονόµασε τα IAS σε 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial 

Reporting Standards - IFRS). Επίσης, η επιτροπή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 

6, αναγνωρίζει και εγκρίνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία και καθίστανται 

υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 4 του κανονισµού µε κύριο στόχο να εξασφαλισθεί 

υψηλός βαθµός διαφάνειας και συγκρισιµότητας στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση διεθνών λογιστικών προτύπων θα 

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ. Βέβαια, η έγκριση ενός διεθνούς 

λογιστικού προτύπου προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει 

απορρίψει το πρότυπο εντός προθεσµίας 6 µηνών µετά την έγκρισή του από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

 

1.3.3  Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
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Το IASB, που βρίσκεται εγκαταστηµένο στο Λονδίνο, άρχισε τη δραστηριότητά του 

το 2001. Αξίζει να σηµειωθεί ότι χρηµατοδοτείται από εισφορές που 

συγκεντρώθηκαν από τα µέλη του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, από το Ίδρυµα 

IASC, από µεγάλες λογιστικές εταιρίες, από ιδιωτικούς χρηµατοδοτικούς 

οργανισµούς, αλλά και βιοµηχανικές εταιρίες από όλο τον κόσµο, κεντρικές και 

αναπτυξιακές τράπεζες, και άλλους διεθνείς και επαγγελµατικούς οργανισµούς. Τα 

µέλη του IASB, τα οποία είναι δεκατέσσερα, δώδεκα από τα οποία είναι πλήρους 

απασχόλησης, προέρχονται από εννέα χώρες και έχουν διαφορετική επαγγελµατική 

κατάρτιση. Ακόµη, το IASB έχει αναλάβει να αναπτύξει, για το δηµόσιο συµφέρον, 

ένα απλό σύνολο υψηλής ποιότητας, µε παγκόσµια λογιστικά πρότυπα που απαιτούν 

ξεκάθαρες και συγκρίσιµες πληροφορίες σε οικονοµικές καταστάσεις γενικής 

χρήσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το IASB συνεργάζεται µε αυτούς που 

θέτουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα για να πετύχει σύγκλιση των λογιστικών 

προτύπων σε ολόκληρο τον κόσµο. 

1.3.4 H Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) 

 

Στη Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council) συµµετέχουν 

πενήντα µέλη. Οι κύριες αρµοδιότητες της επιτροπής είναι η παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών προς το IASB σχετικά µε τα τρέχοντα έργα, όπως επίσης και η 

πληροφόρηση του IASB για επιπτώσεις των προτεινόµενων προτύπων στους εν 

δυνάµει χρήστες αυτών. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της πραγµατοποιούνται τρεις 

συνεδριάσεις µε το IASB. 

1.4 Πλεονεκτήµατα εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προήλθε από την ανάγκη του 

ενιαίου χαρακτήρα των οικονοµικών καταστάσεων που υποχρεωτικά συντάσσουν οι 

επιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, που τηρούν 

βιβλία Γ' κατηγορίας του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Στη σηµερινή εποχή 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της υιοθέτησης ενιαίων κανόνων για τη σύνταξη και 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, που στοχεύουν στην ακριβέστερη 

παρουσίαση των οικονοµικών µεγεθών και στην εξαγωγή ευκρινών συµπερασµάτων, 

για την εν γένει οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων και οργανισµών.  Από την άλλη 
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πλευρά η µη εφαρµογή των ∆.Λ.Π., λειτουργεί αποτρεπτικά στην εισροή ξένων 

κεφαλαίων, εξαιτίας της έλλειψης εµπιστοσύνης επί των στοιχείων των οικονοµικών 

καταστάσεων, που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά και ελεγκτικά 

πρότυπα (ΕΛΠ). Επιπλέον, αν θέλουν να έχουν µια πλήρη και σαφή εικόνα της 

καθαρής τους περιουσίας, θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π., µε 

άµεσα ευεργετικά αποτελέσµατα, κυρίως στον τοµέα της αναζήτησης ξένων 

κεφαλαίων, από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς του εξωτερικού, όπου το κόστος 

του κεφαλαίου, είναι σηµαντικά µικρότερο από τους αντίστοιχους της εγχώριας 

αγοράς. 

1.5 Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρώπη.  

 

Η Ε.Ε. έχει ως στόχο την δηµιουργία µιας κοινής οικονοµικής αγοράς, στην οποία θα 

επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναµικού, κεφαλαίου αλλά και 

δραστηριοτήτων ανάµεσα στα κράτη – µέλη. Τον Ιούνιο του 2000, προτάθηκε από 

την ΕΕ να παρουσιάσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 

όλες οι εισηγµένες επιχειρήσεις των 15 κρατών – µελών από 1/1/2005. Επίσης 

δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη – µέλη να εφαρµοστούν οι απαιτήσεις των ∆ΛΠ σε 

ένα ευρύτερο φάσµα επιχειρήσεων εάν το ήθελαν. Πολλές µεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες εισηγµένων χωρών στην ΕΕ, όπως Γερµανία, Ελβετία κ.α., είχαν ήδη 

υιοθετήσει τα ∆ΛΠ. Η Ρωσία από 1/1/2004 αποφάσισε την υιοθέτηση των ∆ΛΠ. Η 

κίνηση της αυτή ώθησε κι άλλες χώρες στην υιοθέτηση των ∆ΛΠ, όπως π.χ. το 2005 

η Αυστραλία, το 2007 η Νέα Ζηλανδία κ.τ.λ. 

1.6 Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Η.Π.Α. 

 

Στις ΗΠΑ, η Αµερικανική Ένωση Λογιστών (American Association of Public 

Accountants), που ήταν και ο πρόδροµος του σηµερινού Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών, ιδρύθηκε το 1887 ως επαγγελµατικό σώµα χωρίς κρατική επίβλεψη. Το 

1939 υπέκυψε στην πίεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και της 

αµερικανικής κυβέρνησης για τη σύσταση επιτροπής για τις λογιστικές διαδικασίες. 

Έτσι, εξέδωσε 51 λογιστικές αρχές προτού αντικατασταθεί το 1959 από το 



xii 

 

Συµβούλιο Αρχών της AICPA, το οποίο µε τη σειρά του αντικαταστάθηκε το 1973 

από το σηµερινό FASB. 

 

Επί του παρόντος, το FASB είναι ο κύριος φορέας που είναι αρµόδιος για την έκδοση 

των U.S. GAAP. Τα U.S. GAAP περιγράφονται ως γνωστοποιήσεις και αποτελούν 

τις αρχές της λογιστικής τυποποίησης στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Στις 13 Ιουλίου 2007 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κυκλοφόρησε µια πρόταση να 

δέχεται τις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα IFRS από 

ξένες επιχειρήσεις χωρίς συµµόρφωση µε τα αµερικάνικα GAAP. Στις 15 Νοεµβρίου 

2007 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψήφισε υπέρ της πρότασης αυτής. Πριν από την 

απόφαση αυτή, οι ξένες ιδιωτικές επιχειρήσεις δεσµεύονταν από τον κανονισµό της 

SEC να συµµορφώνουν τα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια των µετόχων µε τα GAAP των 

ΗΠΑ, εάν οι οικονοµικές τους καταστάσεις έχουν συνταχθεί χρησιµοποιώντας 

οποιαδήποτε λογιστικά πρότυπα εκτός από τα GAAP των ΗΠΑ. Μετά την απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποδεχθεί την πρόταση, δεν είναι πλέον 

υποχρεωτική η συµµόρφωση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συντάσσουν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα IFRS. Η απόφαση αυτή θέτει υπό 

συζήτηση το µέλλον της λογιστικής τυποποίησης στις ΗΠΑ και των U.S. GAAP. Η 

διαφορά µεταξύ των δύο προτύπων είναι ότι τα IFRS προωθούν τη λογιστική της 

εύλογης αξίας σε σχέση µε την ιστορική κοστολόγηση βάσει των U.S. GAAP. Ένα 

επιχείρηµα για τη µη υιοθέτηση των IFRS στις ΗΠΑ είναι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της αµερικανικής αγοράς. Μέσα στα επόµενα χρόνια, οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής αναµένεται να συµπράξουν µε τις υπόλοιπες ανεπτυγµένες χώρες 

και να υιοθετήσουν τα IFRS. 

 

Η δυνατότητα αυτή, σύµφωνα µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα παρέχει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ µε εκτεταµένες 

δραστηριότητες στο εξωτερικό. Η αξία της παγκόσµιας σύγκλισης των λογιστικών 

προτύπων έγκειται στην αυξηµένη συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών 

καταστάσεων των διαφόρων επιχειρήσεων. Συνεπώς, δύο ανταγωνιστικά συστήµατα 

λογιστικής στην εγχώρια αγορά θα καθυστερήσουν την πρόοδο προς αυτόν τον 

στόχο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απάντησε µε τον «χάρτη πορείας» που 

περιγράφει την πορεία προς την υποχρεωτική χρήση των IFRS από τις εγχώριες 
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εισηγµένες επιχειρήσεις µέχρι το 2014. Ο χάρτης πορείας παρακάµπτει την 

εναλλακτική, πιο επίπονη πορεία προς τη σύγκλιση, που αποτελεί ένα κοινό 

µακροχρόνιο στόχο του FASB και του IASB και κατευθύνεται προς τη δηµιουργία 

ενός κοινού συνόλου λογιστικών προτύπων. 

 

Οι εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικροτώντας τις πρωτοβουλίες για 

σύγκλιση, εκθειάζουν τα οφέλη της, αναφέροντας την εξοικονόµηση κόστους 

τυποποίησης και ότι ένα ενιαίο σύνολο παγκόσµιων προτύπων αναφοράς καλύπτει 

απόλυτα το κριτήριο της συγκρισιµότητας. Μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει τις 

παγκόσµιες ευκαιρίες για τους Αµερικανούς επενδυτές και θα κάνει τις αµερικανικές 

κεφαλαιαγορές πιο ελκυστικές στους ξένους εκδότες. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε 

αντιδράσεις. Η µελέτη του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής και 

Πληροφόρησης της Αµερικανικής Ένωσης Λογιστών δεν υποστηρίζει την απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξάλειψη της απαίτησης συµφωνίας των U.S. 

GAAP και των IFRS για ξένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού θεωρεί ότι οι διαφορές 

µεταξύ των IFRS και των GAAP των ΗΠΑ είναι µεγάλες. 

 

Η απόφαση για το αν θα πρέπει οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες να 

υιοθετήσουν τα IFRS παραµένει ρευστή. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που 

προτείνεται από την αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πλήρης αποδοχή των 

IFRS στις ΗΠΑ θα µπορούσε να γίνει το νωρίτερο το 2015. Με την πιθανή 

αντικατάσταση των U.S. GAAP µε τα IFRS στο εγγύς µέλλον, η κατανόηση των 

επιπτώσεων των IFRS για την εταιρική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καθίσταται 

απαραίτητη. 

 

Η ευρεία υιοθέτηση των IFRS προσφέρει στους επενδυτές µια σειρά από 

πλεονεκτήµατα όπως: 

• Έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση µε τα εθνικά πρότυπα. 

• Οι µικροί επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης από 

άλλες πηγές, θα αποκτήσουν µια πιο σαφή εικόνα για τις επιχειρήσεις και θα 

µειωθούν τα φαινόµενα ασυµµετρίας πληροφόρησης. 
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• Οι οικονοµικές καταστάσεις θα είναι δυνατό να συγκριθούν διεθνώς, χωρίς 

την προσαρµογή από κάποιον οικονοµικό αναλυτή, µειώνοντας έτσι το 

κόστος πληροφόρησης. 

• Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς, µέσω της µείωσης του κόστους 

πληροφόρησης 

• Μείωση των ‘’εµποδίων΄΄ για εξαγορές και συγχωνεύσεις, λόγω της αύξησης 

της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων. 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της λογιστικής τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο είναι η 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Η συγκρισιµότητα θα µείωνε τα 

δυσνόητα σηµεία στις οικονοµικές καταστάσεις ξένων επιχειρήσεων, που αποτελούν 

το µεγαλύτερο εµπόδιο για τις διεθνείς επενδύσεις. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και µια σειρά από µειονεκτήµατα, µε κυριότερα: 

• Τις διαφορετικές λογιστικές πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες. 

• Την έλλειψη ισχυρών σωµάτων λογιστών σε κάποιες χώρες. 

• Τις διαφορές στα πολιτικά και οικονοµικά συστήµατα. 

Η λογιστική τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο έχει δεχθεί σηµαντικές κριτικές. Η πρώτη 

κριτική αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες επιβλήθηκαν διεθνή πρότυπα 

από τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες. Μια άλλη κριτική αφορά το γεγονός ότι τα 

πρότυπα µειώνουν την ευελιξία και δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε χώρας. Η κύρια, ίσως, αδυναµία των λογιστικών προτύπων είναι το 

γεγονός ότι δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διαφοροποιηµένων 

επιχειρήσεων και χωρών. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος έχει 

προταθεί να µην θεσπίζονται διεθνείς λογιστικοί κανόνες, αλλά διεθνείς λογιστικές 

αρχές, που είναι πιο γενικές. 

   

1.7 Οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ IFRS και U.S. GAAP  

 

Τα δύο εξεταζόµενα συστήµατα λογιστικής τυποποίησης, τα IFRS και τα U.S. 

GAAP, εµφανίζουν σηµαντικές οµοιότητες. Η πρώτη οµοιότητα αφορά τους 

οργανισµούς που τα θεσπίζουν. Οι δύο οργανισµοί έχουν παρόµοια δοµή. Και οι δύο 

απαρτίζονται από ένα επιβλέπον σώµα (το FAF και το IASCF αντίστοιχα), ένα σώµα 

σύνταξης προτύπων (το FASB και το IASB αντίστοιχα), ένα συµβουλευτικό σώµα 
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(το FASAC και το SAC), και ένα σώµα ερµηνείας των προτύπων (το EITF και το 

IFRIC). 

Και οι δύο οργανισµοί είναι ιδιωτικοί, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία τους. Οι 

Γενικές Αρχές Λογιστικής Τυποποίησης, τόσο τα IFRS όσο και τα U.S. GAAP, 

αποτελούν ένα σύνολο από υποθέσεις, αρχές, έννοιες και συµβάσεις που δεν 

αποτελούν αρχές από µόνες τους. Ωστόσο, τα εννοιολογικά πλαίσια που θέτουν είναι 

κρίσιµης σηµασίας, αφού παρέχουν καθοδήγηση και χρησιµεύουν ως σηµεία 

αναφοράς για την επίλυση συγκρούσεων. Στις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο, οι 

βασικές λογιστικές αρχές είναι το ιστορικό κόστος, ο συντηρητισµός, η συνέπεια, τα 

δεδουλευµένα, η σηµαντικότητα της ουσίας έναντι του τύπου κ.λπ. Σε περίπτωση 

εννοιολογικής σύγκρουσης, θα πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή του συντηρητισµού. 

Τόσο τα IFRS όσο και τα GAAP των ΗΠΑ υποστηρίζουν τον χρυσό κανόνα της 

αποτίµησης των αποθεµάτων και την εφαρµογή της αρχής της σύνεσης. Ο χρυσός 

κανόνας ορίζει ότι τα αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στη χαµηλότερη του 

κόστους και αγοραίας αξίας, σύµφωνα µε την αρχή της συντηρητικότητας. 

Οι διαφορές µεταξύ των U.S. GAAP και των IFRS δεν θεωρούνται απαραίτητα κάτι 

κακό, αλλά µια αποτύπωση της διαφορετικότητας των εθνών, αντανακλώντας 

διαφορές στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, νοµικό και 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Τα αναπτυσσόµενα έθνη έχουν λιγότερο ολοκληρωµένα 

λογιστικά πρότυπα, λόγω του µοναδικού επιχειρηµατικού τους περιβάλλοντος. 

Αντίθετα, οι ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, προβλέπουν 

πολύπλοκες επιχειρηµατικές συµφωνίες, εποµένως χρειάζονται περίπλοκα λογιστικά 

πρότυπα για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων. Συνεπώς, τα διεθνή πρότυπα 

µπορεί να είναι κατάλληλα για ένα εθνικό περιβάλλον και όχι για κάποιο άλλο. Οι 

κυριότερες οµοιότητες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

  

1.7.1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – ορολογία 

 

Στον ισολογισµό, σύµφωνα µε τα U.S. GAAP, τα στοιχεία παρουσιάζονται κατά 

σειρά ρευστοποίησης και όχι µονιµότητας. Για παράδειγµα, υπό τα U.S. GAAP, 

πρώτα παρατίθενται τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή µετρητά, 

εισπρακτέοι λογαριασµοί κ.λπ. κατά σειρά ρευστότητας. Σύµφωνα µε τα IFRS, τα 
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κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται µετά από τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία σε µια αντίστροφη σειρά (µε βάση τη µονιµότητα). Το σκεπτικό πίσω από 

την προσέγγιση της ρευστότητας των U.S. GAAP είναι η σχετική εµπορευσιµότητα 

των περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχα, το σκεπτικό για τη µονιµότητα που 

εκφράζουν τα IFRS είναι ότι µια επιχείρηση θα συνεχίσει να είναι δρώσα και δεν 

αναµένεται να διαλυθεί στο εγγύς µέλλον. Και οι δύο προσεγγίσεις θεωρούνται 

απόλυτα έγκυρες και χρήσιµες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

  

1.7.2 Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού – ακινήτων 

 

Στην Ελληνική Νοµοθεσία παρουσιάζεται διαφοροποίηση ανάµεσα στη Λογιστική 

και τη Φορολογική βάση. Ως Λογιστική Βάση και σύµφωνα µε το αρ.18 του 

Ν.4308/2014, ως πάγιο ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναµένεται 

να προσφέρουν οφέλη πέραν της µιας ετήσιας περιόδου. Η επιλογή της µεθόδου 

διενέργειας των αποσβέσεων γίνεται, κατά την κρίση της διοίκησης της οντότητας, 

από τρεις γενικά αποδεκτές µεθόδους απόσβεσης. Τη σταθερή, τη φθίνουσα τη 

µέθοδος των µονάδων παραγωγής ή των ωρών λειτουργίας. Ως φορολογική βάση και 

σύµφωνα µε το αρ.24. του Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1073/31.3.2015, ως πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται 

να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα 

οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται µόνο µε την σταθερή µέθοδο. Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, την τρέχουσα αξία ή την εύλογη αξία.  

 

Στις ΗΠΑ, η ∆ήλωση των Εννοιών (Statement of Concepts) αριθ. 6, µε τίτλο 

«Στοιχείο των Οικονοµικών Καταστάσεων», απαιτεί τα πάγια στοιχεία να 

καταχωρούνται στο κόστος κτήσης και να αποσβένονται, εκτός από τα οικόπεδα, τα 

οποία δεν αποσβένονται.  

Υπάρχουν διαφορετικοί µέθοδοι απόσβεσης παγίων, όπως η µέθοδος της 

επιταχυνόµενης απόσβεσης και η µέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου µε διπλό 

συντελεστή απόσβεσης. Ο όρος επιταχυνόµενη απόσβεση σηµαίνει αναγνώριση 
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σχετικά µεγάλων ποσών απόσβεσης κατά τα πρώτα χρόνια εκµετάλλευσης και 

µειωµένων ποσών στα µεταγενέστερα χρόνια. Αρκετά είδη παραγωγικών µέσων και 

εξοπλισµού είναι πιο αποδοτικά όταν είναι καινούρια και, συνεπώς, παρέχουν 

περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες κατά τα πρώτα χρόνια της ωφέλιµης ζωής 

τους. Αν υποθέσουµε ότι τα οφέλη που προέρχονται από την απόκτηση ενός 

παραγωγικού στοιχείου είναι µεγαλύτερα στα πρώτα χρόνια, όταν το στοιχείο είναι 

σχετικά καινούριο, τότε το κόστος του στοιχείου που θα κατανεµηθεί ως απόσβεση 

θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο στα πρώτα χρόνια. Αυτή η πρακτική είναι συνεπής µε 

τη βασική λογιστική αρχή του συσχετισµού του κόστους µε τα σχετικά έσοδα. Η 

µέθοδος επιταχυνόµενης απόσβεσης επιτρέπει την αφαίρεση των υψηλότερων εξόδων 

κατά τα πρώτα έτη µετά την αγορά και τη µείωση των εξόδων καθώς το αποσβεσµένο 

στοιχείο ωριµάζει. 

Μέθοδοι επιταχυνόµενης απόσβεσης χρησιµοποιούνται ευρέως στις δηλώσεις φόρου 

εισοδήµατος, γιατί µειώνουν την κλίµακα του φόρου του τρέχοντος έτους, 

αναγνωρίζοντας ένα σχετικά µεγάλο ποσό αποσβέσεων. 

Η µέθοδος επιταχυνόµενης απόσβεσης, που κατανέµει τη µεγαλύτερη αναλογία του 

κόστους ενός στοιχείου του ενεργητικού κατά τα πρώτα χρόνια της ωφέλιµης ζωής 

του, ονοµάζεται µέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου µε διπλό συντελεστή απόσβεσης. 

Αυτή η µέθοδος συνίσταται στο διπλασιασµό του συντελεστή της γραµµικής 

απόσβεσης και στην εφαρµογή αυτού του διπλάσιου συντελεστή στο µη αποσβεσθέν 

κόστος (λογιστική αξία) του στοιχείου. Ταχεία απόσβεση είναι οποιαδήποτε µέθοδος 

απόσβεσης που χρησιµοποιείται για σκοπούς λογιστικής ή φόρου εισοδήµατος που 

επιτρέπει µεγαλύτερες µειώσεις κατά τα προηγούµενα έτη της ζωής ενός 

περιουσιακού στοιχείου.  

Για ορισµένα ακίνητα, τα U.S. GAAP απαιτούν τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής 

κόστους ή της αγοραίας αξίας, σύµφωνα µε το SFAS αρ. 144 «Λογιστική για την 

αποµείωση ή διάθεση των µακρόβιων περιουσιακών στοιχείων», έτσι όπως έχει 

κωδικοποιηθεί από το ASC 360 «Περιουσία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός». Το 

IAS 16, «Ενσώµατα Πάγια» απαιτεί αποτίµηση στο ιστορικό κόστος και διενέργεια 

αποσβέσεων για τα πάγια στοιχεία, αλλά επιτρέπει αναπροσαρµογές στην εύλογη 

αξία. Η επίπτωση από τις διαφορές στην αντιµετώπιση των παγίων µε τα U.S. GAAP 

και τα IFRS µπορεί να επηρεάσει τον Πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσης και τον 
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ισολογισµό, οδηγώντας τους χρήστες σε διαφορετικές οικονοµικές αποφάσεις. Οι 

υποστηρικτές του ιστορικού κόστους θεωρούν ότι οι εύλογες αξίες δεν είναι σταθεροί 

αριθµοί, ως εκ τούτου υπόκεινται σε χειραγώγηση, εποµένως το ιστορικό κόστος 

είναι µια πιο αξιόπιστη βάση για την καταγραφή. Οι αντίπαλοι του ιστορικού 

κόστους θεωρούν ξεπερασµένες τις πληροφορίες που δεν αντιπροσωπεύουν την 

πραγµατικότητα, ειδικά σε περιόδους πληθωρισµού. 

1.7.3 Αποτίµηση των αποθεµάτων 

 

Σε γενικές γραµµές, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του 

κόστους κτήσης και της ρευστοποιήσιµης αξίας. Κατά την εκτίµηση του κόστους, τα 

U.S. GAAP επιτρέπουν τις µεθόδους αποτίµησης Last In First Out (LIFO), First In 

First Out (FIFO) και το µέσο σταθµικό κόστος (AVCO). Οι µέθοδοι αποτίµησης 

FIFO και AVCO επιτρέπονται και σύµφωνα µε τα IFRS, αλλά όχι και η LIFO, η 

οποία δεν επιτρέπεται. Επιπλέον, το κόστος των αποθεµάτων έχει οριστεί να 

περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση και 

µεταφορά τους. Από την άποψη αυτή, τα U.S. GAAP και τα IFRS ορίζουν την ίδια 

αντιµετώπιση, όπως αντικατοπτρίζεται στο IAS 2 «Αποθέµατα». 

Η αποτίµηση των εµπορευµάτων αποτέλεσε σηµαντικό σηµείο τριβής µεταξύ των 

IFRS και των US GAAP. Τα IFRS αναγνωρίζουν την µέθοδο First In First Out 

(FIFO) και την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους ως αποδεκτές µεθόδους 

αποτίµησης αποθεµάτων. ∆εν αναγνωρίζουν και δεν επιτρέπουν την Last In First Out 

µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων (LIFO), που χρησιµοποιείται ευρέως στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. Οι επικριτές της υιοθέτησης των IFRS στην Αµερική 

υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση της LIFO θα απαιτούσε από τις περισσότερες 

µεγάλες αµερικανικές εταιρείες να πληρώνουν υπερβολικά ποσά σε πρόσθετους 

φόρους. 

1.7.4 Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ένα σηµαντικό σηµείο που πρέπει να αποσαφυνιστεί  είναι η διάκριση µεταξύ 

υπεραξίας και άϋλων περιουσιακών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

εταιρείας. Κατά κοινή οµολογία η έννοια της "υπεραξίας’ δίνει µια θετική αίσθηση 

και υποδηλώνει την αξία ορισµένων µη νοµισµατικών, µη φυσικών πόρων της 
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επιχείρησης, έννοια που συµπίπτει µε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαχωρίζουν την υπεραξία από άλλα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και οι δύο όροι αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά στοιχεία γραµµής 

σε έναν ισολογισµό. Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που είναι µη φυσικά, 

αλλά αναγνωρίσιµα όπως για παράδειγµα το λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Για τη συγκεκριµένη εταιρεία, το λογισµικό είναι άυλο αλλά είναι δυνατόν να 

εκτιµηθεί η αξία του στην επιχείρηση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να 

αγοραστούν και να πωληθούν ανεξάρτητα από την ίδια την επιχείρηση. Η υπεραξία, 

από την άλλη πλευρά, είναι περισσότερο µια διαφορετική κατηγορία για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να αναλυθούν µεµονωµένα ή να 

µετρηθούν άµεσα, όπως για παράδειγµα η εµπιστοσύνη των πελατών, η ισότιµη 

µάρκα, η αναγνώριση ονόµατος / µάρκας και η φήµη της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία 

που κάνουν µια επιχείρηση αξίας µεγαλύτερη από τη λογιστική της αξία αποτελούν 

την υπεραξία. Επίσης, συµπεριλαµβάνεται συχνά το ιστορικό καινοτοµίας και 

έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας και η εµπειρία της οµάδας διαχείρισης. Η 

υπεραξία δεν µπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από την επιχείρηση, ούτε µπορεί να 

πωληθεί, να αγοραστεί ή να µεταφερθεί χωριστά. Ως αποτέλεσµα, η υπεραξία έχει 

ωφέλιµη ζωή, η οποία είναι αόριστη, σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των άλλων 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων. 

Σε γενικές γραµµές, η υπεραξία που δεν έχει αγοραστεί δεν αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο, σύµφωνα µε τα IFRS και τα U.S. GAAP. Η υπεραξία, η οποία 

είναι η υπέρβαση της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων από την 

τιµή αγοράς, αξιολογείται για αποµείωση σύµφωνα µε τα IFRS. Σύµφωνα µε τα U.S. 

GAAP, κατά την εξέταση της αποµείωσης υπεραξίας, µια οικονοµική οντότητα 

µπορεί να διενεργήσει µια δοκιµή αποµείωσης της υπεραξίας σε δύο στάδια. Αν 

καθορίσει ποιοτικά ότι η εύλογη αξία της µονάδας παροχής στοιχείων είναι 

πιθανότερη από ό, τι δεν είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία ή ποιοτική 

αξιολόγηση. Στο πρώτο βήµα, η εύλογη αξία της µονάδας αναφοράς συγκρίνεται µε 

τη λογιστική αξία της, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας. Εάν η εύλογη αξία είναι 

µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία, το βήµα 2 παραλείπεται επειδή η υπεραξία δεν 

έχει αποµειωθεί. Κατά το δεύτερο βήµα « η τεκµαρτή εύλογη αξία» της υπεραξίας 

µονάδας αναφοράς συγκρίνεται µε τη λογιστική αξία της. Εάν η λογιστική αξία 
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υπερβαίνει την τεκµαρτή εύλογη αξία της υπεραξίας, αναγνωρίζεται ζηµία 

αποµείωσης σε ποσό ίσο µε την περίσσεια αυτή. 

Σύµφωνα µε τα U.S. GAAP, κατά τη δοκιµή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

αορίστου χρόνου για αποµείωση, µια οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει 

πρώτα την προαιρετική ποιοτική αποτίµηση της αποµείωσης. Εάν, βάσει της 

ποιοτικής εκτίµησης αποµείωσης, µια οικονοµική οντότητα ισχυρίζεται ότι είναι πιο 

πιθανό από το να υποστεί αποµείωση την αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

αορίστου χρόνου, τότε θα πρέπει να υπολογίζει την εύλογη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου για µια δοκιµή αποµείωσης. Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου 

συγκρίνεται µε τη λογιστική του αξία. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το 

ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία. Σύµφωνα µε τα 

IFRS, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου συγκρίνεται µε τη λογιστική 

του αξία. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η λογιστική 

αξία υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό. Η αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης 

απαιτείται εάν πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Η αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης 

δεν επιτρέπεται. 

1.7.5 Αλλαγές λογιστικών πρακτικών 

 

Το IAS 8, «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη», 

και το SFAS 16, «Προσαρµογές προηγούµενων περιόδων», έτσι όπως έχει 

κωδικοποιηθεί από τα ASC 250 «Λογιστικές µεταβολές και διορθώσεις λαθών», 270 

«Εσωτερική Αναφορά» και 450 «Έκτακτα Ενδεχόµενα», αποτελούν τα αντίστοιχα 

πρότυπα σε αυτόν τον τοµέα. Τα U.S. GAAP και τα IFRS αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο 

τρόπο τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και πολιτικές. Τα IFRS απαιτούν οι 

αλλαγές σε λάθη προγενέστερων περιόδων να διορθώνονται µε αναδροµική 

επαναδιατύπωση, εκτός αν αυτό είναι ανέφικτο. Σε περίπτωση που είναι ανέφικτο να 

προσδιοριστούν οι επιδράσεις ενός λάθους, η οντότητα θα επαναδιατυπώνει τα 

υπόλοιπα έναρξης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης για την παλαιότερη περίοδο που είναι εφικτή η αναδροµική επαναδιατύπωση, η 

οποία δύναται να είναι και η τρέχουσα (IAS 8), οδηγώντας σε διαφορετικό καθαρό 

αποτέλεσµα χρήσης. Τα U.S. GAAP δεν προβλέπουν την εξαίρεση του ανέφικτου. 
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1.7.6. Ενοποίηση επιχειρήσεων 

 

Το IFRS 3, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», και το SFAS 141, «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων», έτσι όπως κωδικοποιήθηκε από το ASC 805, περιέχουν λογιστικούς 

κανόνες για τις συνενώσεις επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα IFRS και τα U.S. GAAP, 

αντίστοιχα. Τα IFRS και τα U.S.GAAP επιτρέπουν την απόκτηση µε αγορά. Με την 

απόκτηση µε αγορά καταγράφεται υπεραξία της επιχείρησης. 

  

1.7.7 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 

 

Το IFRS 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες», απαιτεί από τους λογιστές να εµφανίζουν 

λεπτοµέρειες για τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες και να αποκαλύπτουν στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης το αποτέλεσµα προ φόρων από τη µη συνέχιση. 

Τόσο τα U.S. GAAP όσο και τα IFRS ορίζουν ότι το αποτέλεσµα από τη µη συνέχιση 

των δραστηριοτήτων θα πρέπει να εµφανίζεται ξεχωριστά από το αποτέλεσµα των 

συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων. 

  

1.7.8 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

 

Το SFAS 2, «Λογιστική για τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης», έτσι όπως 

κωδικοποιήθηκε από τα ASC 730, «Έρευνα Ανάπτυξη», και 985, «Κόστη 

Πωλούµενων Software», ορίζει ότι οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να 

καταχωρούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Περαιτέρω, το ίδιο πρότυπο των ΗΠΑ 

προβλέπει ειδικά το κόστος ανάπτυξης λογισµικού να κεφαλαιοποιείται και να 

αποσβένεται κατά τη διάρκεια ζωής της ανάπτυξης. Τα IFRS απαιτούν τα κόστη 

ανάπτυξης να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται αν πληρούνται ορισµένα 

κριτήρια, χωρίς να θέτουν τον περιορισµό των U.S. GAAP. Αυτή η αντιµετώπιση 

αποδεικνύει τη συντηρητικότητα των U.S. GAAP, που έχει ως αποτέλεσµα την άµεση 

µείωση του αποτελέσµατος χρήσης. Από την άλλη πλευρά, τα IFRS είναι πιο 
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φιλελεύθερα και πιο φιλικά προσκείµενα προς τη διοίκηση, µε αποτέλεσµα οι εν 

λόγω δαπάνες να αποκτούν απτή οικονοµική αξία και να µετατίθεται η αναγνώριση 

του κόστους τους για το µέλλον. 

1.7.9 Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού 

 

Το IAS 23, «Κόστος ∆ανεισµού» και το SFAS 34, «Κεφαλαιοποίηση του κόστους 

τόκων», έτσι όπως κωδικοποιήθηκε από το ASC 835, παρέχουν τους κανόνες της 

λογιστικής για τα έξοδα τόκων. Τα IFRS επιβάλλουν τα κόστη δανεισµού να 

κεφαλαιοποιούνται όταν πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Τα U.S. GAAP καθιστούν 

υποχρεωτική την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, όταν πληρούνται τα 

κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο, τα IFRS και τα U.S. GAAP ορίζουν παρόµοια 

αντιµετώπιση. 

1.7.10 Καταστάσεις ταµειακών ροών 

 

Το SFAS 95, «Κατάσταση Ταµειακών Ροών», έτσι όπως κωδικοποιήθηκε από το 

ASC 230, «Κατάσταση Ταµειακών Ροών», και το IAS 7, «Κατάσταση Ταµειακών 

Ροών», αποτελούν τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες για τα δύο συστήµατα 

λογιστικής τυποποίησης. Το IAS 7 ορίζει ότι υπάρχουν λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες και επιτρέπει ευελιξία ως προς το τι περιλαµβάνεται 

σε κάθε κατηγορία. Το IAS 7 επιτρέπει επίσης τη χρήση της άµεσης ή έµµεσης 

µεθόδου αναφοράς των λειτουργικών ταµειακών ροών. Τα U.S. GAAP ορίζουν τις 

ίδιες κατηγορίες ταµειακών ροών και παρέχουν τις λεπτοµέρειες για το τι 

περιλαµβάνει κάθε κατηγορία. Τα U.S. GAAP, επίσης, επιτρέπουν τη χρήση της 

άµεσης ή έµµεσης µεθόδου, ωστόσο, αν η άµεση µέθοδος χρησιµοποιείται, ένα 

συµπληρωµατικό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνεται που να συνδέει το καθαρό 

αποτέλεσµα µε τις λειτουργικές ταµειακές ροές. Σύµφωνα µε τα IFRS, ο όρος 

µετρητά περιλαµβάνει ισοδύναµα µετρητών και την υπερανάληψη µε βραχυπρόθεσµη 

διάρκεια (λιγότερο από 3 µήνες). Σύµφωνα µε τα U.S. GAAP, ο όρος µετρητά 

αποκλείει τις υπεραναλήψεις, αλλά περιλαµβάνει τα ταµειακά ισοδύναµα. 

Περαιτέρω, τα IFRS δεν παρέχουν εξαιρέσεις σε σχέση µε την υποβολή κατάστασης 

ταµειακών ροών, αλλά τα U.S. GAAP επιτρέπουν απαλλαγές. Ο µικρές διαφορές 

ανάµεσα στα U.S. GAAP και τα IFRS για την κατάρτιση της Κατάστασης Ταµειακών 
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Ροών δεν οδηγούν σε ουσιαστικές διαφορές που να επηρεάζουν την οικονοµική 

κρίση του χρήστη. 

1.8 Συµπεράσµατα 

 

Όσον αφορά την Ευρώπη, τα IFRS στοχεύουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας 

προτύπων, την προώθηση και την αυστηρή εφαρµογή αυτών και τη σύγκριση. Ο όρος 

«σύγκλιση» αναφέρεται στη διαδικασία του περιορισµού των διαφορών µεταξύ των 

IFRS και των λογιστικών προτύπων των χωρών που διατηρούν τα δικά τους πρότυπα. 

Αυτή ακριβώς είναι και ένα από τα πολλά πλεονεκτήµατα των IFRS, ενώ, 

ταυτόχρονα, επιτρέπουν την παροχή έγκυρων και ακριβών πληροφοριών, σαφέστερης 

εικόνας των επιχειρήσεων, δυνατότητα σύγκρισης των λογιστικών καταστάσεων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται παγκοσµίως, µείωση του κόστους 

πληροφόρησης και άρσης των εµποδίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τέλος, η 

βασική τους ιδιότητα συνοψίζεται στο γεγονός ότι είναι προσανατολισµένα στους 

µετόχους. 

Από την άλλη µεριά, στην Αµερική οι προσπάθειες λογιστικής τυποποίησης 

ξεκίνησαν ήδη από το 1887 µε την ίδρυση της Αµερικανικής Ένωσης Λογιστών, που 

ήταν και ο πρόδροµος του σηµερινού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών και του FASB, 

ο οποίος είναι σήµερα ο κύριος φορέας για την έκδοση των U.S. GAAP. Τα U.S. 

GAAP περιγράφονται ως γνωστοποιήσεις που περιέχουν ολοκληρωµένες εντολές, µε 

αγγλοσαξωνική ιστορική προέλευση, ενώ αποτελούν τις αρχές της λογιστικής 

τυποποίησης στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Συνοψίζοντας, παρά τις προσπάθειες να αµβλυνθούν οι διαφορές ανάµεσα στα U.S. 

GAAP και τα IFRS και την απόφαση της αµερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να 

επιτρέπει σε εισηγµένες επιχειρήσεις να δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα IFRS, εντούτοις πλήρης σύγκλιση των λογιστικών προτύπων δεν έχει 

ακόµα επέλθει και είναι αµφίβολο αν θα επέλθει. Κυριότερος ανασταλτικός παράγων 

είναι οι διαφορές στις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές δοµές κάθε χώρας. 

 

Κεφάλαιο 2 ‘’Επιδράσεις της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα’’ 
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Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση οδήγησε σε µια εκτενή συζήτηση για το εάν 

και κατά πόσο τα λογιστικά πρότυπα, γενικότερα, και η εφαρµογή της εύλογης αξίας 

από τις τράπεζες, ειδικότερα, διαδραµάτισαν κάποιον ρόλο στη διαµόρφωση της 

κρίσης. Οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι όχι µόνο δεν επέτεινε 

την κρίση αλλά η εφαρµογή της παρείχε στους επενδυτές αξιόπιστη πληροφόρηση 

και διαφάνεια σε µια περίοδο µεγάλης αβεβαιότητας στις χρηµαταγορές. Αντίθετα, οι 

πολέµιοι της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι η εφαρµογή της κατά τη διάρκεια της 

κρίσης οδήγησε τις τράπεζες και άλλες εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου, 

όπως ασφαλιστικές εταιρείες, να παρουσιάσουν στοιχεία του ενεργητικού τους, 

ιδιαιτέρως τα σύνθετα και δοµηµένα προϊόντα του χαρτοφυλακίου τους, σε 

αποτιµήσεις πολύ χαµηλότερες από τις θεµελιώδεις, ως απόρροια της περιορισµένης 

ρευστότητας που επικρατούσε στις αγορές την περίοδο εκείνη, µε αρνητικό 

αντίκτυπο στην καθαρή θέση και κεφαλαιακή τους επάρκεια, καθώς και στην 

ικανότητά τους να δανείζουν, επιτείνοντας µε αυτόν τον τρόπο την κρίση. 

 

2.1 Επιχειρηµατικη δραστηριότητα,  Απάτη, Έλεγχος  

 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων, τα διοικητικά τους συµβούλια και γενικότερα όσοι 

εµπλέκονται στην ανάλυση της οικονοµικής απάτης ως φαινόµενο, εστιάζουν την 

προσοχή τους στον τρόπο µε τον οποίο διαπράττεται η οικονοµική απάτη στις 

επιχειρήσεις και πώς περνάει µέσα από τα επιχειρησιακά συστήµατα εσωτερικού 

ελέγχου, όπως και πώς γίνεται να αντιµετωπιστεί εκ των προτέρων.  

 

Σύµφωνα µε την πρώτη διατύπωση των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (AICPA, 

Statement on Auditing Standards - SAS No. 1,copyright 2004) "ο ελεγκτής έχει την 

ευθύνη για το σχεδιασµό και την εφαρµογή του ελέγχου ώστε να αποκοµίσει βάσιµες 

εγγυήσεις σχετικά µε το αν µια χρηµατοοικονοµική κατάσταση δεν περιέχει 

εσφαλµένες διατυπώσεις οικονοµικών στοιχείων, οι οποίες προέρχονται από απλά 

λάθη (errors) ή από σκόπιµες παραβλέψεις-απάτες (fraud). Εξαιτίας της φύσης των 

στοιχείων και των χαρακτηριστικών της λογιστικής απάτης, ο ελεγκτής είναι ικανός 

να αποκοµίσει βάσιµες αλλά όχι απόλυτες εγγυήσεις - διασφαλίσεις για τον 
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εντοπισµό παρατυπιών ή παραβλέψεων. Ο ελεγκτής δεν έχει καµία ευθύνη να 

σχεδιάσει και να εκτελέσει τον έλεγχο µε σκοπό να αντλήσει στοιχεία εσφαλµένων 

διατυπώσεων, οι οποίες δεν είναι υλικά υποστατές στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις". Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναλυθούν κάποιες έννοιες που 

αναφέρονται στην παραπάνω διατύπωση. Χρησιµοποιώντας την έννοια “σηµαντικές 

παρατυπίες” – “εσφαλµένες διατυπώσεις” θεωρούνται τα µη διορθωµένα λάθη ή 

αλλοιώσεις στοιχείων στις δηλώσεις που, πιθανόν, να έχουν αλλάξει ή επηρεάσει τις 

αποφάσεις τρίτων. Επίσης αναφέροντας τον όρο "βάσιµες εγγυήσεις - διασφαλίσεις" 

σηµαίνει το κατά πόσο σίγουρος είναι ο ελεγκτής για τα στοιχεία που έχει συλλέξει 

µετά την περάτωση του ελέγχου. 

 

Παραδοσιακά, οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν δύο θεµελιώδεις τρόπους όσον αφορά την 

αντιµετώπιση της οικονοµικής απάτης:  

Αναζήτηση της απάτης χρησιµοποιώντας µια παθητική προσέγγιση των εσωτερικών 

ελέγχων. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στους ελεγκτές που εντοπίζουν τα σηµάδια 

«red flags» της απάτης. Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή είναι ότι ελάχιστα 

προγράµµατα λογιστικού ελέγχου ενσωµατώνουν τα «red flags», το οποίο σηµαίνει 

πως ο ελεγκτής πρέπει να έχει πείρα για να αντισταθµίσει το πρόβληµα. ∆ηλαδή, 

πιστωτές και επενδυτές.  

Αναζήτηση µηνυµάτων απάτης από προηγούµενες πηγές ελέγχου. ∆εδοµένου ότι οι 

περισσότερες περιπτώσεις απάτης σε επιχείρηση εντοπίζονται µε αυτόν τον τρόπο, 

πρέπει να αναρωτηθούµε πόσο αποτελεσµατικοί ήταν οι προηγούµενοι έλεγχοι. 

Ιστορικά, το επάγγελµα του ελεγκτή στηρίχτηκε στην αξιολόγηση της επάρκειας και 

της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών ελέγχων, για να µπορέσει να εντοπιστεί 

και να αποτραπεί η απάτη ως συµβάν. Οι ελεγκτές απλά θα επαλήθευαν τα 

αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου και εφόσον αυτά θα κρίνονταν επαρκή, θα 

σήµαινε πως η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι ανάλογη των ελεγκτικών 

προτύπων. Η επαλήθευση αυτή των εσωτερικών ελέγχων βασίστηκε στον έλεγχο ενός 

τυχαίου δείγµατος συναλλαγών. Οι µελέτες έδειξαν ότι η έλλειψη επαγγελµατισµού 

είναι µία από τις κύριες αιτίες για την αναποτελεσµατικότητα και αποτυχία των 

εσωτερικών ελέγχων στις επιχειρήσεις.  
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Παρά ταύτα, η προσέγγιση των ελεγκτών γίνεται µε στόχο να απαντηθούν τα εξής 

ερωτήµατα:  

1. Πως και από ποιόν διαπράττεται η απάτη;  

2. Τι είδους απάτη είναι αυτή;  

3. Θα πρέπει η απάτη να αντιµετωπιστεί σαν έµφυτος κίνδυνος;  

4. Πώς «καλύπτεται» η απάτη;  

5. Πώς ενσωµατώνεται η θεωρία απάτης στους ελέγχους; 

6. Πως ελέγχεται και διαπιστώνεται η απάτη; 

 

Για να ξεκινήσει ένας ελεγκτής τον έλεγχο σε µια επιχείρηση, πρέπει πρωτίστως να 

έχει κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία του συστήµατος που θα ελεγχθεί. Όπως για 

παράδειγµα, προκειµένου να ελέγξουµε ένα σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή 

πρέπει να κατανοήσουµε την τεχνολογία πληροφοριών, έτσι και στον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να κατανοηθούν οι γενικά αποδεκτές λογιστικές 

αρχές (GAAP). Τα βήµατα που ισχύουν στον εσωτερικό έλεγχο όσο και αυτά της 

ελεγκτικής διαδικασίας που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές, είναι παρόµοια. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, η θεωρία της απάτης πρέπει να είναι ενσωµατωµένη 

στην ελεγκτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του σταδίου του προγραµµατισµού 

λογιστικού ελέγχου, οι ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τον τύπο και το µέγεθος του 

κινδύνου της απάτης. Οι αρχές αξιολόγησης του κινδύνου της απάτης είναι οι 

ακόλουθες. Η απάτη είναι προβλέψιµη για το πώς θα εµφανιστεί σε µια συγκεκριµένη 

κατάσταση, όχι όµως και στο πραγµατικό περιστατικό. Για να αναγνωριστεί η απάτη 

πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί ο τύπο της. Η απάτη εντοπίζεται από τους ελεγκτές 

και όχι από τους εσωτερικούς ελέγχους. Η έκθεση του λογιστικού ελέγχου της απάτης 

διαφέρει από την παραδοσιακή έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή. 

 

2.1.1 Απάτες απο παραποιηµένες λογιστικές καταστάσεις  

 

Οι παρατυπίες που προέρχονται από παραποιηµένες λογιστικές καταστάσεις και οι 

οποίες έχουν να κάνουν µε σκόπιµες παραλείψεις και παραποιήσεις οικονοµικών 

στοιχείων και ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων που σκοπό έχουν 
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να εξαπατήσουν τους χρήστες αυτών των καταστάσεων. Η λογιστική απάτη, λοιπόν, 

περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

Παραπλανητικές µεθοδεύσεις, παραποιήσεις στοιχείων οικονοµικών καταστάσεων. 

Σκόπιµες παραλείψεις στοιχείων εµπορικών συναλλαγών και άλλων σηµαντικών 

πληροφοριών. 

Σκόπιµα λάθη στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών και προτύπων που σχετίζονται 

µε ποσά και αποκαλύψεις.  

 

2.1.2 Απάτες από κατάχρηση στοιχείων των ισολογισµών. 

 

Αυτή η περίπτωση αφορά παραποιήσεις στοιχείων στους ισολογισµούς επιχειρήσεων. 

Η παραποίηση των ισολογισµών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλούς τρόπους 

όπου οι πιο γνωστοί είναι η απόκρυψη αποδείξεων εµπορικών συναλλαγών, κλοπή 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ή ακόµα και να πληρωµή τρίτων για 

αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν λάβει.  

Μια άλλη περίπτωση λογιστικής απάτης συναντάται και στην περίπτωση συνοµωσίας 

µεταξύ της διοίκησης, των εργαζοµένων και τρίτων. Τέτοιου είδους συνοµωσία 

µπορεί να παραπλανήσει τον ελεγκτή ο οποίος από τον έλεγχο που πραγµατοποιεί 

µπορεί να διαπιστώσει ότι τα στοιχεία είναι πειστικά και αντιπροσωπεύουν την 

πραγµατικότητα ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για παράδειγµα, µέσω της συνοµωσίας 

µπορεί να παρουσιαστούν στον ελεγκτή λάθος στοιχεία ή παραπλανητικές εξηγήσεις 

από περισσότερα από ένα άτοµα της επιχείρησης ώστε να καλύψουν ένα αναπάντεχο 

αποτέλεσµα που προέκυψε από τον έλεγχο. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονίσουµε ότι 

ένας ελεγκτής µπορεί να εµπλέκεται και αυτός σε υποθέσεις λογιστικών απατών, 

όταν ενεργεί σκόπιµα ώστε να εξαπατήσει – παραπλανήσει κάποιους τρίτους.  

 

2.2 Απάτες των δεικτών 

 

Ο δείκτης αποτελεί µέσο µέτρησης, κατά κανόνα τιµής ή ποσότητας, η οποία 

καθορίζεται κατά καιρούς από αντιπροσωπευτικό σύνολο βασικών δεδοµένων. Στην 

περίπτωση που ένας δείκτης χρησιµοποιείται ως τιµή αναφοράς για 
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χρηµατοοικονοµικό µέσο ή σύµβαση, καθίσταται δείκτης αναφοράς. Πληθώρα 

δεικτών αναφοράς παράγονται µε τη χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών από 

διάφορους παρόχους, που κυµαίνονται από δηµόσιους φορείς εώς ανεξάρτητους 

παρόχους ειδικών δεικτών αναφοράς. Στην Ελλάδα, ενώ όλοι έχουν περικόψει τις 

δαπάνες τους κάτω από τα όρια του επιτρεπτού, ο πληθωρισµός εµφανίζεται και 

καλπάζει σε τέτοιο βαθµό που δείχνει ξεκάθαρα την απάτη των δεικτών και δη αυτού 

του πληθωρισµού.  

Ενα πρόσφατο παράδειγµα απάτης περιλαµβάνει το σκάνδαλο της χειραγώγησης των 

επιτοκίων του βρετανικού διατραπεζικού δείκτη LIBOR (LONDON INTERBANK 

OFFER RATE). Οι διακανονισµοί στους οποίους κατέληξαν αρκετές αρµόδιες αρχές 

µε ορισµένες τράπεζες σχετικά µε την παραποίηση των δεικτών αναφοράς για τα 

επιτόκια LIBOR και EURIBOR, υπογραµµίζουν τη σηµασία των δεικτών αναφοράς, 

καθώς επίσης και τις αδυναµίες τους. Επίσης, οι αρµόδιες αρχές ερευνούν 

καταγγελίες απόπειρας παραποίησης των εκτιµήσεων των τιµών των βασικών 

προϊόντων που παρέχουν τα γραφεία παρακολούθησης των τιµών των βασικών 

προϊόντων (PRAs) και η ∆ιεθνής Οργάνωση των Επιτροπών Χρηµατιστηριακών 

Αξιών (IOSCO) προέβη σε επανεξέταση των εκτιµήσεων της τιµής του πετρελαίου 

από τα PRAs. Η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς είναι θεµελιώδους σηµασίας για 

την τιµολόγηση πολλών χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως τις συµφωνίες ανταλλαγής 

επιτοκίων και τις εµπορικές και µη συµβάσεις, όπως τα ενυπόθηκα δάνεια. Οι δείκτες 

αναφοράς είναι ευάλωτοι στην παραποίηση σε περίπτωση που υφίστανται 

συγκρούσεις συµφερόντων και άσκηση διακριτικής ευχέρειας στη διαδικασία των 

δεικτών αναφοράς και στην περίπτωση που οι δείκτες αυτοί δεν υπόκεινται στην 

κατάλληλη διαχείριση και στους κατάλληλους ελέγχους. Έτσι, η παραποίηση ενός 

δείκτη αναφοράς προκαλεί σηµαντική ζηµία σε ορισµένους επενδυτές που κατέχουν 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, η αξία των οποίων καθορίζεται µε βάση το δείκτη 

αναφοράς. Η διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά µε την κατάσταση µιας 

υποκείµενης αγοράς ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις και στην πραγµατική 

οικονοµία. Γενικότερα, οι ανησυχίες σχετικά µε τον κίνδυνο παραποίησης των 

δεικτών αναφοράς υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη στην αγορά.  

To 2012 δηµοσιεύθηκαν τρεις ερευνητικές εκθέσεις (από την Αρχή των 

Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου, από την Επιτροπή 

∆ιαπραγµάτευσης Προθεσµιακών Εµπορευµατικών Συναλλαγών των ΗΠΑ και από 
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το Αµερικανικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης) που περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 

διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπέβαλαν ψευδή στοιχεία και συµµετείχαν σε 

πραγµατική χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου του Λονδίνου (Libor), που 

ανακοινώνεται σε καθηµερινή βάση από την Ένωση Βρετανικών Τραπεζών. Η 

βρετανική τράπεζα Barclays παραδέχτηκε εµπλοκή στην επιχείρηση καθορισµού 

επιτοκίων και, προκειµένου να αποφύγει ποινική δίωξη, κατέβαλε ένα τεράστιο 

πρόστιµο στην Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης Εµπορευµάτων των ΗΠΑ και στο 

αµερικανικό υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Επίσης, συµφώνησε να παρέχει πληροφορίες 

και να συµβάλει στη λήψη µέτρων για την εξάλειψη αυτού του φαινοµένου στο 

µέλλον. Με τη διάδοση των πορισµάτων των διάφορων επίσηµων εκθέσεων έγινε 

περισσότερο προφανές ότι στη δόλια χειραγώγηση του Libor συµµετείχαν τα 

περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Είναι επίσης προφανές ότι, όπως και στην 

περίπτωση της απάτης στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, οι 

διοικήσεις των τραπεζών και οι ρυθµιστικές αρχές δεν ήταν σε θέση να µπορούν να 

παρακολουθούν αποτελεσµατικά τις δραστη- ριότητες των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, επειδή αυτά τα ιδρύµατα ήταν πλέον πολύ µεγάλα για αποτελεσµατική 

διοικητική διαχείριση και ρύθµιση. Η επιβολή κυρώσεων δεν αντιµετωπίζει τους 

κινδύνους που προκύπτουν από την ανεπαρκή διακυβέρνηση της διαδικασίας 

παραγωγής δεικτών αναφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις συµφε-

ρόντων και χρήση διακριτικής ευχέρειας. Επιπλέον, για την προστασία επενδυτών και 

των καταναλωτών, είναι απαραίτητο οι δείκτες αναφοράς να είναι άρτιοι, αξιόπιστοι 

και να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

 

2.3 Ο ρόλος των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 

Τα ∆ΛΠ προσδιορίζουν διαφορετικούς χειρισµούς για την απεικόνιση διαφορών 

λογιστικών γεγονότων σε σχέση µε τα ΕΛΠ. Με βάση την Ελληνική Νοµοθεσία οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται βάση σταθερών συντελεστών, οι οποίοι εκφράζονται 

πάγια από κάθε επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να γίνει η αναπροσαρµογή της 

αξίας των στοιχείων αυτών αν η αναπροσαρµοσµένη αξία των παγίων στοιχείων 

θεωρείται και αξία κτήσεως τους. Με βάση όµως τα ∆ΛΠ θα πρέπει η εκάστοτε 
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επιχείρηση να εκτιµά την ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να 

πραγµατοποιεί τακτικούς ελέγχους και αν οι συνθήκες απαιτούν την αλλαγή της 

ωφέλιµης ζωής, το γεγονός αυτό να αντιµετωπίζεται ως αλλαγή εκτίµησης και 

εφαρµόζεται από την χρήση στην οποία έγινε η αλλαγή και στις µεταγενέστερες. Το 

γεγονός όµως αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται.  Υπάρχουν δύο µέθοδοι αποτίµηση 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων.  

1. H βασική µέθοδος: όπου ύστερα από την αρχική καταχώρηση ως περιουσιακό 

στοιχείου, ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να εµφανίζεται 

στο κόστος κτήσης του µείον το ποσό των συσσωρευµένων αποσβέσεων.  

2. H επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος: έπειτα από την αρχική καταχώρηση του ως 

περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων να 

εµφανίζεται µε αναπροσαρµοσµένη αξία, η οποία αποτελείται από την πραγµατική 

του αξία κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής µειωµένη από τις σωρευµένες 

αποσβέσεις καθώς και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Οι 

αναπροσαρµογές θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να µην 

διαφέρουν οι λογιστικές αξίες µε αυτές που θα προσδιορίζονται βάση της 

πραγµατικής αξίας κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Με βάση την Ελληνική Νοµοθεσία, όσον αφορά τις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

µόνο τα γήπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόζονται υποχρεωτικά µε βάση τον Νόµο 

2065/1992 κάθε τέσσερα χρόνια και µε τους συντελεστές τους οποίους ορίζει ο 

νόµος. Αντίθετα µε τα ∆ΛΠ η αναπροσαρµογή γίνεται υπό ορισµένες προϋποθέσεις 

για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, και ο προσδιορισµός της αναπροσαρµοσµένης 

αξίας γίνεται από εξειδικευµένο εκτιµητή και όχι βάση σταθερών συντελεστών. 

 

2.4 Οικονοµικές Καταστάσεις – ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν την σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης των 

ενδιαφεροµένων για την επιχείρηση και την οικονοµική της κατάσταση. Από τις 

οικονοµικές καταστάσεις απορρέουν οι απαραίτητες πληροφορίες για την ενηµέρωση 

των επενδυτών, των εργαζοµένων, των τραπεζών αλλά και της ίδιας της επιχείρησης.  

Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µε τα Νέα Πρότυπα και η πρώτη 

εφαρµογή τους Τον Ιούλιο του 1989 εκδόθηκε από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πλαίσιο για την ετοιµασία και την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί την κωδικοποίηση των γενικά 

αποδεκτών θεωρητικών αρχών και κανονισµών της λογιστικής, πάνω στο οποίο θα 

πρέπει να στηρίζονται όλα τα ∆ΛΠ και τα ∆ΠΧΠ. Με το πλαίσιο καθορίζεται η 

κεντρική ιδέα που διέπει τα πρότυπα σε ότι αφορά στην προετοιµασία και 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Το πλαίσιο έχει σαν σκοπό να καθορίσει 

την γενική βάση για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει την συγκρισιµότητα τους, τόσο για την ίδια την επιχείρηση σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, όσο και µε τις καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν µια δοµηµένη οικονοµική παρουσίαση της 

οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, της αποδοτικότητας της καθώς και των 

συναλλαγών που έχει διενεργήσει. Σκοπός τους είναι να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε την οικονοµική θέση, την απόδοση καθώς και τις ταµειακές ροές της 

επιχείρησης, οι οποίες είναι χρήσιµες για ένα µεγάλο σύνολο χρηστών, ώστε να 

µπορούν να πάρουν οικονοµικές αποφάσεις. Επίσης από τις οικονοµικές καταστάσεις 

είναι φανερά τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης από την 

∆ιοίκηση. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα Ίδια Κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα (µαζί µε τα κέρδη & 

τις ζηµίες), και τις ταµειακές ροές. 

Βασικός σκοπός του Κανονισµού είναι να καταστήσει υποχρεωτικό για τις 

εισηγµένες στο  χρηµατιστήριο  εταιρείες  να  εφαρµόζουν  µια  ενιαία,  υψηλής  

ποιότητας  δέσµη διεθνών  λογιστικών  προτύπων  για  την  κατάρτιση  των  

ενοποιηµένων  οικονοµικών καταστάσεων τους. Θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να 

τονίσουµε ότι η καθιέρωση του Κανονισµού  πρέπει  να  συντελεί  στην  

αντικειµενική  και  αξιόπιστη  απεικόνιση  της οικονοµικής κατάστασης της 

οντότητας.  

Ο Κανονισµός στρέφεται προς δυο είδη εταιρειών:  

• Στις  εισηγµένες  εταιρείες  στο  χρηµατιστήριο:  αυτές  τηρούν  

ενοποιηµένους λογαριασµούς, δηλαδή και της µητρικής και των θυγατρικών 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
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• Στις µη εισηγµένες που τηρούν ετήσιους λογαριασµούς και οι οποίες µπορούν 

αν θέλουν να καταρτίσουν τις ετήσιες ή ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Για  τις  υπόλοιπες  ανώνυµες  εταιρείες  και  εταιρείες  περιορισµένης  ευθύνης,  η  

εφαρµογή των ∆.Λ.Π. είναι προαιρετική.  Αυτό εξαρτάται από την επιλογή των 

µετόχων ή των εταίρων της εταιρείας και τηρείται για  χρονικό  διάστηµα  

τουλάχιστον  5  ετών.  Εάν  η  σχετική  απόφαση  της  γενικής συνέλευσης των 

µετόχων ή εταίρων δεν προσδιορίζει το χρονικό διάστηµα ισχύος της, τότε η 

απόφαση ισχύει «έπ' αόριστον», µέχρι ανακλήσεως της(η οποία, όµως, ανάκληση δεν 

µπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση πενταετίας). Για την  καθιέρωση  των  

∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων,  η  Ελληνική  Κυβέρνηση εξέδωσε το Νόµο 

3229/2004, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες νοµικής  µορφής Α.Ε 

και Ε.Π.Ε να προβλέπει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν και να ρυθµίσουν διάφορα πρακτικής φύσεως προβλήµατα, που 

προκύπτουν από την εφαρµογή του Κοινοτικού Κανονισµού. 

 

Στην Ελλάδα, υπήρχαν και κάποια περιστατικά εταιρειών που πριν από είκοσι χρόνια 

συνέτασσαν  οικονοµικές  καταστάσεις  µε  βάση  τα  ∆.Λ.Π. Αυτό  συνέβαινε  στις  

θυγατρικές  αλλοδαπών  οµίλων.  Σύµφωνα  µε  την  ελληνική νοµοθεσία, αυτές οι 

εταιρείες έπρεπε να συντάσσουν και να δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε 

βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επιπροσθέτως, συνέτασσαν και  

οικονοµικές  καταστάσεις  µε βάση  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  για  να  τα 

αποστείλουν στις αντίστοιχες µητρικές εταιρείες, συνοδευόµενες πάτα φυσικά από το 

πιστοποιητικό  ελέγχου  των  ελεγκτών  τους,  οι  οποίοι  συνήθως  ήταν  

πιστοποιηµένα στελέχη των µεγάλων ελεγκτικών εταιριών. Επίσης, συνέβαινε σε 

εταιρείες που είχαν αντλήσει (ή επιθυµούσαν να αντλήσουν)  

κεφάλαια από το εξωτερικό. Τέλος,  συνέβαινε  και  σε  εταιρείες  που  

δραστηριοποιούνται  στη  ναυτιλία  και  οι υποχρεώσεις  τους  περί  σύνταξης  

οικονοµικών  καταστάσεων  κατά  την  ελληνική νοµοθεσία  είναι  περιορισµένες,  

όµως  οι  συναλλαγές  τους,  κυρίως  στο  εξωτερικό, απαιτούσαν τη σύνταξη 

οικονοµικών καταστάσεων κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έπειτα,  αυτές  οι  

εταιρείες  εξακολούθησαν  να  συντάσσουν  παράλληλα.  Τα  επόµενα χρόνια όλο και 

περισσότερες ελληνικές εταιρείες συνέτασσαν οικονοµικές καταστάσεις µε  βάση  τα  
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∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα,  παράλληλα  βέβαια  µε  τις  κατά  Ελληνικό Λογιστικό  

Πρότυπο απαιτούµενες  οικονοµικές  καταστάσεις  τους.  Οι  κολοσσοί επιχειρήσεων 

είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, λόγω του παγκόσµιου εύρους των δραστηριοτήτων τους.  

Εντούτοις,  οι  µικρότερες  από  τις εισηγµένες  επιχειρήσεις  προσπαθούσαν  να 

συντάξουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

αλλά  µε  δυσκολίες  γιατί  το  έργο  ήταν  χρονοβόρο  πολυδάπανο  και  απαιτούσε  

πολύ εµπειρία και πολλές γνώσεις µε λιγότερα µέσα και µε µικρότερη ή µηδενική 

εµπειρία να ανταπεξέλθουν στο έργο αυτό, παρ’ όλο που είναι χρονοβόρο και 

πολυδάπανο.  Κάποιες από τις εταιρείες που είχαν συντάξει οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πριν ακόµη ισχύσει η υποχρεωτική 

τήρηση των κανόνων και των αρχών των ∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες εταιρίες ήταν η 

Εµπορική τράπεζα και η Cosmote.  Κάποιες  εταιρίες  µάλιστα  είχαν  περιλάβει  σε  

απολογισµούς  τους  στις χρηµατοοικονοµικές  καταστάσεις  µε  βάση τα  ∆ιεθνή  

Λογιστικά  Πρότυπα,  όπως  η Eurobank, ο ΟΠΑΠ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

2.5 Συµπεράσµατα  

 

Τα ∆.Λ.Π. αυτά καθαυτά αξιολογούνται πολύ θετικά από ελεγκτές και λογιστές και 

στα τέσσερα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά: κατανοητότητα, συνάφεια, αξιοπιστία 

και συγκρισιµότητα. Φαίνεται µάλιστα ότι τα ∆.Λ.Π. υπερέχουν εµφανώς των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) στα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά 

και σε άλλα κριτήρια (προστασία των συµφερόντων των δανειστών και των µετόχων, 

βαθµός χρήσης οικονοµικής σκέψης κτλ.). Τα ευρήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά, δεδοµένων του χαµηλού επιπέδου προετοιµασίας για την εφαρµογή 

των ∆ΛΠ, της δυσκολίας του εγχειρήµατος και του µικρού χρονικού διαστήµατος 

που έχει παρέλθει από την πρώτη χρήση εφαρµογής. Η εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων είναι µια νοµοθετική ρύθµιση που επιβλήθηκε από σχετικούς 

κανονισµούς της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης 

εσωτερικής (εθνικής) διάταξης. Η ρύθµιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

εφαρµοσµένης λογιστικής και την ουσιαστική προαγωγή του λογιστικού 

επαγγέλµατος και της λογιστικής επιστήµης στην Ελλάδα. Με τη χρήση τους θα 
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παύσουν οι αυθαίρετες παρεµβάσεις της φορολογικής καταστιχογραφίας στα 

τηρούµενα λογιστικά βιβλία και ο εξαναγκασµός µε την απειλή σοβαρών 

οικονοµικών κυρώσεων, τηρήσεων λογαριασµών και εφαρµογής λογιστικών 

χειρισµών ολοσχερώς αντίθετων προς τις βασικές λογιστικές αρχές, µε τις γνωστές 

σοβαρές συνέπειες. ∆υστυχώς, οι προαναφερθείσες ωφέλειες συνεπάγονται 

επιβάρυνση της επιχειρήσεως µε το κόστος τήρησης παράλληλου λογιστικού 

συστήµατος κλπ. Για τον προσδιορισµό των φορολογητέων αποτελεσµάτων σύµφωνα 

µε τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας το οποίο όµως πρέπει να θεωρηθεί ότι 

καλύπτεται από τις αναµενόµενες ωφέλειες. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την 

απελευθέρωση των µεταφορών κεφαλαίων και των επενδύσεων πέρα από τα εθνικά 

σύνορα κάθε κράτους. Οι επενδυτές πλέον, προκειµένου να βρουν την βέλτιστη 

τοποθέτηση για τα κεφάλαια τους, δεν µελετάνε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στη χώρα τους, αλλά ενδιαφέρονται και για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται είτε σε κάποιο άλλο κράτος είτε σε πολλά κράτη. Το πρόβληµα 

που αντιµετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκριση των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των διαφόρων επιχειρήσεων που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη. Εάν οι λογιστικές αρχές και κανόνες σε 

κάθε κράτος διαφέρουν, θα διαφέρουν και οι διάφοροι τρόποι υπολογισµού των 

αποτελεσµάτων που γίνονται από τις εκάστοτε επιχειρήσεις, πράγµα που θα 

καθιστούσε αδύνατη τη σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων επιχειρήσεων 

που δρουν σε διαφορετικά κράτη. Ακριβώς αυτό το πρόβληµα έρχονται τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) να λύσουν. Με την εφαρµογή 

τους από τις επιχειρήσεις τοποθετούν µια κοινή βάση σύγκρισης των 

χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών καταστάσεων των διάφορων επιχειρήσεων, 

διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους επενδυτές να πάρουν τις αποφάσεις τους για 

την τοποθέτηση των επενδυόµενων κεφαλαίων τους στην κατά τη γνώµη τους πιο 

αποδοτική επιχείρηση. Παρόλα αυτά αρκετά είναι τα τεχνικά προβλήµατα µε τα 

οποία ήρθαν αντιµέτωποι οι υπεύθυνοι της εφαρµογής των προτύπων, µε 

σηµαντικότερο ίσως την αλλαγή φιλοσοφίας των διευθυντικών στελεχών των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι ασχολούνται µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε 

τις λογιστικές πολιτικές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός ο ρόλος των ελεγκτών και των ορκωτών – ελεγκτών λογιστών τόσο ως 

προς τη σωστή ενηµέρωση των επιχειρήσεων όσο και ως προς τη σωστή εφαρµογή 
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των Προτύπων, καθώς η εφαρµογή τους είναι ένα µέτρο προς τον εκσυγχρονισµό της 

ελληνικής αγοράς και στην καλύτερη σύγκριση των Ελληνικών εταιρειών µε 

αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. 

 

Αυτό που παρατηρείται συγκρίνοντας τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. και τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα 

µε τα Ε.Λ.Π. είναι πως οι οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. είναι πολύ 

λεπτοµερείς καθώς περιλαµβάνουν ένα µεγάλο όγκο σηµειώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Η αναλυτική πληροφόρηση που προσφέρουν οι σηµειώσεις, βοηθά 

στην αντικειµενικότερη παρουσίαση της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, καθώς 

οτιδήποτε λαµβάνει χώρα στα πλαίσια της οικονοµικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης, θα πρέπει να γνωστοποιείται και σε ορισµένες περιπτώσεις να 

παρουσιάζεται και ο λόγος για τον οποίο κάποιο γεγονός συνέβη.  

Μέχρι τώρα η εθνική φορολογική νοµοθεσία επηρέαζε σηµαντικά τις λογιστικές 

µετρήσεις δηµιουργώντας κίνητρο αποκάλυψης µικρότερου ύψους κερδών σε σχέση 

µε τα υλοποιηθέντα, γεγονός που υποβαθµίζει την αξία των ισολογισµών ως 

βοηθητικό µέσο λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Κύριο µέληµα της φορολογικής 

νοµοθεσίας αποτελεί η διασφάλιση του δηλούµενου εισοδήµατος να µην είναι 

µικρότερο από το πραγµατικό, ενώ αντίθετα οι επενδυτές πρωτίστως ενδιαφέρονται 

να διασφαλιστεί η µη απεικόνιση πλασµατικών κερδών στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Με την καθιέρωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιχειρείται η 

ουδετερότητα και όχι ο συντηρητισµός αφού εφαρµόζεται η αρχή της αυτοτέλειας της 

χρήσης. Συνεπώς οι µελλοντικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στις παρούσες αξίες 

τους και µε το πέρας του χρόνου, µε το επιτόκιο προεξόφλησης, εµφανίζεται η 

ταµειακή υποχρέωση (ονοµαστική αξία στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης). 

 

Κεφάλαιο 3 - Ελεγκτική και Ελεγκτικά Πρότυπα 

3.1 Ελεγκτική 

Ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός κλάδος των  Οικονοµικών Επιστηµών  που  

πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια 

ελέγχου σε κάθε επιχείρηση –οικονοµική µονάδα –φορέα που στοχεύει στη 
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διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των πόρων, µέσων και περιουσιακών της 

στοιχείων. Η ελεγκτική ως φιλοσοφία, ως επιστήµη και τεχνική δεν την ενδιαφέρει η 

νοµική µορφή των µονάδων που ελέγχει, το αν είναι ιδιωτικού ή δηµόσιου 

χαρακτήρα. Επίσης, δεν την ενδιαφέρει το αντικείµενο εκµετάλλευσης, καθώς ο 

κερδοσκοπικός ή µη χαρακτήρας των εταιρειών – οργανισµών, διότι οι τεχνικές και 

οι µεθοδολογίες ελέγχου είναι ίδιες. Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο 

και τη σχέση της εργασίας του µε τον ελεγχόµενο φορέα ,οι έλεγχο διακρίνονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς: 

• Εσωτερικοί  Έλεγχοι : είναι αυτοί που οργανώνονται και διενεργούνται  µέσα 

στον ίδιο φορέα από ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, 

για λογαριασµό της διοίκησης. 

• Εξωτερικοί Έλεγχοι:  είναι αυτοί που διενεργούνται από εξωτερικούς 

ελεγκτές, οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση εξηρτηµένης εργασίας, δηλαδή 

υπαλληλική ιδιότητα µε την επιχείρηση που καλούνται να ελέγξουν, και 

ενεργούν µε εντολή και για λογαριασµό των µετόχων 

• Κρατικοί Έλεγχοι: είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται απο κρατικούς ή 

ηµικρατικούς φορείς (Εφορίες κτλ) 

Η µορφή των ελέγχων επηρεάζεται απο το αντικέιµενο της εξεταζόµενης επιχείρησης 

καθλως και απο το µέγεθος αυτής. Έτσι ανάλογα µε το ακτικείµενο της εξεταζόµενης 

επιχείρησης διακρίνονται:  

1. Στις εµπορικές επιχειρήσεις  

2. Στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

3. Στα πιστωτικά ιδρύµατα 

4. Στους διάφορους οργανισµούς  

 

Η νοµική µορφή των επιχειρήσεων επηρρεάζει τις συνθήκες και τη διεξαγωγή του 

ελέγχου. ∆ιαφορετικά τίθεται το θέµα των ελέγχων στις ατοµικές επιχειρήσεις, 

διαφορετικά στις προσωπικές επιχειρήσεις και διαφορετικά στις ανώνυµες εταιρείες 

κτλ 

Έτσι, ανάλογα µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων, αυτές διακρίνονται: 
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1. Στις ατοµικές επιχειρήσεις 

2. Στις προσωπικές εταιρείες 

3. Στις ΕΠΕ 

4. Στις ΑΕ 

5. Στους συνεταιρισµούς 

 

Οι έλεγχοι διακρίνονται ανάλογα µε την έκτασή τους, σε γενικούς και ειδικούς. 

• Γενικοί έλεγχοι : είναι οι έλεγχοι που επεκτείνονται σε ολόκληρη τη 

διαχείριση συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ένα είδος τέτοιου ελέγχου είναι 

αυτός του ισολογισµού που διενεργείται στο τέλος της εταιρικής χρήσης από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές 

• Ειδικοί έλεγχοι : είναι οι έλεγχοι που έχουν ως διερεύνηση ένα συγκεκριµένο 

τοµέα, αντικείµενο, όπως προµήθειες, εισπράξεις, αγορές, πωλήσεις, αµοιβές, 

παραγωγή, συντήρηση, διαχείριση αποθεµάτων κ.λ.π. Ο έλεγχος των 

αντικειµένων αυτών αφορά αποκλειστικά τους Εσωτερικούς Ελεγκτές( 

Internal Auditors). 

Οι έλεγχοι διακρίνονται ανάλογα µε το σκοπό τους σε προληπτικούς και 

κατασταλτικούς. 

• Οι προληπτικοί έλεγχοι έχουν την έννοια της πρόνοιας δηµιουργίας 

µηχανισµών –συστηµάτων που να εµποδίζουν ανεπιθύµητες µελλοντικές 

καταστάσεις, όπως για παράδειγµα τη συνεργασία –βοήθεια που θα πρέπει να 

ζητούν τα άλλα τµήµατα από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Υ.Ε.Ε.), 

προκειµένου να τεθούν οι σωστές δικλείδες ασφαλείας στα Συστήµατα 

Εσωτερικού Ελέγχου-∆ιαδικασίες. Σε γενικές γραµµές η έννοια του 

προληπτικού ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο, έχει την έννοια του 

συµβούλου σε θέµατα διοικητικού χαρακτήρα, και όχι την έννοια του Control, 

όπως είναι η συµφωνία του ταµείου ηµέρας ή της επιβεβαίωσης του 

κλεισίµατος αυτού σε καθηµερινή βάση. Οι εν λόγω επαναλαµβανόµενοι 

έλεγχοι(Controls) διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, π.χ. Ο ταµίας 
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πριν από κάθε συναλλαγή –πληρωµή οφείλει να έχει την έγκριση από τον 

αρµόδιο µε τον οποίο σχετίζεται η συναλλαγή και από τον προϊστάµενό του. 

• Κατασταλτικοί έλεγχοι, είναι αυτοί που διενεργούνται από τους Εσωτερικούς 

Ελεγκτές(Internal Auditors), αποβλέπουν στην επισκόπηση εφαρµογής των 

διαδικασιών ,στην καταστολή εκουσίων ή ακούσιων λαθών, απατών, κλοπών, 

κακής ποιότητας υπηρεσιών, προϊόντων, µετά την εκτέλεση της πράξης. 

∆ηλαδή, η εκ των υστέρων επιβεβαίωση εφαρµογής διαδικασιών, πράξεων, 

γεγονότων. 

Ανάλογα µε τη διάρκεια τους, οι έλεγχοι, διακρίνονται σε µόνιµους,  τακτικούς και 

έκτακτους: 

• Μόνιµοι ή διαρκείς, είναι αυτοί που διενεργούνται σε συνεχή βάση και 

λαµβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση της πράξης (συναλλαγή, παραγωγή, 

συµφωνία του ταµείου κ.λ.π). Πρόκειται για προληπτικούς ελέγχους, γίνονται 

από τα Controls ή τµήµα Control και όχι από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

• Τακτικοί ή περιοδικοί, που είναι µεν συνεχείς, αλλά διενεργούνται κατά 

τακτικές χρονικές περιόδους (µηνιαίοι, διµηνιαίοι, εξαµηνιαίοι, κ.λ.π). Οι 

έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

• Έκτακτοι ή περιπτωσιακοί είναι οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε έκτακτες 

περιπτώσεις, είτε µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, είτε 

µε εντολή της διοίκησης. 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα, τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον εσωτερικό, 

όσο και τον εξωτερικό έλεγχο. Συγκεκριµένα εξετάζει, το αντικείµενο του ελέγχου, 

δηλαδή τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι σκοποί επιδιώκονται 

µέσα από τον έλεγχο.  Το υποκείµενο του ελέγχου αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή, ποια 

πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποιες οι προδιαγραφές/ προσόντα των προσώπων 

αυτών. Τέλος η ελεγκτική αξιολογεί τις ελεγκτικές διαδικασίες. Σε αυτές 

περιλαµβάνεται ο τρόπος, η µεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται κάθε 

φορά για τη διενέργεια του ελέγχου. 
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3.1.1 Υπόχρεοι σε έλεγχο / Αµοιβή ελεγκτή  

 

Σύµφωνα µε το αρ. 3 - Π∆226/1992 ‘’Υποχρεωτική χρησιµοποίηση’’ οι Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές είναι αποκλειστικώς αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού 

ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως και των οικονοµικών καταστάσεων: 

1. Των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των δήµων και κοινοτήτων 

(µε το άρθρο 163 του ν. 3463/2006 ελέγχονται υποχρεωτικά και οι ∆ήµοι). 

2. Των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων 

προνοµιών, βάσει ειδικής διατάξεως νόµου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. 

3. Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών 

επενδύσεων/χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αµοιβαίων 

κεφαλαίων, των εταιρειών χρηµατοδοτικών µισθώσεων και των ενώσεων 

συνεταιριστικών οργανώσεων. 

4. Των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των 

ετερορρύθµων κατά µετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 42 α 

του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών. 

5. Των ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του άρθρου 

100 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

6. Των ανωνύµων εταιρειών, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο, καθώς και των ανωνύµων εταιρειών των οποίων το µετοχικό 

κεφάλαιο, εν λόγω ή εν µέρει, έχει αναληφθεί µε δηµόσια εγγραφή. 

7. Των εταιρειών ή οργανισµών ή και δραστηριοτήτων γενικά που µε βάση 

διατάξεις νόµου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι επίσης αποκλειστικώς αρµόδιοι για τη 

διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, πάνω σε θέµατα οικονοµικής διαχειρίσεως ή 

καταστάσεως οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου ή ιδιωτικού 
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δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασµού ή οµάδας περιουσίας, που απαιτεί 

λογιστικές γνώσεις. Η πραγµατογνωµοσύνη αυτή διατάσσεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας περί πραγµατογνωµοσύνης, είτε µε 

δικαστική πράξη κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννοµο 

συµφέρον, είτε µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκούσιας 

δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του 

κράτους που έχει αρµοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει 

ότι συντρέχει προς τούτο λόγος δηµοσίου συµφέροντος. 

Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 3 – Π.∆. 226/1992 ‘’Υποχρεωτική χρησιµοποίηση’’ 

και καταβάλλεται από τον αιτούντα τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης. 

Όπου κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας τα εµπορικά βιβλία συνιστούν µέσα 

αποδείξεως, το ∆ικαστήριο, αντί της εµφανίσεως των βιβλίων, µπορεί να διατάξει, 

είτε κατ’ αίτηση τινός των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως, έλεγχο και θεώρηση των 

βιβλίων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η νοµοτύπως συντασσόµενη έκθεση του 

τελευταίου συνιστά πλήρη απόδειξη για το αντικείµενο για το οποίο διετάχθη. Η 

αµοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται από το ∆ικαστήριο και στην µεν 

πρώτη περίπτωση καταβάλλεται από τον αιτούντα διάδικο, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση που διατάσσεται αυτεπαγγέλτως καταβάλλεται κατ’ ισοµοιρία από τους 

διαδίκους. 

Για κάθε έλεγχο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Π.∆.226/1992, τα κατά νόµον 

αρµόδια όργανα εκλέγουν σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις µία 

τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραµµένες στο 

ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13, η οποία αναθέτει την ευθύνη του 

συγκεκριµένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διορίζοντάς 

τον για το σκοπό αυτό µε τον αναπληρωµατικό του. 

Κάθε οικονοµική µονάδα που υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικού ελέγχου µπορεί 

να ζητήσει από µία ή περισσότερες εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών πίνακα των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ανήκουν στη δύναµη της. Από τον πίνακα αυτό, 

η προς έλεγχο µονάδα µπορεί να προτείνει στην εκλεγόµενη εταιρεία ή κοινοπραξία 

το διορισµό ενός ή περισσοτέρων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µε τους 
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αναπληρωµατικούς τους. Η εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίζει για την 

αποδοχή ή µη της πρότασης αυτής. 

Κατά την ανάληψη των ελέγχων η ανεξαρτησία από την ελεγχόµενη µονάδα, τόσο 

της εκλεγόµενης εταιρείας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, όσο και του διοριζόµενου 

τακτικού ελεγκτή, καθώς και η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του κάθε 

αναλαµβανόµενου ελέγχου. 

Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 

1. ο νόµιµος ελεγκτής µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ιδιότητά 

του αυτή για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή 

χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του µετά παρέλευση δύο συνεχών 

χρόνων, 

2. ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια 

και ο ορισµός του µπορεί να επαναληφθεί µετά από παρέλευση τριών 

συνεχών χρόνων. 

Ο νόµιµος ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν µπορεί να 

αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόµενης οντότητας, πριν από την 

παρέλευση δύο χρόνων από την ηµεροµηνία που έπαυσε να ενεργεί µε αυτή του την 

ιδιότητα. 

Η συνολική απασχόληση Ασκούµενου ή Ασκούµενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

σε κάθε συγκεκριµένο έλεγχο δεν υπερβαίνει το σύνολο των ωρών απασχόλησης του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του λοιπού ελεγκτικού προσωπικού του στον ίδιο 

έλεγχο.  Στην εκλεγόµενη εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποστέλλεται έγγραφη 

ειδοποίηση – εντολή από τη διοίκηση της προς έλεγχο µονάδας, µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία της εκλογής. Στην εντολή περιλαµβάνεται και το όνοµα 

ή τα ονόµατα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που ενδεχοµένως προτείνονται από 

την προς έλεγχο µονάδα. 
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Ο εκλεγόµενος νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αποποιηθεί αµέσως 

την εκλογή του, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περίπτωσης γ΄ της 

προηγούµενης παραγράφου 2, γνωστοποιώντας την αποποίησή του και στο Εποπτικό 

Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η µη τήρηση της 

υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και συνεπάγεται την επιβολή 

χρηµατικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη 

υποτροπή. Για τη διαπίστωση της παράβασης και την επιµέτρηση της χρηµατικής 

ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). 

Αν ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει 

µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο 

οντότητα και στο Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. τις προϋπολογιζόµενες ώρες 

πραγµατοποίησης του ελέγχου αυτού. Οι ώρες αυτές, συνυπολογιζόµενων και των 

ωρών άλλων ελέγχων που έχουν ήδη ανατεθεί σε ένα νόµιµο ελεγκτή και πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν µέσα στη δωδεκάµηνη περίοδο από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους 

µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 

ετήσιας απασχόλησης του ίδιου και του απασχολούµενου από αυτόν ελεγκτικού 

προσωπικού, όπως το όριο αυτό καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. Τυχόν υπέρβαση του πιο πάνω ορίου, συνιστά πειθαρχικό 

αδίκηµα και συνεπάγεται την επιβολή χρηµατικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα της 

παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή. Για την διαπίστωση της παράβασης και 

την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο της 

Ε.Λ.Τ.Ε. . 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που διορίστηκε για τον τακτικό έλεγχο έχει τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 και υπογράφει το σχετικό 

Πιστοποιητικό ή την Έκθεση Ελέγχου επ’ ονόµατί του και για λογαριασµό της 

εταιρείας ή κοινοπραξίας που του ανέθεσε τον έλεγχο. Αντίγραφο των 

δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων αποστέλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή στο Εποπτικό Συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες από την έκδοση της Έκθεσης 



 

 

xliii 

 

Ελέγχου, µαζί µε ανάλυση των ωρών απασχόλησης του ιδίου και του καθενός από το 

βοηθητικό προσωπικό του στο συγκεκριµένο έλεγχο. 

Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής µονάδας 

ανατίθεται σε δύο ή περισσότερους τακτικούς ελεγκτές που διορίστηκαν από µία ή 

περισσότερες εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών, οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού 

τον έλεγχο και ευθύνονται εις ολόκληρον για κάθε βλάβη από τη χρήση του Έκθεσης 

Ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο Πιστοποιητικό Ελέγχου, στο οποίο 

διαχωρίζουν τη γνώµη τους σε περίπτωση διαφωνίας. 

Κάθε ανάθεση τακτικού ελέγχου καταχωρίζεται σε ειδικές µερίδες κατά Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή και εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών λογιστών, τις οποίες τηρεί το 

Εποπτικό Συµβούλιο για την παρακολούθηση, τόσο της προσωπικής συµµετοχής του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στους ανατιθέµενους σ’ αυτόν ελέγχους και της τήρησης 

του καθοριζόµενου από το Εποπτικό Συµβούλιο ανώτατου ορίου ετήσιας 

απασχόλησης του κάθε Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του ελεγκτικού προσωπικού 

του, όσο και της τήρησης των λοιπών διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του 

άρθρου. Η µη έγκαιρη συµµόρφωση εταιρείας ή κοινοπραξίας ελεγκτών στις 

επιβαλλόµενες σε βάρος της χρηµατικές ποινές, επισύρει και την ποινή της 

πρόσκαιρης διαγραφής, µέχρι ενός έτους, των µελών της διοίκησης ή διαχείρισής της 

από το µητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία αποφασίζεται από το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα µε τη φύση τους, διενεργούνται σύµφωνα µε: 

• Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements), 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services). 

Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν 

και να διατηρούν εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, που 

διενεργούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω. Το εσωτερικό 
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σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, θα πρέπει να είναι 

εναρµονισµένο µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας 

(International Standards on Quality Control). 

 

Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ µπορούν να επιβάλλονται πρόσθετες 

υποχρεώσεις σε σχέση µε αυτές που ορίζονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα. Οι Ορκωτοί 

Ελεγκτές που διενεργούν µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών, τον τακτικό έλεγχο ανωνύµων εταιριών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά ή άλλους νόµους, υποχρεούνται 

να αναγράφουν στα οικεία πιστοποιητικά ελέγχου τις ουσιώδεις επιδράσεις 

παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο του. 

3.1.2 Περιορισµοί Ορκωτών Λογιστών 

 

∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως συµβούλου ή υπαλλήλου 

σε εταιρεία που ελέγχθηκε από αυτόν κατά την τελευταία διετία πριν από την 

πρόσληψή του. Η απαγόρευση αίρεται εάν προηγηθεί και ολοκληρωθεί ποιοτικός 

έλεγχος, χωρίς επιβαρυντικό αποτέλεσµα για αυτόν που πρόκειται να προσληφθεί. Η 

δαπάνη βαρύνει την εταιρεία που προσλαµβάνει. Επίσης δεν επιτρέπεται σε 

ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σε 

επιχειρήσεις, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. ή σε θυγατρικές 

εταιρείες αυτών, η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δηµιουργία οποιασδήποτε 

σχέσης µε τις επιχειρήσεις αυτές από την οποία προξενείτε αµοιβαιότητα 

συµφερόντων, όπως: 

1. εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές, 

2. συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, 

3. συµµετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο 

σχήµα κοινών συµφερόντων µε την επιχείρηση, 

4. προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, 

5. τήρηση λογιστικών βιβλίων, 
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6. λογιστικές υπηρεσίες, 

7. εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες 

εσωτερικού ελεγκτή, 

8. εκπόνηση µελετών, αναλογιστικών µελετών, αποτιµήσεων ή εκτιµήσεων, τα 

αποτελέσµατα των οποίων εισάγονται κατ` ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της 

εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωµατώνονται στις λογιστικές καταστάσεις, 

9. ανάπτυξη ή παραµετροποίηση και συντήρηση λογισµικού, 

10. εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, 

11. κατάρτιση οργανωτικών µελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, µε εξαίρεση το 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου, 

12. διαχείριση προγραµµάτων και έργων, 

13. χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις, 

14. αποτιµήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων για 

εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση, 

15. υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις 

εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωµάτων, 

16. υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων, 

17. υπηρεσίες εκκαθαριστεί, 

18. υπηρεσίες εκτάκτου οικονοµικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της 

εταιρείας στο Χ.Α.Α. 

Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόµενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το 

βάρος της απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο 

ανεξάρτητο. Κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η µη 

συµµετοχή τους, µε οποιονδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων, που 

αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόµενης οντότητας. 

Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια 

υποχρεωτικού ελέγχου, όταν µεταξύ του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου 

ή του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόµενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονοµική, επαγγελµατική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν ενηµερωµένο, 
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αντικειµενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι διακυβεύεται η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις οι οποίες θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η 

παροχή συµπληρωµατικών µη ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Όταν η ανεξαρτησία του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από 

καταστάσεις αυτοελέγχου, ιδίου συµφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, οικειότητας, 

εκφοβισµού και διατάραξης της εµπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας, ο 

ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο µπορούν να λάβουν πρόσφορα µέτρα για τον 

περιορισµό του κινδύνου υπονόµευσης της ανεξαρτησίας σε ανεκτό βαθµό. Σε 

περίπτωση που τα µέτρα αυτά δεν µπορούν να περιορίσουν σε ανεκτό βαθµό τον 

κίνδυνο υπονόµευσης της ανεξαρτησίας, ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 

έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. 

Στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, ο 

νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή των 

υπηρεσιών του, εάν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συµφέροντος. 

Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο µπορούν να απευθύνονται εγγράφως 

στην ΕΛΤΕ, εκθέτοντας τα πραγµατικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, η οποία θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, 

καθώς και τα πρόσφορα µέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισµό του 

κινδύνου σε ανεκτό βαθµό, για τη λήψη µη δεσµευτικής γνωµάτευσης και 

καθοδήγησης επί του πρακτέου, δεδοµένου ότι η τελική κρίση περί της ανεξαρτησίας 

γίνεται κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου. 

Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να περιγράφει 

αναλυτικά, στα Φύλλα Εργασίας, όλους τους κινδύνους για την ανεξαρτησία του, 

καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον περιορισµό των κινδύνων σε ανεκτό βαθµό. 

Με το Ν. 3148/03 (Φ∆Κ Α΄ 136/5.6.2003) ιδρύεται η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, µε σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων µε την εφαρµογή της λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση 

της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων.  



 

 

xlvii 

 

Η ΕΛΤΕ (Ν.Π.∆.∆.) είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού 

επαγγέλµατος και είναι αρµόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και 

αποτελεσµατικής εφαρµογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Αποστολή 

της είναι η συνεχής ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη 

λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσµού στην Ελλάδα. 

Η ΕΛΤΕ απαρτίζεται από δύο εποπτικά συµβούλια µέσω των οποίων διενεργείται η 

εποπτεία της αγοράς. Μέσω του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) 

εποπτεύονται τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards), µε τα οποία ελέγχεται η 

συµµόρφωση των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα ∆εοντολογίας της IFAC. Μέσω της Επιτροπής 

Επαγγελµατικών Εξετάσεων (ΕΕΕ) εποπτεύονται όλες οι σχετιζόµενες µε την 

άσκηση του επαγγέλµατος του νόµιµου ελεγκτή πτυχές (Professional Oversight), 

όπως ιδίως οι επαγγελµατικές εξετάσεις, η πρακτική άσκηση και η χορήγηση άδειας 

ασκήσεως επαγγέλµατος. 

Τέλος, µέσω του Συµβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) η Ε.Λ.Τ.Ε. ως 

οιονεί σύµβουλος του Υπουργού Οικονοµικών, εισηγείται τη θέσπιση Λογιστικών 

Προτύπων (Accounting Standards) για την Ελληνική επικράτεια. 

3.2. Τα Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα εισήχθησαν στην ελληνική νοµοθεσία µε τον 

N.3693/2008 που έχει ως αντικείµενο την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) και τη συνεπαγόµενη, 

λόγω της προαναφερόµενης εναρµόνισης, συµπλήρωση και µεταβολή του 

νοµοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσµό, όπως, κυρίως, το 

νοµοθετικό αυτό πλαίσιο έχει ρυθµισθεί από το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση των διατάξεων για τα 

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α75.6.2003). Για 

τους σκοπούς του παρόντος νόµου και κάθε νοµοθετικής ρύθµισης, που διέπει τον 

ελεγκτικολογιστικό θεσµό ισχύει ο ακόλουθος ορισµός για τον υποχρεωτικό έλεγχο: 

«Υποχρεωτικός έλεγχος»: ο έλεγχος των ατοµικών ή ενοποιηµένων οικονοµικών 
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καταστάσεων που προβλέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ L 222 της 14.8.1978), 83/349 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 1983 (ΕΕ L193 της 18.7.1983), 86/635 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης 

∆εκεµβρίου 1986 (ΕΕ L 372 της 31.12.1986) και της Οδηγίας 91/ 674 ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 (ΕΕ L 374 της 31.12.1991). Με Κανονιστικές 

Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) µπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» οποιασδήποτε φύσης και έκτασης 

ελεγκτική εργασία αναλαµβάνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο V, άρθρο 24, του παρόντος νόµου οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα µε τη 

φύση τους, διενεργούνται σύµφωνα µε: 

• τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), 

• τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements), 

• τα ∆ιεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services). 

Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν 

και να διατηρούν εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, που 

διενεργούνται σύµφωνα µε τα καθιερωµένα πρότυπα. Το εσωτερικό σύστηµα 

διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, θα πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε τα 

οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (International Standards on 

Quality Control). 

3.3. Εσωτερικός Έλεγχος  

 

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος (international Control)  είναι  µια  ανεξάρτητη,  

αντικειµενική,ασφαλής και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέτει

 αξία και να  βελτιώνει  τις  λειτουργίες  του  εκάστοτε  οργανισµού  που  

εφαρµόζεται.  Βοηθά  ένα  οργανισµό  να  επιτύχει  τους  αντικειµενικούς  σκοπούς  

του  προσφέροντας  µια  συστηµατική  επιστηµονική  προσέγγιση  για  την  

αποτίµηση  και  βελτίωση  της  αποτελεσµατικότητας  της  διαχείρισης  κινδύνων,  

των  εσωτερικών  ελέγχων  και  των  διαδικασιών διοίκησης.  

Με τον όρο « σύστηµα εσωτερικού ελέγχου» νοείται : 
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1. Κατάλληλη  οργάνωση  των  οικονοµικών,  λογιστικών  και  λοιπών  

υπηρεσιών  της εταιρείας. 

2. Κατάλληλη κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού. 

3. Εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών, µέτρων και ελέγχων ώστε: 

4. Να  περιορίζονται  οι  κίνδυνοι  λαθών  και  άλλων  ανωµαλιών  κατά  την 

εκτέλεση των συναλλαγών.  

5. Να  αποκτούν  µεγαλύτερη  ακρίβεια  και  αξιοπιστία  τα  περιουσιακά  

στοιχεία της επιχείρησης. 

6. Να  φυλάσσονται  αποτελεσµατικά  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  

επιχείρησης(π.χ. αποθέµατα, χρεόγραφα). 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εµφανίζεται δειλά, προς το τέλος της  

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Μάλιστα το 1985 µε 1457/7.6.85 του  

πρωτοδικείου  Αθηνών,  ιδρύεται  τα  Ελληνικό  Ινστιτούτο  εσωτερικών  ελεγκτών  

(Ε.Ι.Ε.Ε.), που είναι  και το καθ΄ υλην αρµόδιο συλλογικό όργανο που εκφράζει τον  

Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα. Απαρτίζεται από επταµελές  διοικητικό  συµβούλιο  

και  έχει  ως  µέλη  πτυχιούχους  ανωτάτων  σχολών  που  ασκούν  αποδεδειγµένα  το  

επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. 

 

Η  αξιολόγηση  του  εσωτερικού  ελέγχου  µιας  επιχείρησης  από  τον  ορκωτό  

ελεγκτή  πριν  την  έναρξη  του  ελέγχου  αναφέρεται  σαφώς  στη  διεθνή  ελεγκτική  

βιβλιογραφία,  καθώς  και  στα  ελεγκτικά  πρότυπα  που  έχουν  νοµοθετηθεί  από  

το 1979 για χρήση από τους ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα . Αν και η ευθύνη της ε

σωτερικής οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης µέσω αυτής είναι ευθύνη  

της διοίκησης της µονάδας, η ύπαρξη αλλά και τοεπίπεδο της αποτελεσµατικής λειτο

υργίας εσωτερικού ελέγχου ενδιαφέρεισοβαρά τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Η σηµασία της ύπαρξης αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από τη σκοπιά  

του εξωτερικού ελεγκτή είναι να  διαβεβαιώσει  τούτον  ότι λάθη και ανωµαλίες,  οι  

οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν την αξιοπιστία του λογιστικού, τελικά,συστήµατο

ς  και των παραγόµενων από αυτό στοιχείων, µπορούν να ανακαλυφθούν έγκαιρα.  

Στην αντίθετη περίπτωση,ο εξωτερικός ελεγκτής θα είναι υποχρεωµένος 

να καταφύγει στην εφαρµογή επιπρόσθετων, κατάλληλων, ελεγκτικών διαδικασιών  
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για  την  αντιµετώπιση  των  επιπτώσεων  της  κακής  λειτουργίας  ή  της  µη  

ύπαρξης  συστήµατος  εσωτερικού  ελέγχου  στην  επιτυχή  διεξαγωγή  του  

διενεργούµενου  ελέγχου.  Εκ  µέρους  του  ελεγκτή  απαιτείται  ικανοποιητική  

γνώση  των χαρακτηριστικών  και  των  διαδικασιών  εσωτερικού  ελέγχου  για  τη  

µελέτη  και  αξιολόγηση τούτου. Η  αξιολόγηση  του  εσωτερικού  ελέγχου  

πρωταρχικό  σκοπό  έχει  να  διαµορφώσει  γνώµη  ο  ορκωτός  ελεγκτής  για  το  

κατά  πόσον  τούτος  µπορεί  να  στηριχτεί  στην  ποιότητα  του  εσωτερικού  

ελέγχου  και  της  οργάνωσης  της  µονάδας  για  τη  χρησιµοποίηση  επιµέρους  

λειτουργιών  και  συστηµάτων  στη  διεξαγωγή  του  ελέγχου. Τα  συστήµατα  τα  

οποία  θα µπορέσει  ο  ορκωτός ελεγκτής, αναλόγως  της  ποιότητας  και  της  

αξιολόγησης των προϊόντων τους, να χρησιµοποιήσει είναι βασικά το λογιστικό σύστ

ηµα, συµπεριλαµβανοµένου και του µηχανογραφικού και όπου υπάρχει, αυτό των εσ

ωτερικών ελεγκτών. Ο  βαθµός  της  αξιοπιστίας  την  οποία  µπορεί  να  έχει  για  

τον  ορκωτό  ελεγκτή  το  σύστηµα  εσωτερικού  της  ελεγχόµενης  µονάδας  θα  

επηρεάσει το εύρος και την τελική µορφή του ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής ενδιαφέρ

εται, πρωταρχικά, για  το  λογιστικό  εσωτερικό  έλεγχο,  ο  οποίος  επηρεάζει  

άµεσα τις παραγόµενες από το λογιστικό σύστηµα χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

αλλά τούτος µπορεί να αξιολογήσει και τα άλλα συστήµατα οργάνωσης και λειτουργί

ας της µονάδας, όπως αυτά των ποιοτικών ελέγχων, προµηθειών,MIS, κλπ., τα οποία 

µπορούν να έχουν έµµεση επίπτωση στην αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος. 

Εκτός από τη χρησιµοποίηση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου στη διαµόρφ-

ωση του ελέγχου (βάθος, εύρος, ειδικές διαδικασίες, τεστ),αναµένεται από τον ορκωτ

ό ελεγκτή να εκµεταλλευτεί την µελέτη του εσωτερικού  ελέγχου  και  για  την  

ανακάλυψη  ατασθαλιών  και  απάτης  σηµαντικού  βαθµού, χωρίς,  αυτή  η  

αναζήτηση  και  ανακάλυψη  απάτης  να  αποτελεί  αυτοσκοπό  του  

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. 

 

3.4 Πλεονεκτήµατα από την Χρήση του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλώς από τη χρησιµοποίηση των ορκωτών 

λογιστών . Τα οφέλη αυτά που αποκοµίζει µια επιχείρηση δικαιολογούν απόλυτα το 

σηµαντικό κόστος αυτής της επιλογής του. Επιπρόσθετα όλων των ήδη 



 

 

li 

 

προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων που δηµιουργεί για τις επιχειρήσεις η 

χρησιµοποίηση των εξωτερικών ελεγκτών , όπως είναι νοµιµότητα και η εγκυρότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων , η συνεχής βελτίωση του λογιστικού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου . Οι ανώνυµες εταιρίες που προσλαµβάνουν ελεγκτές απολαύουν 

κάποια πλεονεκτήµατα τα οποία είναι τα εξής: 

1. Ο διατασσόµενος έλεγχος διαχειρίσεως των ανωνύµων εταιριών ανατίθεται 

υποχρεωτικός σε ορκωτό ελεγκτή εφόσον η ελεγχόµενη εταιρία έχει τακτικό 

ελεγκτή εκ του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικός ή προαιρετικός χρησιµοποιούν 

ορκωτό ελεγκτή, το µετά τον έλεγχο δυνάµενο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό 

που αναφέρεται στο ποσό των καταβληθέντων µισθών και ηµεροµισθίων και 

στις αποδοχές εν γένει του απασχοληθέντος προσωπικού απαλλάσσει τις 

επιχειρήσεις οιουδήποτε επανέλεγχου επί του σηµείου τούτου εκ µέρους 

ασφαλιστικού οργανισµού. 

3. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , 

προκειµένου να καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των ανωνύµω ν εταιριών 

, µπορεί να περιορισθεί και να λάβει υπόψη του αποκλειστικός το παρά του 

ορκωτού ελεγκτή εκδιδόµενο πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου 

εισοδήµατος της επιχειρήσεως, εφόσον στον εν λόγω πιστοποιητικό να µην 

γίνεται ρητή µνεία ότι εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον 

έλεγχο των οικονοµικών αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των 

νόµων περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και ν οµικών προσώπων, καθώς 

και οποιασδήποτε άλλη διάταξη σχετικού νόµου . Στην περίπτωση αυτή ο 

ελεγκτής οφείλει να παράσχει στο προϊστάµενο της εκάστοτε ∆.Ο.Υ. κάθε 

πληροφορία ή εξήγηση την οποία ο προϊστάµενος ήθελε να ζητήσει σε σχέση µε 

τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και στοιχείων , τις εγγραφές που έγιναν σ’ αυτά 

και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση , για τον προσδιορισµό της 

φορολογικής ύλης. 

 

3.5 Οµοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
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Οι κυριότητες διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, όπως 

προκύπτουν µέσα από την εκτενή επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι: 

1. Στόχοι. Οι στόχοι των εσωτερικών ελεγκτών είναι καθορισµένοι από τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αντίθετα, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές δεν είναι µέρος της οργάνωσης, αλλά δεσµεύονται από 

αυτή. Οι στόχοι τους τίθενται µε βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

2. Ισχύ λογιστικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλες τις συναλλαγές 

τις επιχείρησης. Αντίθετα, ο εξωτερικός έλεγχος καλύπτει µόνο εκείνες τις 

διαδικασίες που συµβάλλουν στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και τις 

χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

3. Πεδίο εργασίας. Το πεδίο εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, περιλαµβάνει 

την οργάνωση, τους στόχους, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση 

των κινδύνων και τις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης. Υπό αυτό το 

πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος εστιάζει σε µελλοντικά γεγονότα. Αντίθετα, το 

πεδίο εργασίας του εξωτερικού ελέγχου αφορούν αποκλειστικά οι οικονοµ ικέ 

καταστάσεις. Κατά συνέπεια, ο εξωτερικός έλεγχος παράσχει µια 

αντικειµενική άποψη για τα οικονοµικά θέµατα της οικονοµικής µονάδας 

εστιάζοντας σε ιστορικά δεδοµένα (πραγµατικά). 

4. ∆ιαφορετική προσέγγιση στο Σύστηµα Εσωτερικό Ελέγχου. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές βλέπουν όλες τις πτυχές που αφορούν το οργανωτικό κοµµάτι του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Αντίθετα οι εξωτερικοί ελεγκτές 

αξιολογούν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο σχετίζεται 

αποκλειστικά µε τον λογιστικό – χρηµατοοικονοµικό τοµέα. 

5. Συχνότητα του ελέγχου. Από την µία πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος 

εφαρµόζεται σε ολόκληρη την χρονική περίοδο, αφού έχει συγκεκριµένες 

αποστολές το οποίο θεσπίζεται σύµφωνα µε το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε 

δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται 

µε ετήσια συχνότητα. 

6. Ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο εσωτερικός έλεγχος για τον 

προγραµµατισµό της δραστηριότητάς του είναι πολύ υψηλός. Αντίθετα, ο 
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εξωτερικός έλεγχος χρησιµοποιεί τις πληροφορίες των κινδύνων για τον 

προσδιορισµό της φύσης τους, την χρονική περίοδο, τον έλεγχο και τις 

διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε περιοχές της χρηµατοοικονοµικής 

πλευράς. 

7. Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου. Ο εσωτερικός έλεγχος λαµβάνει υπόψη 

τους επόµενους παράγοντες κινδύνου:  

1. Κλίµα ηθικής και πίεση στη ∆ιοίκηση για επίτευξη των στόχων. 

2. Ικανότητα, επάρκεια, και ακεραιότητα από το προσωπικό. 

3. Μέγεθος, ρευστότητα και αύξηση του όγκου των συναλλαγών. 

4. Οι οικονοµικές καταστάσεις. 

5. Ηµεροµηνία και αποτέλεσµα των προηγούµενων λογιστικών ελέγχων. 

6. Βαθµός µηχανοργάνωσης. 

7. Γεωγραφική διασπορά των διαδικασιών. 

8. Επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

9. Οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνολογικές, ή οικονοµικές αλλαγές 

10. Αποδοχή των διαπιστώσεων λογιστικού ελέγχου και µέτρα που 

λαµβάνονται διορθωτικά. 

Αντίθετα ο εξωτερικός έλεγχος λαµβάνει υπόψη µόνο τους παράγοντες που 

σχετίζονται ή δύναται να επηρεάσουν το «αντικείµενο» της ελεγκτικής διαδικασίας, 

τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

3.6. Συµπεράσµατα  

 

Είναι σχεδόν αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι εξελίξεις που παρατηρούνται στις 

σύγχρονες οικονοµίες είναι συνεχείς. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση του αριθµού των 

επιχειρήσεων και των οικονοµικών οργανισµών, η ανάπτυξη και παγκοσµιοποίηση 

των αγορών και των κεφαλαίων, ο συνεχώς διευρυµένος θεµιτός και αθέµιτος 



liv 

 

ανταγωνισµός και η ολοένα και περισσότερο αύξηση του αριθµού των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων είναι µερικές από τις σύγχρονες οικονοµικές 

εξελίξεις. Μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόµενη σηµερινή οικονοµική 

πραγµατικότητα, ο ρόλος της Ελεγκτικής αποκτά σηµαντικό χαρακτήρα τόσο για τον 

ιδιωτικό όσο και για τον δηµόσιο τοµέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

Σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη, αντικειµενική, 

διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, η οποία είναι σχεδιασµένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Υπό αυτό το 

πρίσµα, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τον οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του, 

προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών. Επιπλέον, µε την επιβολή µιας 

συστηµατικής και πειθαρχηµένης µεθόδου αποτίµησης και βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών της διοίκησης και του ελέγχου, συµβάλλει 

στην επίτευξη των αντικειµενικών στόχων της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για ύπαρξη διαφάνειας στις συναλλαγές µεταξύ των 

επιχειρήσεων, ακρίβειας στις πληροφορίες που δηµοσιεύονται από κάθε επιχείρηση, 

εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στη συµµόρφωσή 

τους µε τους ισχύοντες νόµους και κανόνες κάθε Πολιτείας, επιβάλει την διενέργεια 

του ελέγχου στις οικονοµικές µονάδες σύµφωνα πάντα µε τα ισχύοντα Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Υπό αυτό το πρίσµα, ο εξωτερικός έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο των 

προς δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, για την εξακρίβωση 

της αξιοπιστίας, της αντικειµενικότητας και της εγκυρότητας τους. Με αυτόν τον 

τρόπο ενισχύεται η εµπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και των υπόλοιπων 

ενδιαφερόµενων για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη µιας επιχείρησης. 

Από όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις καθίσταται προφανές ότι τόσο ο εσωτερικός 

όσο και ο εξωτερικός έλεγχος έχουν εξέχουσα σηµασία για την επιβίωση των 

οικονοµικών οργανισµών. Από την εκτενή ανάλυση της σχέσης των δύο ελέγχων 

συµπεραίνεται ότι τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι 

απαραίτητοι για την επιχείρηση και έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο µέσα σε 

αυτή. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν µπορεί να παραληφθεί και να 

αντικατασταθεί από αυτή των εξωτερικών, αλλά ούτε το αντίθετο. Μπορούµε να 
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πούµε πως είναι συµπληρωµατικές αφού και οι δύο ασχολούνται µε τον έλεγχο, 

χρησιµοποιούν ελεγκτικές αρχές - διαδικασίες και κατέχονται από ελεγκτική 

κουλτούρα. Υπό αυτό το πρίσµα, οι εσωτερικοί ελεγκτές όσο και οι εξωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να τηρούν στάση συνεργασίας µεταξύ τους. Τα ελεγκτικά έργα τους 

πρέπει κατά το δυνατόν να συντονίζονται, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη 

του ελεγκτικού πεδίου και να ελαχιστοποιείται η επικάλυψη των ενεργειών και του 

κόστους. 

 

Κεφάλαιο 4 ‘’Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα’’ 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στην σηµερινή εποχή σε ολόκληρο τον κόσµο είναι φανερό πως όλες οι επιχειρήσεις 

πέραν της οικονοµικής δραστηριότητας τους στην χώρα τους, ενδιαφέρονται να 

βρουν στο εξωτερικό την πιο συµφέρουσα αγορά ώστε να µπορέσουν να επεκταθούν 

και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αναζητούν την αγορά που θα µπορέσει να 

απορροφήσει τα προϊόντα και να τους δώσει το µεγαλύτερο κέρδος. Η αναζήτηση 

αυτή δηµιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ενοποιηµένου συστήµατος λογιστικής 

απεικόνισης που θα διευκολύνει τη σύγκριση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην 

Ελλάδα, όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες,  οι επιχειρήσεις 

αυτές ευνοούνται από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. λόγω της 

ανταγωνιστικότητας, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται ισότιµα τόσο στις 

κοινοτικές όσο και στις ∆ιεθνής κεφαλαιαγορές. Η αξιοπιστία τους θα τονωθεί τόσο 

έναντι των επενδυτών, όσο και έναντι των προµηθευτών, των πελατών, των 

πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και στις µεταξύ τους συναλλαγές. Με την κοινή 

λογιστική αντιµετώπιση στις εταιρείες θα γίνει ακόµα ευκολότερη η σύγκριση των 

εταιρειών αλλά και η λήψη ορθών αποφάσεων από τις διοικήσεις των εταιρειών. 

 

4.2 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
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Το Ε.Γ.Λ.Σ. θεσµοθετήθηκε µε τα άρθρα 47-48, του Νόµου 1041/80 που ορίζουν µε 

σαφήνεια τόσο την έννοια όσο και τον σκοπό του. Το περιεχόµενο του Λογιστικού 

Σχεδίου προσδιορίστηκε µε το π.δ. 1123/80 (όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 502/84, 

186/80 και 367/94, αντίστοιχα). Η ηµεροµηνία προαιρετικής έναρξης εφαρµογής του 

Ε.Γ.Λ.Σ. είχε ορισθεί η 01/01/1982 (άρθρο 2, π.δ. 1123/80). Η καθολική εφαρµογή 

του θεσµοθετήθηκε µε το π.δ. 148/84 και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 7 του ν. 

1882/90 και 7 του π.δ. 186/92 . 

Όπως είναι γνωστό, το Ε.Γ.Λ.Σ. στηρίζεται στο δεκαδικό σύστηµα  και ανάπτυξης 

των λογαριασµών και περιλαµβάνει δέκα οµάδες. Οι λογαριασµοί κάθε οµάδας 

λαµβάνουν ως πρώτο ψηφίο τον αριθµό της οµάδας που ανήκουν. Η κάθε οµάδα 

αναπτύσσεται σε δέκα, λογαριασµούς που καλούνται πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί. Η 

αρίθµηση των πρωτοβάθµιων λογαριασµών της κάθε οµάδας γίνεται µε την 

προσθήκη στον αριθµό της οµάδας των αριθµών από το 0 έως το 9. Ακολούθως, κάθε 

πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε εκατό δευτεροβάθµιους που είναι 

υποχρεωτικοί, σε άλλους που δεν είναι υποχρεωτικοί και σε άλλους που δεν είναι 

συµπληρωµένοι (κενοί). Στη συνέχεια, κάθε δευτεροβάθµιος λογαριασµός 

αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους και αναλυτικότερης βαθµίδας λογαριασµούς, κατά το 

δεκαδικό, εκαντοταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο σύστηµα. Επίσης, κάθε 

τριτοβάθµιος λογαριασµός µπορεί να αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθµιους και 

αναλυτικότερης βαθµίδας6 κατά το δεκαδικό, εκαντοταδικό, χιλιαδικό ή 

αναλυτικότερο σύστηµα. 

 

Οι δέκα οµάδες χωρίζονται σε τρείς ενότητες: 

• Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής (Οµάδες 1-8). 

• Λογαριασµοί Αναλυτικής Λογιστικής (Οµάδα 9). 

• Λογαριασµοί Τάξεως (Οµάδα 0). 

Οι οµάδες των λογαριασµών της Γενικής Λογιστικής είναι κοινές για όλες τις 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν εφαρµόζουν αναλυτική λογιστική, και διακρίνονται ως 

εξής: 

• Οµάδες 1 έως 5 λογαριασµοί Ισολογισµού: 

• Οµάδες 1-3 λογαριασµοί Ενεργητικού (τα υπόλοιπα των λογαριασµών 

µεταφέρονται σε επόµενη χρήση), 
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• Οµάδα 4 λογαριασµοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων - Μακροπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων (τα υπόλοιπα των λογαριασµών µεταφέρονται σε επόµενη 

χρήση), και 

• Οµάδα 5 Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (τα υπόλοιπα των λογαριασµών 

µεταφέρονται σε επόµενη χρήση). 

• Οµάδες 6 και 7 λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως: Οµάδα 6 Λογαριασµοί 

Οργανικών Εξόδων κατ’ είδος (τα υπόλοιπα των λογαριασµών δεν 

µεταφέρονται σε επόµενη χρήση), και Οµάδα 7 Λογαριασµοί Οργανικών 

Εσόδων κατ’ είδος (τα υπόλοιπα των λογαριασµών δεν µεταφέρονται σε 

επόµενη χρήση). 

• Οµάδα 8 λογαριασµοί Αποτελεσµάτων: λογαριασµός Γενικής 

Εκµετάλλευσης, Εκτάκτων και Ανόργανων Αποτελεσµάτων, Εξόδων και 

Εσόδων προηγούµενων χρήσεων, Αποτελεσµάτων Χρήσεως, κ.λ.π., (τα 

υπόλοιπα των λογαριασµών δεν µεταφέρονται σε επόµενη χρήση). 

Οι λογαριασµοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως προορίζονται για 

µονάδες που χρησιµοποιούν κοστολόγηση (βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, κλπ µονάδες) 

και επιδιώκουν τη διαπίστωση αναλυτικών αποτελεσµάτων (τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών δεν µεταφέρονται σε επόµενη χρήση). 

Οι λογαριασµοί Τάξεως παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. 

Οι λογαριασµοί αυτοί είναι ειδικής κατηγορίας στους οποίους απεικονίζονται και 

παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δηµιουργούν 

νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική µεταβολή στα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης η οποία ποσοτική µεταβολή µπορεί να επέλθει στο µέλλον 

(π.δ. 1123/80, άρθρο 3.2.100). Οι λογαριασµοί Τάξεως λειτουργούν πάντοτε 

αµοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασµών σε αυτόνοµο λογιστικό κύκλωµα της οµάδας 0, 

χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συν λειτουργίας τους µε τους λογαριασµούς ουσίας της 

γενικής λογιστικής (οµάδες 1-8) καθώς και της αναλυτικής λογιστικής της 

εκµεταλλεύσεως (λογαριασµοί οµάδας 9). 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. παρουσιάζει περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της:  
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(α) γενικότητας εφαρµογής, (β) ελαστικότητας και προσαρµοστικότητας, (γ) 

επαρκούς πληρότητας, (δ) επαρκούς σαφήνειας και (ε) ταχύτητας συγκεντρώσεως 

των 

πληροφοριών. 

4.3 Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι:  της αυτονοµίας, της κατ’ 

είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως, στους οικείους λογαριασµούς της 

γενικής λογιστικής των αποθεµάτων, των εξόδων και των εσόδων και  της 

καταρτίσεως του λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης µε τη λογιστική µεταφορά 

σ’ αυτόν, κατ’ είδος, στο τέλος της χρήσεως, των αρχικών και τελικών αποθεµάτων, 

των αγορών, των οργανικών εξόδων και των οργανικών εσόδων. 

Η πρώτη αρχή σηµαίνει ότι το σχέδιο λογαριασµών χωρίζεται σε τρία, λογιστικά 

ανεξάρτητα, τµήµατα : (α) τη γενική λογιστική (οµάδες λογαριασµών από 1 έως και 

8), (β) τους λογαριασµούς τάξεως (οµάδα λογαριασµών 0 ή 10) και (γ) την αναλυτική 

λογιστική εκµεταλλεύσεως (οµάδα λογαριασµών 9). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

της συγχωνεύσεως και συλλειτουργίας των λογαριασµών της γενικής και της 

αναλυτικής λογιστικής σε ενιαίο λογιστικό κύκλωµα. 

Η δεύτερη αρχή σηµαίνει ότι οι λογαριασµοί, της περίπτωσης αυτής, δέχονται µόνο 

χρεωπιστώσεις και αντιλογισµούς. Οι εσωτερικές διακινήσεις, µεταφορές και 

οποιεσδήποτε αλλοιώσεις που νοθεύουν τα πρωτογενή στοιχεία, δεν επιτρέπονται 

στην γενική λογιστική. Αυτές γίνονται µόνο στην αναλυτική λογιστική. Στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσεως τα υπόλοιπα των λογαριασµών αποθέµατα, οργανικά κατ’ 

είδος έξοδα και οργανικά κατ’ είδος έσοδα µεταφέρονται στους λογαριασµούς της 

γενικής εκµετάλλευσης (οµάδα λογαριασµών 8). Το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι 

ότι η συγκέντρωση των εξόδων και εσόδων γίνεται µε γνώµονα το είδος και όχι τον 

προορισµό για τον οποίων πραγµατοποιούνται. Η τρίτη αρχή σηµαίνει ότι η τήρηση 

του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης παρέχει το πλεονέκτηµα ότι εµφανίζεται 

µέσα από τον λογαριασµό η συνολική κίνηση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης σ’ 

ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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4.4. Κυριότερες διαφορές µεταξύ ελληνικών λογιστικών προτύπων 

και διεθνών λογιστικών προτύπων 

 

Στην πράξη η µετάβαση από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ∆ΛΠ ήταν και είναι 

ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα και όχι µια απλή αλλαγή στον τρόπο λογιστικής 

απεικόνισης και παρουσίασης των οικονοµικών στοιχείων, γεγονός που απαιτεί 

µεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου τα εθνικά λογιστικά 

πρότυπα είναι προσανατολισµένα, σε κάποιες περιπτώσεις, στις φορολογικές ανάγκες 

και όχι στην πλήρη και ουσιαστική ενηµέρωση των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων19. 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι, η υιοθέτηση των ∆ΛΠ αποτελεί µια λογιστική 

επανάσταση µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα. Μια απλή σύγκριση των 

οικονοµικών καταστάσεων που συντάσσονται µε βάση τα ∆ΛΠ, µε τις αντίστοιχες 

οικονοµικές καταστάσεις, που συντάσσονται µε βάση τα ΕΛΠ υποδεικνύει και την 

διαφοροποίηση . 

 

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ Ελληνικών και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

διακρίνονται στις παρακάτω συγκεκριµένες κατηγορίες. 

 

Συντασσόµενες οικονοµικές καταστάσεις: Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ ο πίνακας ∆ιάθεσης 

καταρτίζεται ως ιδιαίτερο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ µε τα ∆ΛΠ δεν 

συντάσσεται πίνακας ∆ιάθεσης και η πληροφόρηση αυτή προκύπτει εν µέρει από την 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ή και από τον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης. 

Ο πίνακας µεταβολών καθαρής θέσης δεν υφίσταται κατά τα ΕΛΠ και υποκαθίσταται 

εν µέρει από τον πίνακα ∆ιάθεσης. Με τα ∆ΛΠ όµως καταρτίζεται υποχρεωτικά και 

εµφανίζει τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης και κατά 

τη λήξη της χρήσης µέσω της διανοµής των αποτελεσµάτων. Αναφορικά µε την 

κατάσταση ταµειακών ροών κατά τα ΕΛΠ καταρτίζεται µόνο από τις εισηγµένες στο 

ΧΑ εταιρείες, ενώ µε τα ∆ΛΠ καταρτίζεται υποχρεωτικά σε απλή και ενοποιηµένη 

βάση. 
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Το προσάρτηµα είναι αρκετά συνοπτικό και το περιεχόµενό του καθορίζεται από τον 

Κ.Ν. 2190/20. Με τα ∆ΛΠ, αντίθετα, το προσάρτηµα παρέχει εκτεταµένη ανάλυση 

και πληροφόρηση επί των οικονοµικών στοιχείων, έτσι ώστε να καλύψει τα κενά που 

δηµιουργούν λόγω της συνοπτικής µορφής τους ο ισολογισµός και η κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

 

∆ιαφορετική λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων περιπτώσεων, γεγονότων, στοιχείων 

ισολογισµού, κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, και πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων. Όσον αφορά τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, συγκεκριµένες 

δαπάνες καταχωρούνται στον ισολογισµό και όχι στα αποτελέσµατα και 

αποσβένονται, είτε άµεσα, είτε σε περίοδο πενταετίας κατά τα ΕΛΠ. Από την άλλη 

πλευρά µε τα ∆ΛΠ ο χαρακτηρισµός των εξόδων ως πολυετούς απόσβεσης 

επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων επανεξετάζεται κάθε 

φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Για τις ενσώµατες κινητοποιήσεις η αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, καθώς 

και οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, επιβάλλονται από τη 

φορολογική νοµοθεσία, ενώ µε τα ∆ΛΠ η επιχείρηση χρησιµοποιεί µεταβλητές 

προκειµένου να αναπροσαρµόσει την αξία των ακινήτων της και αποσβένει τα πάγιά 

της βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους.  Για τους τόκους δανείων 

κατασκευαστικής περιόδου µε τα ΕΛΠ εµφανίζονται στην κατηγορία εξόδων 

εγκαταστάσεως του ισολογισµού και αποσβένονται εντός πενταετίας, ενώ µε τα ∆ΛΠ 

διακρίνουµε τη βασική µέθοδο και την εναλλακτική µέθοδο . Για τις κρατικές 

επιχορηγήσεις µε τα ΕΛΠ αυτές εµφανίζονται στα ίδια κεφάλαια και αποσβένονται 

αναλογικά µε την απόσβεση του παγίου στο οποίο αφορούν. Με τα ∆ΛΠ 

εµφανίζονται ή σε µεταβατικό λογαριασµό ως έσοδα εποµένων χρήσεων, ή 

αφαιρετικά του κόστους κτήσης του παγίου. Για τα έκτακτα αποτελέσµατα υπάρχουν 

πολλές κατηγορίες δαπανών και εσόδων που εντάσσονται στην κατηγορία των 

εκτάκτων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και µε τα αντίστοιχα ∆ΛΠ στο 

κονδύλιο αυτό καταχωρούνται µόνο τα αποτελέσµατα πραγµατικά εκτάκτων 

γεγονότων. Επίσης, µε τα ΕΛΠ ο φόρος εισοδήµατος, οι µη ενσωµατωµένοι φόροι 

στο λειτουργικό κόστος και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου, εµφανίζονται στον 

πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων, ενώ δεν υπολογίζεται αναβαλλόµενος φόρος. 
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Με τα ∆ΛΠ ο φόρος θεωρείται δαπάνη και εµφανίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως και υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή 

απαίτηση. Τέλος, για τις διαφορές ενοποίησης εµφανίζονται στο ενεργητικό και 

αποσβένονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας αφαιρετικά των 

ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, ενώ στα διεθνή λογιστικά πρότυπα η 

απόσβεση της διαφοράς δεν υπερβαίνει την εικοσαετία και ο χρονικός ορίζοντας της 

απόσβεσης επανεκτιµάται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. 

 

4.5. Σύγκριση ∆ΛΠ µε ΕΛΠ για τις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων.  

 

Από την σύγκριση των ∆ΛΠ µε όσα ορίζουν τα ΕΛΠ (ν. 2190/1920), προκύπτουν 

σηµαντικές διαφορές για τις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Παρακάτω 

θα δούµε τις σηµαντικότερες. Με βάση τα ΕΛΠ δεν καταρτίζεται ‘’Κατάσταση 

Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων’’ αλλά τον ‘’Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων’’, 

όπου σε αυτόν περιλαµβάνονται µερικά στοιχεία και όχι όλα τα απαραίτητα. Με τα 

∆ΛΠ η κατάρτισης αυτής της κατάστασης γίνεται υποχρεωτική και πρέπει να 

παρουσιάζεται για κάθε περίοδο που παρουσιάζεται η κατάσταση αποτελέσµατα 

χρήσεως. Με βάση τα ΕΛΠ δεν είναι υποχρεωτική η κατάρτιση της ‘’Κατάστασης 

Ταµειακών Ροών’’. Με βάση τα ∆ΛΠ η κατάρτιση της κατάσταση αυτής είναι 

υποχρεωτική. Με βάση τα ΕΛΠ η αντιµετώπιση των λογιστικών σφαλµάτων, των 

λογιστικών µεθόδων και αρχών είναι ατελής σε σχέση µε τα ∆ΛΠ. Με βάση τα ΕΛΠ 

οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων δεν ενηµερώνονται σωστά καθώς τα 

στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων 

θεωρούνται ελλιπή σε σχέση µε τα ∆ΛΠ. 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε βάση τα ∆ΛΠ υπάρχουν 

περισσότερα και πιο ουσιώδη στοιχεία τα οποία αφορούν κυρίως τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα, τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η κάθε επιχείρηση αλλά και τις 

µελλοντικές της κινήσεις. Αντίθετα τα ΓΛΠ επικεντρώνονται κυρίως στις 

στρατηγικές της επιχείρησης αλλά και στους στόχους που εκείνη θέτει, κάνοντας 

µικρή ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Τα ∆ΛΠ παρέχουν µια πιο 
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λεπτοµερή και ουσιώδη παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων σε σχέση µε 

τα ΓΛΠ, καθώς και πλήρη ενηµέρωση για τις προοπτικές της επιχείρησης, τους 

κινδύνους που την απειλούν αλλά και τους οικονοµικούς τις πόρους. Τα ετήσια 

οικονοµικά δελτία των επιχειρήσεων που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις µε 

βάση τα ∆ΛΠ είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος σε σχέση µε τα ΓΛΠ, και αυτό οφείλεται 

στο γεγονός πως µε τα ∆ΛΠ γίνεται πιο λεπτοµερής ανάλυση και παρουσίαση των 

στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε πως τα 

µεγαλύτερα οφέλη και οι διαφορές στις οικονοµικές καταστάσεις θα είναι 

περισσότερο φανερές µετά την πάροδο κάποιων χρόνων, και αυτό διότι σιγά σιγά οι 

επιχειρήσεις θα κατανοήσουν τα οφέλη των ∆ΛΠ και θα παρουσιάζουν περισσότερα 

στοιχεία και µε µεγαλύτερη ανάλυση, ώστε να βοηθήσουν το ενδιαφερόµενο κοινό 

αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

 

Κεφάλαιο 5 Case Studies και ∆ιεθνή και Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα 

5.1 Περίπτωση Enron 

 

Η Enron ιδρύθηκε το 1985 µετά την οµοσπονδιακή απελευθέρωση των αγωγών 

φυσικού αερίου, από τη συγχώνευση του Houston Natural Gas και της InterNorth, 

εταιρείες που παρείχαν φυσικό αέριο. Όταν άρχισε η διαδικασία της συγχώνευσης, 

στην Enron προκύπτει ένα τεράστιο χρέος. Αποτέλεσµα αυτού ήταν οι δυο εταιρείες 

να µην έχουν πλέον τα αποκλειστικά δικαιώµατα στους αγωγούς της. Προκειµένου 

όµως να επιβιώσει, η εταιρεία έπρεπε να καταλήξει σε µια νέα και καινοτόµα 

επιχειρηµατική στρατηγική για να παράγει κέρδη και αυξήσεις στις ταµειακές της 

ροές. Ο Kenneth Lay, ∆ιευθύνων Σύµβουλος τότε της εταιρείας, προσέλαβε την 

εταιρεία McKinsey & Company, µια εταιρεία όπου οι σύµβουλοί της θα βοηθούσαν 

στην ανάπτυξη της προαναφερόµενης επιχειρηµατικής στρατηγικής της Enron. Στην 

συνέχεια όρισε έναν νεαρό σύµβουλο εν ονόµατι Jeffrey Skilling ο οποίος είχε 

ιστορικό στον τραπεζικό τοµέα και διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. Ο Jeffrey 

Skilling πρότεινε µια επαναστατική λύση όπου προέβλεπε την πίστωση µετρητών της 

Enron και τα κέρδη της επιχείρησης να αποταµιεύονται σε µια «τράπεζα φυσικού 

αερίου» που θα δηµιουργούσαν. Η Enron µέσα από την τράπεζα φυσικού αερίου θα 
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αγόραζε φυσικό αέριο από ένα δίκτυο προµηθευτών και θα πουλούσε σε ένα δίκτυο 

καταναλωτών. Χάρη στην McKinsey & Company, η εταιρεία δηµιούργησε ένα νέο 

προϊόν και ένα νέο πρότυπο για την βιοµηχανία και για την παραγωγή ενέργειας. Ο 

Jeffrey Skilling άρχισε να αλλάζει την εταιρική κουλτούρα της Enron για να ταιριάζει 

περισσότερο µε εµπορική επιχείρηση. Το 1990 προσέλαβε τον Andrew Fastow, έναν 

29χρονος από την Kellogg MBA. Ο Andrew Fastow κινήθηκε γρήγορα και προήχθη 

επικεφαλής στις Οικονοµικές υπηρεσίες της εταιρείας το 1998. Έτσι από την µία ο 

Jeffrey Skilling επέβλεπε την κατασκευή των τεράστιων εµπορικών συναλλαγών της 

εταιρείας και ο Andrew Fastow επέβαλε τη χρηµατοδότησή της µε όλο και πιο 

περίπλοκα µέσα. Καθώς η φήµη της Enron αυξανόταν, το εσωτερικό της εταιρείας 

φαινόταν να παίρνει ένα πιο σκούρο τόνο. Είχε συσταθεί µια επιτροπή αξιολόγησης η 

οποία έκρινε αυστηρά και σκληρά τους εργαζόµενους µε βάση τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και την αποδοτικότητά τους. Ωστόσο, στους εργαζόµενους και στους 

συνεργάτες της εταιρείας άρχιζε να γεννιέται ένα συναίσθηµα ότι το µόνο 

πραγµατικό µέτρο για τις επιδόσεις τους ήταν το ποσό των κερδών που θα 

µπορούσαν να παράγουν. Συµπτωµατικά, εκείνη την περίοδο, η οικονοµία των ΗΠΑ 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 είχε την µεγαλύτερη αγορά 

µεγαλοεπιχειρηµατιών και επενδυτών στην ιστορία της. Η Εταιρική ηγεσία της 

Enron, µε εξαίρεση τον Kenneth Lay, πλέον αποτελείται ως επί το πλείστον από 

νέους ανθρώπους. Νέες επενδυτικές ευκαιρίες αποτελούσαν την εξάπλωση της 

εταιρείας παντού, συµπεριλαµβανοµένων των αγορών συµβολαίων µελλοντικής 

εκπλήρωσης ενέργειας. Έτσι η Wall Street απαίτησε διψήφιο ρυθµό ανάπτυξης από 

σχεδόν κάθε επιχείρηση, και Enron ήταν αποφασισµένη να παραδώσει ακριβώς ότι 

ζητούσε η Wall Street. Η Enron, τον Οκτώβριο του 1999, δηµιούργησε την Enron 

Online (EOL). Η EOL, ήταν µια διαδικτυακή υπηρεσία συναλλαγών. Η υπηρεσία 

αυτή ήταν σηµαντική διότι η Enron ήταν ο αντισυµβαλλόµενος σε κάθε συναλλαγή 

που πραγµατοποιείται στην πλατφόρµα. Οι έµποροι έλαβαν εξαιρετικά πολύτιµες 

πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. Η Enron ήταν ο αγοραστής ή ο πωλητής σε κάθε 

συναλλαγή δίνοντας την πεποίθηση ότι EOL παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον 

συναλλαγών στην ενεργειακή κοινότητα. Η EOL το 2000 λειτουργούσε 24 ώρες, 

διαχειριζόταν 335 δισεκατοµµύρια δολάρια στις online συναλλαγές των βασικών 

προϊόντων. Τον Αύγουστο του 2000 τα αποθέµατα της Enron έφτασαν στα 
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υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών και η εταιρεία θεωρήθηκε ως µια από τις πιο 

θαυµαστές και καινοτόµες εταιρείες στον κόσµο. Η Enron για λόγους σκοπιµότητας 

ίδρυσε υπεράκτιες εταιρείες. Συγκεκριµένα 3.500 θυγατρικές. Οι υπεράκτιες 

εταιρείες την εξυπηρετούσαν σε ορισµένες διαδικασίες της εταιρείας που είναι οι 

εξής :  

1. Μεταφορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν χάσει την αξία 

τους.  

2. Μεταφορά των υποχρεώσεων της.  

3. Μεταφορά των δικαιωµάτων των µετοχών.  

4. Για οικονοµικές συναλλαγές.  

Με τις παραπάνω δραστηριότητες η Enron κατάφερε να φοροδιαφεύγει τον 

φορολογικό ελεγκτικό µηχανισµό των Η.Π.Α και µε την βοήθεια των ελεγκτών και 

των λογιστών της εταιρείας να παρουσιάζει ψευδή στοιχεία στους µετόχους και στο 

ευρύ κοινό. Η τιµή της µετοχής να φτάνει στα $84,87. 

 

Ο Jeffrey Skilling, χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των υπεράκτιων εταιρειών, 

δηµιούργησε έναν έξυπνο τρόπο κυκλικής µεταφοράς των ζηµιογόνων και 

προβληµατικών στοιχείων, ώστε η εταιρεία να παρουσιάζει µόνο κέρδη. Τον 

Αύγουστο του 2001 ο Jeffrey Skilling αποχώρησε από την εταιρεία και ανακοίνωσε 

ότι η αξία της είχε αρχίσει να µειώνεται. Η αξία της Enron στο χρηµατιστήριο 

κατρακυλούσε. Τον Οκτώβριο του 2001, η Enron ανακοίνωσε ότι τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα την περίοδο 1997-2000 δεν ήταν ορθά και έπρεπε να 

αναδιαµορφωθούν. Τα κέρδη της µειώθηκαν κατά 23% και οι υποχρεώσεις 

αυξήθηκαν κατά 6%. Αποτέλεσµα αυτών ήταν και η µείωση των µεριδίων των 

µετόχων της από τα κέρδη. Η διοίκηση της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι οι απώλειες 

οφείλονταν κυρίως σε επενδυτικές ζηµιές. Στα µέσα του Οκτωβρίου ο Fastow 

αποκάλυψε στην Enron ότι κατόπιν συµφωνιών του όταν διαχειριζόταν υπεράκτιες 

εταιρείες κέρδισε $30 δισεκατοµµύρια. Την ίδια ηµέρα η S.E.C ανακοίνωσε ότι 

ερευνά αρκετές ύποπτες υποθέσεις που σχετίζεται η Enron µε αποτέλεσµα η τιµή της 

µετοχή της εταιρείας να πέσει $20,65.  

 



 

 

lxv 

 

5.1.1 Η SEC και η έναρξη των ερευνών 

 

Η SEC (Securities and Exchange Commission) είναι µια δηµόσια υπηρεσία των 

Η.Π.Α που σκοπός της είναι η προστασία των επενδυτών, η ασφαλή και εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς και η διευκόλυνση δηµιουργίας κεφαλαίου. Η SEC στις 30 

Οκτωβρίου του 2001 έδωσε εντολή για διενέργεια ιδιωτική έρευνας για το θέµα της 

Enron. Την επόµενη µέρα δόθηκε η κλήτευση στον Fastow να παρευρεθεί στην 

επιτροπή της SEC ώστε να καταθέσει και να προσκοµίσει έγγραφα που του 

ζητήθηκαν. Η SEC πίστευε ότι Fastow είναι το κύριο πρόσωπο που βρίσκεται πίσω 

από της οικονοµικές ατασθαλίες της Enron. Παράλληλα µε την έρευνα για τον 

Fastow η επιτροπή της SEC ερευνά το αν κάποια κύρια στελέχη ή άλλες οντότητες 

συνδέονται µε τη παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και τον 

αποτελεσµάτων της Enron,  ποιοι οµοσπονδιακοί κανόνες ασφαλείας αγοράς και 

πώλησης τίτλων είχαν παραβιαστεί και τους τρόπους παραβίασης αυτόν τον κανόνων 

και τον ασφαλιστικών τους δικλίδων. Οι παραπάνω έρευνες έδειξαν ότι το 1999 o 

Fastow έκδωσε 55 εκ. προνοµιούχες µετοχές στον εαυτό του. Το Νοέµβριο του 2001 

αναγκάστηκε να τις κουρέψει κατά $1,2 εκ. διότι παρουσίαζε περισσότερα κέρδη από 

αυτά που πραγµατικά είχε δηλώσει. Με αυτή του την κίνηση ουσιαστικά αποκάλυψε 

στην SEC τις κρυφές του µετοχές που µέχρι τότε δεν τις γνώριζε κανείς. Η SEC 

ακολουθώντας αυτές τις µετοχές ανακάλυψε ότι ο Fastow λόγω της θέσης που 

κατείχε στην Enron πουλούσε ο ίδιος, κοινές µετοχές και πάγια της σε υπεράκτιες 

εταιρείες που είχε δηµιουργήσει. Με αυτές του τις ενέργειες ο Fastow έλαβε $30 εκ. ο 

οποίος όµως δεν εµφανίστηκε ποτέ στην επιτροπή της SEC και κρίθηκε εγκληµατίας.  

 

Κατά την διάρκεια της κλήτευσης του Fastow, ο Kenneth Lay προσπαθούσε να σώσει 

την Enron αναζητώντας επενδύσεις ή ακόµα και την εξαγορά της επιχείρησης από 

έναν φιλικό επενδυτή (white knight). Στις επιχειρήσεις µε τον όρο white knight 

εννοούµε µια εταιρεία ή έναν επενδυτή που θέλει να αποκτήσει µια επιχείρηση, η 

οποία βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και σχετίζεται µε κάποιον τρόπο µε την ιδία. Ο 

σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι η απόκτηση του αντικείµενου ενδιαφέροντος 

από µια τρίτη εχθρική οντότητα. Ο Kenneth Lay ήταν ο βασικός µέτοχος της Natural 

GAS Cleaning House. H Natural GAS Cleaning House το 1988 µετονοµάστηκε σε 
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Dynegy. To 2001 η Dynegy έκανε προσφορά εξαγοράς $8 δις στην Enron όπου είχε 

χρέη ύψους $13δις. Ύστερα από αυτήν την προσφορά η Enron εµφάνισε ακόµα 

µεγαλύτερες οικονοµικές απώλειες και περισσότερα χρέη. Ως εκ τούτου η Dynegy 

απόσυρε την προσφορά της. Η Enron δεν κατάφερε να βρει επενδυτές ούτε να 

επιφέρει µια φιλική εξαγορά µε αποτέλεσµα την πτώχευσή της στις 2 ∆εκεµβρίου 

2001. Έπειτα από την πτώχευσή της µήνυσε την Dynegy για αθέτηση της συµφωνίας. 

 

Μετά την κυβερνητική έρευνα1 που διήρκεσε περισσότερο από τέσσερα χρόνια, οι 

εισαγγελείς υπέβαλαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Lay και  Skilling 

ενορχηστρώνουν µια συνωµοσία για να αυξήσουν τεχνητά τα κέρδη, να κρύψουν 

εκατοµµύρια σε απώλειες και να διαστρεβλώσουν την πραγµατική φύση των 

οικονοµικών της εταιρείας. Η πολυαναµενόµενη δίκη ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου 

στο Χιούστον. Η χρεοκοπία της Enron, η µεγαλύτερη στην ιστορία των Η.Π.Α. όταν 

κατατέθηκε τον ∆εκέµβριο του 2001, κόστιζε 4.000 εργαζόµενους τις δουλειές τους 

και πολλές από αυτές εξοικονοµούσαν ζωή. Οι επενδυτές έχασαν δισεκατοµµύρια 

δολάρια. Σε διάστηµα µεγαλύτερο των 16 εβδοµάδων, η κυβέρνηση παρουσίασε 22 

µάρτυρες, µεταξύ των οποίων πρώην ανώτατα στελέχη, που κατέθεσαν ότι οι Skilling 

και Lay καλλιέργησε µια κουλτούρα που έφερε την εικόνα και την τιµή των µετοχών 

της εταιρείας πάνω από οτιδήποτε άλλο, µε κάθε κόστος. ∆εκαέξι άτοµα κήρυξαν 

ένοχο για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στην εταιρεία και πέντε ακόµη, 

συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων πρώην υπαλλήλων της Merrill Lynch, κρίθηκαν 

ένοχοι σε δίκη. Οκτώ πρώην στελέχη της Enron κατέθεσαν εναντίον του Lay και της 

Skilling, των πρώην αφεντικών τους. 

Την έκτη ηµέρα των συζητήσεων, µια κριτική επιτροπή οκτώ γυναικών και τεσσάρων 

ανδρών καταδίκασε τα πρώην στελέχη της παραπλάνησης του κοινού για την 

πραγµατική οικονοµική υγεία της Enron, η κατάρρευση της οποίας στα τέλη του 2001 

συµβόλιζε το κύµα της εταιρικής απάτης που σάρωσε τις Ηνωµένες Πολιτείες στις 

αρχές της δεκαετίας . 

 

Το σκάνδαλο της Enron έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορα άρθρα ανά περιόδους, ως 

χαρακτηριστική περίπτωση µε αναξιόπιστες δηµοσιεύσεις στοιχείων και χωρίς 

                                                           
1 Shaheen Pasha, Jessica Seid, 25/05/2006 ‘’Lay and Skilling's day of reckoning’’, CNNMoney.com 
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ηθικούς φραγµούς στην συµπεριφορά της διοίκησης καθώς και άλλων µετόχων. Ο 

ρόλος της ελεγκτικής εταιρείας ήταν αρκετά καθοριστικός. Η εταιρεία Arthur 

Andersen είχε ορισθεί ως ο εξωτερικός ελεγκτής της Enron και είχε κατηγορηθεί ότι 

εφάρµοζε ελαστικά ελεγκτικά πρότυπα κατά την διάρκεια του έλεγχου. Η Arthur 

Andersen λόγω της σύγκρουσης συµφερόντων που προέκυπταν αποκόµιζε από την 

Enron αµοιβές που είχαν συµβουλευτικό χαρακτήρα. Το 2000 η ελεγκτική εταιρεία 

είχε 25 εκατ. δολάρια σε ελεγκτικές αµοιβές και 27 εκατ. δολάρια σε συµβουλευτικές 

αµοιβές. Η Enron για την παραποίηση των οικονοµικών της στοιχείων χρησιµοποίησε 

διάφορα λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα, τα οποία κάλυψε η ελεγκτική εταιρεία στην 

Έκθεση Ελέγχου. Τα θέµατα αυτά ήταν τα εξής : 

1. Η πολιτική της επιχείρησης στο αντικείµενο των επενδύσεων στις µη 

συγχωνευµένες επιχειρήσεις ενώ στην πραγµατικότητα ήταν επιχειρήσεις οι 

οποίες ήταν υπό την κατοχή της. Με τον τρόπο αυτό εµφάνιζε αυξηµένες 

συναλλαγές.  

2. Η οικονοµική πολιτική της επιχείρησης η οποία εις γνώσης της επέτρεψε την 

απόκρυψη ζηµιών και χρεών της από επενδυτές που ενδιαφερόντουσαν να 

επενδύσουν.  

3. Τα αποτελέσµατα από τις εµπορικές επενδύσεις τα οποία βασίζονταν σε µη 

αληθής και πραγµατικές πράξεις.  

4. Η πολιτική της επιχείρησης σε ότι είχε να κάνει µε το απόθεµά της 

5. Η πρακτική µε την οποία αναγνώριζε τα έσοδα της, κατέγραφε ως τρέχοντα 

έσοδα τις αµοιβές υπηρεσιών επόµενων χρόνων καθώς και τα έσοδά από 

µελλοντικά συµβόλαια) 

Η Arthur Andersen αφού ξέσπασε το σκάνδαλο της Enron κατηγορήθηκε για 

παράλειψη καθηκόντων και για απάτη τόσο από τον τύπο και τις δηµοσιεύσεις όσο 

και από την Κεφαλαιαγορά των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία και την µήνυσε µε 

υπέρογκες χρηµατικές αποζηµιώσεις. Η φήµη της ελεγκτικής εταιρείας είχε πλέον 

πληγεί ανεπανόρθωτα. Ως φυσικό επακόλουθο ήταν ότι στην προσπάθεια της να 

αντιµετωπίσει τις αγωγές από όσους είχαν θιχτεί, η εταιρεία από τους 113.000 

υπαλλήλους που απασχολούσε διεθνώς έµεινε να απασχολεί µόλις 200 υπαλλήλους 

στην έδρα της στο Σικάγο. Η Arthur Andersen η οποία ήταν µια εκ των µεγάλων 

πέντε ελεγκτικών εταιρειών (Big Five) µε διεθνή κύρος, κατέληξε στο συµπέρασµα 
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πως για να επιτύχει µια ελεγκτική εταιρεία µακροχρόνια βιωσιµότητα καθώς και 

µεγάλη επιτυχία θα πρέπει να έχει µια στέρεα και ηθική επιχειρηµατική βάση. 

 

5.2 Η περίπτωση της Parmalat  

 

Η Parmalat ιδρύθηκε την δεκαετία του 1960 στην Πάρµα της Ιταλίας και µέσα σε 

γρήγορο χρονικό διάστηµα έγινε παράδειγµα επιτυχίας. Ο ιδρυτής της, Καλλίστο 

Τάντσι, ευθύνεται για την επιτυχία αυτή, χάρη στην ευφυΐα τού και στις επιδοτήσεις 

της Ε.Ο.Κ. Από το 1974, η εταιρεία απέκτησε διεθνή υπόσταση, δηµιουργώντας 

θυγατρικές πρώτα στην Βραζιλία και κατόπιν στον Ισηµερινό και την Βενεζουέλα. 

Συγχρόνως, δηµιούργησε εταιρείες σε χώρες που προσέφεραν φορολογικές 

διευκολύνσεις (Αυστρία, Ολλανδία, Μάλτα, Λουξεµβούργο, Νησιά Μαν κλπ) κι 

αργότερα έστησε εγκαταστάσεις σε κάθε λογής "φορολογικό παράδεισο" 

(Ολλανδικές Αντίλλες, Παρθένες Νήσοι, Νήσοι Κέυµαν κλπ). Μέσα σε 25 χρόνια 

αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχηµένα µοντέλα της φιλελεύθερης 

παγκοσµιοποίησης. Το 1990 που η Parmalat έκανε την είσοδο της στο χρηµατιστήριο, 

κατείχε την έβδοµη θέση σε µέγεθος ιταλικές βιοµηχανίες και την πρώτη θέση 

παγκοσµίως στην αγορά γάλακτος µακράς διάρκειας. Σε περισσότερες από 30 χώρες 

είχε εξαπλωθεί και ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολούσε έφτανε περίπου 

τους 37.000. Το 2002 τα κέρδη της ανήλθαν στα 7,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι 

µεγαλύτερο από το ΑΕΠ χωρών όπως η Βολιβία, η Παραγουάη ή η Σενεγάλη. Η 

επιτυχία αυτή χάρισε στον Τάντσι την θέση τού προέδρου της Confidustria (του 

συνδέσµου ιταλικών βιοµηχανιών). Έπειτα ενώ έκανε την αξία της µετοχής της 

εταιρείας µια από τις πιο ισχυρές στο χρηµατιστήριο του Μιλάνου, απέκτησε τον 

τίτλο του πιο επιτυχηµένου βιοµήχανου. Μέχρι τότε πήγαιναν τα πράγµατα όπως τα 

προγραµµάτιζαν για την Parmalat. Στις 11η Νοεµβρίου 2003 όµως που οι ελεγκτές 

της εταιρείας άρχισαν να ψάχνουν µια επένδυση που έκανε ύψους 500 εκατ. ευρώ 

στην επενδυτική εταιρεία Epicurum, η οποία είχε την έδρα της στα Νησιά Κέυµαν. Η 

Standard & Poors αντιλήφθηκε την κατάσταση και υποβάθµισε αµέσως την µετοχή 

της εταιρείας.  
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µόλις συνειδητοποίησε την υποβάθµιση της αξίας της 

µετοχής της εταιρείας αντέδρασε αµέσως και ζήτησε εξηγήσεις. Παράλληλα, 

συγκέντρωσε την διοίκηση της εταιρείας µε σκοπό να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο σχεδίαζε να αποπληρώσει τα χρέη της που έληγαν στο τέλος της χρονιάς. Από 

την στιγµή που η επιτροπή επενέβη αυξήθηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών και 

επιταχύνθηκε η πτώση της µετοχής. Η διοίκηση εµφανίστηκε ψύχραιµη και 

καθησυχαστική. Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι διαθέτει 3,95 δισ. ευρώ σε 

µετρητά, κατατεθειµένα στο υποκατάστηµα της Bank of America των Νησιών 

Κέυµαν. Για να αποδείξει τα όσα ανακοίνωσε, εµφάνισε ένα έγγραφο της τράπεζας, 

το οποίο πιστοποιούσε την ύπαρξη του συγκεκριµένου ποσού. Η επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ησύχασε και έτσι καθησυχάστηκαν και οι επενδυτές. Στις 19 

∆εκεµβρίου, η Bank of America κοινοποίησε δηµοσίως και κατήγγειλε, ότι το 

έγγραφο που είχε εµφανίσει η Parmalat για τα 3,95 δισ. ευρώ ήταν πλαστό. Για τις 

αρχές δεν ήταν δύσκολο να πιστοποιήσουν ότι το περίφηµο έγγραφο δεν ήταν παρά 

ένα ερασιτεχνικά σκαναρισµένο παλιόχαρτο. Η µετοχή «βούλιαξε» αµέσως. Πάνω 

από 115.000 επενδυτές έχασαν τα χρήµατά τους. ∆εν άργησε να αποκαλυφθεί ότι τα 

χρέη της Parmalat ξεπερνούσαν τα 14 δισ. ευρώ. Χρέη που συγκαλύπτονταν επί 

χρόνια µε τρόπο παρόµοιο µε το σκάνδαλο της Enron. Συγκεκριµένα ένα περίπλοκο 

δίκτυο υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, που η µια µπλεκόταν µε την άλλη, 

φορτωνόταν χρέη και ζηµιές, προκειµένου η µητρική εταιρεία να εµφανίζει αυξηµένο 

θετικό αποτέλεσµα µε αποτέλεσµα να αυξάνει την χρηµατιστηριακή της αξία. Οι 

λογιστές της Parmalat αποδείχθηκαν ευφυείς. Ενώ η καλοστηµένη απάτη κρατούσε 

αρκετά χρόνια, ο εντοπισµός της ήταν τόσο δύσκολος ώστε ακόµη και την στιγµή 

που ξέσπασε το σκάνδαλο της εταιρείας, η Deutche Bank απέκτησε το 5,1% των 

µετοχών της Parmalat. Ακόµη και τα οικονοµικά φύλλα που κυκλοφόρησαν την µέρα 

την οποία ξέσπασε το σκάνδαλο, πρότειναν την αγορά µετοχών της Parmalat ως 

"strong buy" (ισχυρή αγορά). Εκτός από την διοίκηση της εταιρείας η οποία 

κατηγορήθηκε, στην ίδια κατάσταση βρέθηκαν µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες όπως οι 

περίφηµες Grant Thornton και Deloitte & Touche αλλά και µεγάλες τράπεζες (όπως η 

Citigroup, η Morgan Stanley, η Bank of America και η Deutche Bank). Οι ελεγκτικές 

εταιρείες καθώς και οι τράπεζες κατηγορήθηκαν για συµπαιγνία και χειραγώγηση των 
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επενδυτών. Στην συνέχεια και έπειτα από όλα αυτά η υπόθεση έφτασε στα 

δικαστήρια.  

Η δίκη ξεκινά στην Ιταλία2 µε καταµέτρηση 56 κατηγορουµένων, εννέα δικαστών και 

τη δυνατότητα περισσότερων από 30.000 µαρτύρων, προκειµένου να καταλήξει σε 

ετυµηγορία κατά την κατάρρευση του οµίλου Parmalat για τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα το 2003, η οποία έφτασε τα 14 δις ευρώ σε χρέη. Ο πρώην διευθυντής της 

Parmalat, αντιµετωπίζει την κατηγορία της δόλιας πτώχευσης. Είναι ύποπτος ότι 

καλύπτει χρέη στην επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από µια µικρή οικογενειακή 

επιχείρηση που εµπορεύεται σαλάµι και εξελίχθηκε στη µεγαλύτερη εταιρεία 

τροφίµων της Ιταλίας.  

Η νέα διοίκηση της Parmalat, µε επικεφαλής τον Enrico Bondi, πιστεύει επίσης ότι οι 

τράπεζες υπέπεσαν σε πταίσµα για τη διατήρηση της επιχείρησης στην αγορά, 

κερδίζοντας 1,2 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων 420 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη 

µεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας Intesa Sanpaolo. Η εταιρεία επέστρεψε από την 

αφερεγγυότητα, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 673 εκατ. ευρώ για το 2007. Ο Bondi 

εξακολουθεί να πείθει τη Citigroup, την Bank of America, την UBS, τη Deutsche 

Bank της Γερµανίας και την Credit Suisse. Οι τράπεζες που έχουν πληρώσει έχουν 

αρνηθεί την παραβίαση. Η Intesa Sanpaolo δήλωσε ότι «αγνόησε πλήρως την 

κατάσταση αφερεγγυότητας του Parmalat» και είχε φτάσει σε µια διευθέτηση για να 

αποφευχθεί «µια µακρόχρονη και πολύπλοκη διαφορά». Όµως, ενώ οι περισσότεροι 

τραπεζίτες ισχυρίζονται ότι απέτυχαν να εντοπίσουν τα προβλήµατα του Parmalat, 

ένας Ιταλός δεν ξεγελάστηκε. Από τα µέσα της δεκαετίας του '90, ο κωµικός Beppe 

Grillo, άρχισε να αστειεύεται για τα οικονοµικά της εταιρείας στις εµφανίσεις του.  

Ο όµιλος καταναλωτών Federconsumatori δήλωσε ότι οι τράπεζες είχαν κάποια 

ευθύνη για την κατάρρευση, αλλά καλώντας χιλιάδες µάρτυρες ουσιαστικά 

διασφαλίστηκε ότι η δίκη θα αποτύχει. 

Την άνοιξη του 2011 εκδόθηκε η τελική απόφαση, η οποία προέβλεπε την φυλάκιση 

του Τάντσι για 8 χρόνια. Το δικαστήριο απάλλαξε τις 4 τράπεζες από κάθε 

κατηγορία.  Μετά τη χρεοκοπία της Enron, οι νεοφιλελεύθεροι υποστήριζαν ότι στο 

νέο οικονοµικό σκηνικό δεν θα υπήρχαν πλέον θέσεις για εταιρείες «µαϊµού». Για το 

                                                           
2 Tom Kington, 14/03/2008, ‘’Former Parmalat chief goes on trial for fraud’’, www.theguardian.com 



 

 

lxxi 

 

λόγο του ότι το µάθηµα της Enron θα υποχρέωνε όλο το σύστηµα να αλλάξει και να 

διορθωθεί.  

 

5.2.1. Σύγκριση ανάµεσα στα case studies της Enron και της 

Parmalat  

 

Οι οµοιότητες των δύο αυτών σκανδάλων ήταν πολυάριθµες. Οι συγκρίσεις του 

σκανδάλου της Parmalat µε εκείνο της αµερικάνικης εταιρείας φυσικού αερίου της 

Enron δεν τελειώνουν µε τις ευθύνες, τις οποίες φέρουν πιθανότατα οι ορκωτοί 

λογιστές. Ανάµεσα στα κοινά σηµεία που εντοπίζονται, συγκαταλέγεται και το 

γεγονός ότι τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων τους δεν έπρατταν µε ανεξαρτησία. 

Για παράδειγµα, στην Parmalat το διοικητικό συµβούλιο περιελάµβανε µεγάλο 

αριθµό µελών της οικογένειας Τάντσι, η οποία ελέγχει το µεγάλο ποσοστό του 51% 

της Parmalat. Οι υπεξαιρέσεις κεφαλαίων από την Parmalat συνεχίστηκαν για αρκετά 

και εντοπίστηκαν µετά από διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών. Ένα πράγµα που κίνησε 

την περιέργεια είναι ότι το τεράστιο οικονοµικό έγκληµα το οποίο διαπράχθηκε µε 

εξαιρετικά απλό τρόπο, εφόσον κανείς, ούτε ακόµη και οι ορκωτοί λογιστές, δεν 

διανοήθηκε να θέσει ένα βασικό ερώτηµα: «Καλά, µία εταιρεία η οποία παρουσιάζει 

τόσα διαθέσιµα κεφάλαια και ρευστό, γιατί έχει ανάγκη να δανείζεται;» Η απάντηση 

θα ήταν απλή: γιατί έχει ανάγκη ρευστού. Έπειτα η επόµενη ερώτηση θα έπρεπε να 

ήταν: Γιατί έχει ανάγκη ρευστού; Οι ερωτήσεις αυτές θα είχαν προλάβει πολλά εάν 

είχαν απαντηθεί νωρίτερα. Αφού πρόκειται για ερωτήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να 

έχουν τεθεί και σε άλλες περιπτώσεις, ακόµη και σε σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει σε 

χώρες πολύ πιο µακρινές από την Ιταλία. Πρόκειται όµως και για ερωτήσεις, οι 

οποίες ποτέ δεν έγιναν. Τώρα οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι είναι υπαρκτός ο 

κίνδυνος, όχι µόνον στην Ιταλία, να νοµοθετηθούν βιαστικές και ταχύρυθµες 

ρυθµίσεις, οι οποίες σαφώς θα αφήσουν πολλά κενά τα οποία θα µπορούν να τα 

εκµεταλλευτούν στο µέλλον. 

 

5.2.2. Οι ορκωτοί λογιστές στην υπόθεση της «Parmalat».  
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Μέχρι το 1999, την ευθύνη του έλεγχου των οικονοµικών στοιχείων της Parmalat την 

είχε η Grant Thornton. Τα τελευταία χρόνια όµως, και λόγω της απαίτησης που είχε η 

ιταλική νοµοθεσία για την εναλλαγή ορκωτών λογιστών στις επιχειρήσεις ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, την Grant Thornto την αντικατέστησε η Deloitte & Touche. Η 

Deloitte & Touche ήταν µία από τις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς 

(Big Five). Στην περίπτωση της Parmalat η εναλλαγή αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε. 

Και αυτό, γιατί η Grant Thornto εξακολούθησε να ελέγχει τη θυγατρική της Parmalat 

Bonlat, µέχρι την στιγµή που η Bank of America ανακοίνωσε ότι το υποτιθέµενο 

έγγραφό της, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν ανύπαρκτο. Η «απώλεια» αυτού του 

κεφαλαίου λειτούργησε ως αιτία για την πτώση της Parmalat. Οι αποκαλύψεις 

διαδέχονταν η µια την άλλη στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Η Deloitte & Touche 

έβρισκε, µέχρι πρότινος, πως τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ήταν εντάξει. Στις 8 

Ιανουάριου οι αρχές κάλεσαν και στελέχη της αναζητώντας κάποιες εξηγήσεις για 

τον ρόλο τους στην υπόθεση. 

Η Parmalat, µήνυσε τις δύο ελεγκτικές εταιρείες, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχουν 

εντοπίσει την απάτη που προκάλεσε την κατάρρευση του Parmalat πολύ νωρίτερα. 

 

Η αγωγή που άσκησε ο Enrico Bondi, ο οποίος έγινε πρόεδρος της Parmalat µετά την 

κατάρρευση, ισχυρίζεται ότι δύο εταίροι της Ιταλικής Grant Thornton συµµετείχαν 

στην απάτη και ότι η Deloitte Touche Tohmatsu δεν τήρησε τις κατάλληλες 

διαδικασίες ελέγχου που θα είχαν αποκαλύψει την απάτη νωρίτερα από ότι βρέθηκε. 

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο δικαστήριο του Illinois στο Σικάγο, ζητεί αποζηµίωση 

ύψους 10 δισ. ∆ολαρίων από τις δύο επιχειρήσεις. 

 

Η Deloitte κατηγόρησε έναν µικρότερο αντίπαλο, την Grant Thornton, ότι 

παρεµπόδιζε τον έλεγχο της Parmalat.  Η Grant Thornton International διέκοψε τους 

δεσµούς της µε την ιταλική θυγατρική της µετά το σκάνδαλο Parmalat. Ήταν ο 

ελεγκτής µιας θυγατρικής της Parmalat, της Bonlat Financing, η οποία λέγεται ότι 

είχε 4,9 δισεκατοµµύρια δολάρια σε λογαριασµό στην Τράπεζα της Αµερικής. Στην 

πραγµατικότητα, ο λογαριασµός δεν υπήρχε. 
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Η αγωγή3 αναφέρει ότι δύο συνεργάτες στην πρώην ιταλική θυγατρική της Grant 

Thornton, Lorenzo Penca και Maurizio Bianchi, «ήταν ενεργό συνωµότες µε τη 

διοίκηση της Parmalat για τη δηµιουργία πλασµατικών εταιρειών και για τη δόµηση 

πλαστών συναλλαγών που είχαν ως µοναδικό στόχο να αποκοµίσουν δισεκατοµµύρια 

δολάρια από Parmalat τις θυγατρικές της. Η εταιρεία κατέθεσε αγωγές στην Ιταλία 

εναντίον της UBS και της Deutsche Bank, δύο τράπεζες που βοήθησαν να 

συγκεντρωθούν χρήµατα για την Parmalat πριν την κατάρρευση της. Η Deloitte 

Touche Tohmatsu εξέδωσε δήλωση που καλεί την αγωγή «εντελώς αδικαιολόγητη», 

προσθέτοντας ότι οι Ιταλοί της ελεγκτές είχαν θέσει ήδη ερωτήµατα, οι απαντήσεις 

των οποίων θα αποκάλυπταν την απάτη νωρίτερα. 

 

 

5.3 Η American International Group, Inc (AIG) (AIU Holdings, Inc).  

 

Η AIG είναι µια αµερικανική ασφαλιστική εταιρεία και η έδρα της βρίσκεται στην 

Νέα Υόρκη στο American International Building και στο Λονδίνο στην Fenchurch 

Street. Η AIG ήταν κάποτε η 18η µεγαλύτερη εισηγµένη επιχείρηση στον κόσµο, 

σύµφωνα µε το Forbes 2008 Global 2000. Από τις 8 Απριλίου του 2004 έως τις 22 

Σεπτεµβρίου του 2008 ήταν η εταιρεία εισηγµένη στο Dow Jones Industrial Average.  

 

To 1919, o Cornelius Vander Starr4 δηµιούργησε έναν οργανισµό ασφάλισης στην 

Κίνα. Ο Starr ήταν ο πρώτος άνθρωπος της Κίνας που πούλησε ασφάλιση στην χώρα 

και συνέχισε να το κάνει µέχρι το 1949. Μετά το 1949 η AIG αποχώρησε από την 

Κίνα. Ο Starr µετέφερε την βάση της εταιρείας στην Νέα Υόρκη. Η εταιρεία µετά 

από λίγο καιρό έκανε επεκτατικές κινήσεις είτε µέσα από θυγατρικές εταιρείες είτε 

µέσα από άλλες αγορές σε µέρη όπως Ασίας, Λατινική Αµερική, Ευρώπη και Μέση 

                                                           
3 Floyd Norris, 19/08/2004 ‘’Parmalat Sues 2 Auditors, Saying They Failed to Catch Fraud’’, 

www.nytimes.com 

 

4 Simon Elegant, 2008, ΄΄AIG and China: Could A “Special Relationship” Translate into Cash? ‘’ 

www.world.time.com 
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Ανατολή. To 1962, o Starr µετέφερε την διαχείριση της εταιρεία στις Η.Π.Α. στον R. 

Maurice “Hank” Greenberg. Ο Greenberg άλλαξε την ασφάλιση της εταιρείας από 

προσωπική σε υψηλού περιθωρίου εταιρική κάλυψη. Επικεντρώθηκε σε πωλήσεις 

µέσα από ανεξάρτητους ασφαλιστικούς µεσίτες. Έπειτα το 1968, ο Starr ονόµασε τον 

Greenberg ως διάδοχό του.  

 

Το 1969 η εταιρεία εισήχθη στο χρηµατιστήριο. Το 2005, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς µαζί µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ και τον Γενικό 

Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης έκαναν έρευνες για απάτες και έτσι έπρεπε να 

ερευνήσουν και την εταιρεία AIG. Ο Greenberg έφυγε µετά από ένα σκάνδαλο τον 

Φεβρουάριο του 2005. Μάχεται ακόµη αστικές χρεώσεις που ασκούνται σε βάρος του 

από το κράτος της Νέας Υόρκης. Όλα άρχισαν όταν οι ερευνητές είχαν στρέψει την 

προσοχή τους σε δύο πράξεις που αφορούσαν την Berkshire Hathaway’s (BRK) 

General Re Corp. Οι συναλλαγές έφτασαν σε ένα δάνειο ύψους 500 εκατοµµυρίων 

δολαρίων τα οποία τα εµφανίζουν ως έσοδα ασφαλίστρων στα βιβλία τους. Αυτό 

συνέφερε την AIG αφού της επέτρεψε να ενισχύσει τα αποθεµατικά της την στιγµή 

που όλοι οι επενδυτές πίστευαν ότι ήταν πολύ χαµηλά. Εδώ κάπου εντοπίστηκε το 

πρόβληµα ότι η εταιρεία δεν είχε αναλάβει ποτέ τους κινδύνους που συνδέονταν µε 

την ανάληψη ασφάλισης. Μετά από αυτό στις 30 Μαρτίου αναγνώρισε πως τα 

έγγραφα τεκµηρίωσης της πράξης δεν ήταν κατάλληλα και έτσι δεν µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως ασφάλιστρα. Ύστερα και από την έρευνα του Γενικού Εισαγγελέα της 

Νέας Υόρκης της επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 1,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και 

ασκήθηκε ποινική δίωξη σε ορισµένα από τα στελέχη της εταιρείας. Από εκείνη την 

στιγµή τα προβλήµατα της εταιρείας άρχισαν να κλιµακώνονται. Η εταιρεία βρήκε 

από µόνη της ορισµένες προβληµατικές κατάστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν 

συναλλαγές µε 60 δήθεν ανεξάρτητες εταιρείες που στην πραγµατικότητα ελέγχονταν 

από την ίδια την εταιρεία. Ερευνητές εξέτασαν πάνω από 60 συναλλαγές στις οποίες 

υπήρχαν υποψίες για λογιστικές παραποιήσεις.  

 

Ο Martin J. Sullivan διαδέχτηκε τον Greenberg ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Ο 

Sullivan5 είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την AIG το 1970 στο Λονδίνο ως 

                                                           
5 Maurice R. Greenberg and Lawrence A. Cunningham, 2013, ‘’The AIG Story’’ 
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υπάλληλος. Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

προσέλαβε τον Morgan Stanley για να δει αν υπάρχουν κίνδυνοι από την οικονοµική 

αποτυχία της AIG. Επίσης ζήτησε από φορείς ιδιωτικούς να δώσουν βραχυπρόθεσµα 

δάνεια στην εταιρεία. Παράλληλα οι ρυθµιστικές αρχές επέτρεψαν στην εταιρεία να 

δανειστεί 20 δις δολάρια από τις θυγατρικές εταιρείες της. Τον Ιούνιο του 2008 είχαν 

δηµοσιευτεί οι οικονοµικές απώλειες οι οποίες επέφεραν την πτώση της αξίας των 

µετοχών της στο χρηµατιστήριο. Ο Robert Β. Willumstad, πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της AIG, πήρε την θέση του Sullivan αφού ο ίδιος παραιτήθηκε.  

 

Στα µέσα του Σεπτεµβρίου του 2008, η AIG βρέθηκε σε µια κρίση ρευστότητας αφού 

είχε υποβαθµιστεί η πιστοληπτική της ικανότητα. Στην συνέχεια η εταιρεία µετά από 

την υποβάθµιση αυτή ήταν υπόχρεη να καταθέσει εγγυήσεις. Οι τιµές των µετοχών 

µειώθηκαν κατά 95% και έφτασαν σε τιµή µόλις 1,25 δολάρια µετά από αρκετές 

εβδοµάδες που η υψηλότερη τιµή της µετοχής είχε φτάσει στα 70,13 δολάρια. Τους 

έξι πρώτους µήνες του έτους η εταιρεία ανέφερε πάνω από 13,2 δισεκατοµµύρια 

απώλειες και έτσι η περίπτωση να υποβάλει αίτηση για πτώχευση ήταν µεγάλη. Στις 

16 Σεπτεµβρίου του 2008 η ∆ιοικητική επιτροπή της Federal Reserve Bank 

ανακοίνωσε πως η τράπεζα είχε την άδεια να διευκολύνει την εταιρεία µε µια δίχρονη 

πίστωση. Η διευκόλυνση αυτή προέβλεπε ότι θα µπορούσε η εταιρεία να δανειστεί 

µέχρι και 85 δις δολάρια για να αποφύγει την κατάρρευσή της. Τα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας, σε συνδυασµό µε τις θυγατρικές εταιρείες και το απόθεµα 

τους, ήταν εκείνα τα οποία εξασφάλισαν την αποπληρωµή του δάνειου. Το δάνειο 

είχε επιτόκιο 8,5% περισσότερο από το τρίµηνο ∆ιατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού 

του Λονδίνου. Η αµερικανική κυβέρνηση σε αντάλλαγµα για την πιστωτική 

διευκόλυνση έλαβε εγγυήσεις για την συµµετοχή στο κεφάλαιο της AIG κατά 79,9%, 

µε το δικαίωµα να αναστείλει την καταβολή µερισµάτων στους µετόχους της 

εταιρείας. Ο Maurice Greenberg στις 17 Σεπτεµβρίου χαρακτήρισε την απαλλαγή µε 

εκχώρηση ως κρατικοποίηση της AIG. Ο Willumstad αντικαταστάθηκε από τον 

Edward Μ. Liddy την ίδια µέρα γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανάγκασε τον 

Willumstad να εγκαταλείψει την θέση του. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά η εταιρεία 

συµµετείχε σε gala στην Καλιφόρνια που κόστιζε 444.000 δολάρια. Το ταξίδι αυτό 

ήταν µια ανταµοιβή για κορυφαίους ασφαλιστικούς πράκτορες και είχε 
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προγραµµατιστεί νωρίτερα. Η AIG, στις 22 Σεπτεµβρίου 2008, αφαιρέθηκε από τον 

Dow Jones Industrial Average. Την επόµενη µέρα6, µετά την ανακοίνωση αυτής της 

είδησης, κι ενώ η AIG ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, διεξήχθησαν 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ εταιρικών και οµοσπονδιακών αξιωµατούχων σχετικά µε 

την εξέλιξη της εταιρείας. Μόλις αποφασίστηκε ότι η εταιρεία ήταν πολύ ζωτικής 

σηµασίας για την παγκόσµια οικονοµία για να αφεθεί να αποτύχει, η Federal Reserve 

ανέλαβε συµφωνία µε τη διοίκηση της AIG για να σώσει την εταιρεία. 

Όταν ήρθαν στην επιφάνεια τα νέα για για το ταξίδι αυτό, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα 

των ΗΠΑ εξέδωσε συµπληρωµατικό δάνειο 37,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 

οποίο προστέθηκε σε αυτό της τάξης των 85 δις που είχαν χορηγηθεί στην εταιρεία 

πριν ένα µήνα. Λίγες µέρες πριν από την επαναδιαπραγµάτευση µε την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ για την λήψη άλλων µέτρων διάσωσης (για 40 δις δολάρια) το ABC News 

ανέφερε πως η ασφαλιστική εταιρεία δαπάνησε 343.000 δολάρια για ακόµα ένα 

ταξίδι σε πλούσιο θέρετρο στην Αριζόνα. Μέσα στον Οκτώβριο η εταιρεία πήρε ένα 

επιπλέον δάνειο 37,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το οποίο παρατάθηκε. Μέχρι τις 24 

Οκτωβρίου είχε δανειστεί συνολικά 90,3 δισεκατοµµύρια δολάρια από δάνεια 

έκτακτης ανάγκης, ενώ το γενικότερο σύνολο των δανείων ανήλθε 122,8 δις 

δολαρίων. Το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ, στις 10 Νοεµβρίου του 2008, 

ανακοίνωσε την αγορά 40 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε προνοµιούχες µετοχές της 

AIG.  

 

Η FRBNY ανέφερε πως είχε τροποποιηθεί η πιστωτική διευκόλυνση της 16ης 

Σεπτεµβρίου. Η επένδυση του Υπουργείου επέτρεπε τη µείωση του µεγέθους της, από 

85 δισ. δολάρια σε 60 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η FRBNY έδωσε παράταση στη 

διάρκεια ζωής του δανείου από τρία σε πέντε έτη, και το επιτόκιο θα άλλαζε από 

8,5% συν το τρίµηνο London Interbank Offered Rate για το σύνολο της πιστωτικής 

διευκόλυνσης, σε 3% συν LIBOR για τα κεφάλαια που προβλέπονται. Η AIG θα 

δηµιουργούσε δύο, εκτός ισολογισµού, Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) για 

να διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία. Η µία εταιρεία θα λειτουργούσε ως 

Residential Mortgage-Backed Securities Facility της AIG και η άλλη θα 

λειτουργούσε ως Collateralized Debt Obligations Facility. Οι Οµοσπονδιακοί 

                                                           
6 Gregory Gethard, ‘’ Falling Giant: a Case Study of AIG’’, 02/10/2017, www.investopedia.com 
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αξιωµατούχοι είπαν πως τα 40 δισεκατοµµύρια δολάρια επένδυσης θα επέτρεπαν 

τελικά στην κυβέρνηση να µειώσει από 152 δις δολάρια σε 112 δισεκατοµµύρια 

δολάρια για την AIG. To Thomas More Law Center, στις 15 ∆εκεµβρίου 2008, 

άσκησε αγωγή ισχυριζόµενο ότι προωθεί αντισυνταγµατικά ισλαµικό νόµο (Σαρία) 

και θρησκεία µε σκοπό να προκαλέσει το Emergency Economic Stabilization Act of 

2008. Η αγωγή κατατέθηκε, διότι η AIG παρέχει ασφαλιστικά πλάνα «Takaful», τα 

οποία αποφεύγουν τις επενδύσεις που είναι "µη-ισλαµικές". Η AIG, στις 2 Μαρτίου 

του 2009, ανέφερε απώλειες ύψους $ 61.7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για το 

τελευταίο τρίµηνο του 2008. Αυτή ήταν η και µεγαλύτερη τριµηνιαία απώλεια στην 

εταιρική ιστορία µέχρι τότε.  

 

Η ανακοίνωση των απωλειών είχε αντίκτυπο στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη 

και την Ασία και σηµειώθηκαν σηµαντικές µειώσεις. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης Dow Jones 

Industrial Average κατρακύλησε κάτω από 7.000 µονάδες. Μετά από την είδηση των 

απωλειών την επόµενη ηµέρα που το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ είχε 

επιβεβαιώσει ότι η AIG ήταν να πάρει επιπλέον 30 δισεκατοµµύρια δολαρίων 

ενίσχυση, πέρα από τα 150 δισεκατοµµύρια δολάρια που είχε ήδη λάβει. Το 

Υπουργείο Οικονοµικών σε δηλώσεις του είπε ότι οι ζηµίες στις ΗΠΑ και στην 

παγκόσµια οικονοµία θα είναι µεγάλες αν η εταιρεία καταρρεύσει. Η πρότασή του 

προέβλεπε πως εάν στο µέλλον δεν υπάρχει βελτίωση, θα επενδύσει περισσότερα 

χρήµατα στην εταιρεία, καθώς δεν µπορούν να διανοηθούν ότι θα αποτύγχανε. Τα 

αποτελέσµατα του τετάρτου τριµήνου έδειξαν ότι η εταιρεία είχε ζηµίες περίπου 

99,29 δισεκατοµµύρια δολάρια στο σύνολο του 2008, µε πέντε συνεχόµενα τρίµηνα 

ζηµιών µε κοστολόγηση της εταιρείας πάνω από 100 δισ. δολάρια. Η Wall Street 

χάνει δισεκατοµµύρια και σχεδόν καταρρέει, παρασύροντας και την αµερικανική 

οικονοµία.  

 

Τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης συνεχίζουν να παίρνουν υψηλά µπόνους τα 

οποία πληρώνουν στην ουσία οι φορολογούµενοι, αφού η κυβέρνηση δίνει χρήµατα 

από τα οµοσπονδιακά ταµεία για να σώσει την εταιρεία. Τον Μάρτιο του 2009, η 

AIG ανακοίνωσε ότι θα πλήρωνε σε µπόνους ανώτερων υπάλληλων γύρω στα 165 

εκατοµµύρια δολάρια. Τα συνολικά µπόνους για όλη την οικονοµική µονάδα µπορεί 



lxxviii 

 

να φθάσουν τα $ 450 εκατ. ευρώ. Ενώ τα µπόνους για ολόκληρη την εταιρεία θα 

µπορούσαν να φθάσουν τα 1,2 δισεκατοµµύρια δολάρια. Ο Πρόεδρος Barack Obama, 

ψήφισε υπέρ της διάσωσης AIG7. Η οργή των πολιτικών αλλά και του κόσµου είναι 

δικαιολογηµένη. Τα µπόνους δίνονται για να µην χάσει η εταιρεία τα στελέχη της και 

µαζί, πελάτες. Για να µην χαθούν τα συµβόλαιά τους και να πληρώσει τις 

αποζηµιώσεις. Το αν αυτά τα στελέχη οδήγησαν στην κατάρρευσή της, δεν 

εξετάζεται. Τα µπόνους αποτελούν µέρος των συµβάσεων των εργαζοµένων και η 

επιχείρηση υποχρεούται νοµικά να το πράξει. Για να µην απολυθούν οι συνάδελφοι 

των εργαζοµένων της εταιρείας ζητήθηκε από τους εργαζόµενους σε όλη τη χώρα να 

λάβουν περικοπές αµοιβών και να δέχονται λιγότερες µέρες εργασίας την εβδοµάδα. 

Πολιτικοί και από τις δύο πλευρές του Κογκρέσου αντέδρασαν µε οργή για τη 

σχεδιαζόµενη διάσωση της AIG. Ως αποτέλεσµα της δηµόσιας αποδοκιµασίας λόγω 

των πληρωµών των υπαλλήλων της, η AIG µεταφέρει ξανά τις δραστηριότητες της 

στο πλαίσιο της AIU Holdings, Inc. Η FBIC (µη κερδοσκοπική οργάνωση 

καταπολέµησης της κακής πίστης των ασφαλιστικών εταιρειών) κατέταξε την AIG 

στην όγδοη θέση στον κατάλογο των κακών ασφαλιστικών σε µια ανασκόπηση 655 

οµάδων ασφαλιστικών που αποτελείται από 3.693 ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

5.3.1. Η  Pricewaterhouse Coopers στο σκάνδαλο της AIG  

 

Την 1η Μάίου 20058, οι έρευνες που διεξάγονται από εξωτερικό σύµβουλο, κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής Ελέγχου της AIG και της διαβούλευσης µε τους 

ανεξάρτητους ελεγκτές της AIG, Pricewaterhouse Coopers LLP οδήγησε στην 

απόφαση της AIG να επαναδιατυπώσει τις οικονοµικές καταστάσεις της για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου, 2000, 2001, 2002 και 2003, και για τα 

τρίµηνα που έληξε στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου και 30 Σεπτεµβρίου, 2004 και 2003 

και το τρίµηνο που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2003 . Στις 9 Νοεµβρίου 2005, η εταιρεία 

είχε αναφερθεί από την καθυστέρηση τρίτο τρίµηνο τα κέρδη της έκθεσης, διότι 

πρέπει να επαναδιατυπώσει τα προηγούµενα οικονοµικά αποτελέσµατα για να 

διορθώσει τα λάθη της λογιστικής.  

                                                           
7 ‘’Obama’s Statement on A.I.G.’’, 16/03/2009, TheNewYorkTimes 

8 ’Lilla Zuill, ‘’AIG's meltdown has roots in Greenberg era ‘’, 03/03/2009, www.reuters.com 
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Η PricewaterhouseCoopers LLP9, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο καθορισµού των τιµών 

και της λογιστικής, συµφώνησε να πληρώσει 97,5 εκατοµµύρια δολάρια για να 

διακανονίσει απαιτήσεις από τρία κρατικά συνταξιοδοτικά ταµεία του Οχάιο που 

επενδύθηκαν στην AIG. Η PwC πρόσθεσε ότι η συµφωνια αυτή δεν αποτελεί 

παραδοχή ατασθαλιών από την πλευρά της και συνεχίζει να πιστεύει ότι οι ενέργειες 

τους ήταν σύµφωνες µε τα επαγγελµατικά πρότυπα. Η εταιρεία, η οποία συνεχίζει να 

λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτής της AIG, κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους 

νόµους περί κινητών αξιών σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και την 

έκδοση µη ελεγµένων γνωµών ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων της AIG, 

κατά τη διάρκεια αυτών των επτά επίµαχων ετών. 

5.4 Lehman Brothers 

 

Στις 15 Σεπτεµβρίου του 2008 η ιστορική αµερικανική επενδυτική τράπεζα Lehman 

Brothers, µια τράπεζα µε 158 χρόνια ζωής κατέθετε αίτηση πτώχευσης. Την ίδια 

στιγµή οι διεθνείς αγορές πάγωσαν, οι τράπεζες κατέρρευσαν και ο φόβος µιας 

τεράστιας οικονοµικής κρίσης και η κατάρρευση ολόκληρου του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος ήταν προ των πυλών . Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να επανέλθουν µνήµες της αµερικανικής τραπεζικής κρίσης του '30.  

∆υστυχώς, η πτώχευση αυτή ήταν αναµενόµενη καθώς, έξι ολόκληρους µήνες πριν 

την κατάρρευση της Lehman Brothers, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Κεντρική 

Τράπεζα της Νέας Υόρκης είχαν ειδοποιηθεί για το ‘’µαγείρεµα’’ των λογιστικών της 

βιβλίων. Χρησιµοποιώντας το λογιστικό τρικ Repo 105 η Lehman Brothers κατάφερε 

να αποκρύψει από τα οικονοµικά της αποτελέσµατα µεταβιβάσεις 50 δισ. δολαρίων 

και να εµφανίζεται υγιής και βιώσιµη στο επενδυτικό κοινό. Η τεχνική αυτή της 

επέτρεψε να πουλάει πακέτα χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, τα οποία 

επαναγόραζε έπειτα από µερικές ηµέρες. Συνεπώς οι πωλήσεις της παρουσιάζονταν 

υψηλότερες και συγχρόνως δεν παρουσιάζονταν ΄΄τοξικά’’ χρεόγραφα.  

                                                           
9 Daniel Hays ‘’PwC To Pay $97.5M For Role In AIG Accounting Mess’’, 06/10/2008, 

www.propertycasualty360.com 
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Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν καθώς ξέσπασε παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση το 

2008 µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers . Η κρίση αυτή έθεσε τα θεµέλια για 

την σηµερινή οικονοµική κρίση, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το οικοδόµηµα που 

δηµιουργήθηκε στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο πριν από το 2007 όταν ξεκίνησε η 

κρίση µε τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ ήταν σαθρό και αβάσιµο. Οι 

τράπεζες, εκµεταλλευόµενες τα χαµηλά επιτόκια του δολαρίου, άρχισαν να 

προσθέτουν φθηνά στεγαστικά δάνεια, παρέχοντάς τα και σε δανειολήπτες που 

αδυνατούσαν να τα εξοφλήσουν.  Αυτό οδηγούσε τους δανειολήπτες σε αθετήσεις 

και τελικά σε απώλεια της ακίνητης περιουσίας τους. Η καταστροφή στην αγορά 

κατοικίας είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις όχι µόνο στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσµίως. 

Συγκεκριµένα, µέσω της διαδικασίας «τιτλοποίησης» τα ενυπόθηκα στεγαστικά 

δάνεια είχαν διασπαστεί και είχαν µεταβιβαστεί σε κάθε λογής τράπεζα στις ΗΠΑ 

αλλά και στο εξωτερικό. Η παραπάνω συγκυρία άλλαξε τη διαδικασία άντλησης 

χρήµατος των τραπεζών, οι οποίες από την παραδοσιακή άντληση χρήµατος από τους 

καταθέτες (τα οποία στη συνέχεια δάνειζαν), µε τη χρήση των τιτλοποιήσεων 

αντλούσαν θεωρητικά απεριόριστα κεφάλαια από τις αγορές όπου τα δάνειζαν, 

δηµιουργώντας µεγάλα ανοίγµατα. Το διάστηµα που ακολούθησε από την 

κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία σηµατοδοτεί και το σκάσιµο της 

«φούσκας» του υπερδανεισµού και προκάλεσε τη χειρότερη (µέχρι στιγµής) 

παγκόσµια κρίση µετά το κραχ του 1929, σηµειώθηκαν σηµαντικά βήµατα στην 

εφαρµογή ενός συγκεκριµένου ρυθµιστικού πλαισίου που στοχεύει στην προστασία 

των χαρτοφυλακίων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στη µεταβλητότητα των 

αγορών, των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και των λειτουργιών τους, µε απώτερο 

στόχο τη συστηµική προστασία. 

5.4.1 Ιστορική Αναδροµή της Lehman Brothers 

 

1. 1844 Ο Henry Lehman, µετανάστης από τη Γερµανία, ανοίγει ένα µικρό 

κατάστηµα γενικού εµπορίου στην Αλαµπάµα 

2. 1850: Ιδρύεται η  Lehman Brothers µε έδρα στο Μοντγκόµερι.  

3. 1858: Το «χρυσό» προϊόν της εποχής ήταν το βαµβάκι και οι αδελφοί Lehman 

δέχονται βαµβάκι ως πληρωµή από τους ντόπιους αγρότες. Αγοράζουν 

βαµβάκι και δίνουν ρευστό ή εµπόρευµα και το 1858 ανοίγουν γραφεία 
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συναλλαγής του προϊόντος στη Νέα Υόρκη, που ήταν το κέντρο συναλλαγών 

εµπορευµάτων της χώρας.  

4. 1860-1869: Ο εµφύλιος πόλεµος διαταράσσει τις επιχειρήσεις των Lehman 

και, όταν λήγουν οι εχθροπραξίες, οι αδελφοί µετακινούνται προς το Βορρά 

και συγκεντρώνονται στις επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης, όπου βοηθούν στην 

ίδρυση του Χρηµατιστηρίου Βάµβακος. Στη µεταπολεµική περίοδο 

παρατηρείται ταχύτατη ανάπτυξη των σιδηροδρόµων, που πυροδοτεί τη 

µεταµόρφωση της αγροτικής οικονοµίας σε βιοµηχανική. Τα οµόλογα για τη 

χρηµατοδότηση σιδηροδροµικών δικτύων αποτελούν 2 ΕΞΠΡΕΣ Η προσιτή 

τιµή τους προσελκύει µεγάλο αριθµό επενδυτών και οι Lehman Brothers, 

αναγνωρίζοντας την ευκαιρία, επεκτείνονται και αναλαµβάνουν πώληση και 

συναλλαγές οµολόγων. Προωθούνται επίσης στον χώρο της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών.  

5. 1880-1889: Κατά τη διάρκεια της θεµατικής οικονοµικής επέκτασης στο 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, η Lehman Brothers επεκτείνει τις ειδικότητές 

της πέρα από τις χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις εµπορευµάτων, στις 

συναλλαγές εµπορικών χρεογράφων. Στήνοντας το σκηνικό της µελλοντικής 

παγκόσµιας ανάπτυξής της, καθιερώνει σχέσεις επενδυτικών τραπεζικών 

υπηρεσιών στην Ευρώπη και την Ιαπωνία.  

6. 1887: Η εταιρία αγοράζει έδρα στο New York Stock Exchange.  

7. 1889: Η Lehman Brothers αναλαµβάνει την πρώτη αναδοχή 

χρηµατιστηριακής εισαγωγής µετοχής.  

8. 1900-1909: Η Lehman Brothers γίνεται ιδρυτικός χρηµατοδότης αναδυόµενων 

επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου, όπως η Sears, Roebuck & Company, η F.W. 

Woolworth Company, η May Department Stores Company, η Gimbel 

Brothers και η R.H. Macy & Company.  

9. 1920-1929: Στη δεκαετία του 1920, ο Robert Lehman «οσµίζεται» τις 

δυναµικές µεταβολές που επέρχονται στην οικονοµία και επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στις ταχύτατα αναπτυσσόµενες καταναλωτικές βιοµηχανίες 

όπως το λιανικό εµπόριο, τις αεροπορικές επιχειρήσεις και τις επικοινωνίες. 

Υποστηρίζει ένθερµα τον κλάδο ψυχαγωγίας και συνεισφέρει στη 

χρηµατοδότηση των νεογνών τότε κινηµατογραφικών στούντιο RKO, 
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Paramount και 20th Century Fox. Το κραχ του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση 

ασκούν τεράστιες πιέσεις στη διάθεση κεφαλαίων. Η Lehman πρωτοπορεί µε 

νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως τα private placements, όπου 

κανονίζονται δάνεια µεταξύ blue-chip δανειοληπτών και ιδιωτών πιστωτών.  

10. 1930-1939: Το 1930 έρχεται η εκρηκτική ανάπτυξη του ραδιοφώνου και τα 

πειράµατα πάνω σε µια αναπτυσσόµενη τεχνολογία, που ονοµάζεται 

τηλεόραση. Η Lehman αναλαµβάνει τις αρχικές δηµόσιες εγγραφές της 

DuMont, της πρώτης εταιρίας κατασκευής τηλεοράσεων στον κόσµο και 

βοηθά στην ίδρυση του Radio Corporation of America. Από το 1930, η 

αυξηµένη ζήτηση πετρελαίου πυροδοτεί έξαρση στην αναζήτηση 

κοιτασµάτων. Εταιρίες όπως η Halliburton και η Kerr-McGee επαφίενται στην 

Lehman Brothers για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεών τους.  

11. 1940-1949: Η λήξη του δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου φέρνει µια 

πρωτοφανή περίοδο ευµάρειας, που τροφοδοτεί την ανάπτυξη σε βιοµηχανίες 

καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι οικιακές συσκευές και τα αυτοκίνητα. 

Αναλαµβάνει οικονοµικός σύµβουλος σε επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων 

και δηµιουργεί εµπορικές σχέσεις που θα κρατήσουν µέχρι την κατάρρευσή 

του οίκου. 

12.  1950-1959: Η οικονοµική διεύρυνση επιταχύνεται µε το χάραµα της 

Ηλεκτρονικής Εποχής και η Lehman Brothers κλείνει συµφωνίες 

χρηµατοδότησης νεογνών επιχειρήσεων όπως η Litton Industries. Με την 

έναρξη της εποχής των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλαµβάνει την 

αναδοχή της εισαγωγής στο χρηµατιστήριο της Digital Equipment. Αργότερα 

θα µεσολαβήσει για την εξαγορά της Digital από την Compaq. Συµµετέχει και 

σε χρηµατιστηριακές εισαγωγές επιχειρήσεων του ταξιδιωτικού τοµέα, όπως η 

Hertz Rent-a-Car, έναν κλάδο που βιώνει σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

Στην δεκαετία του '60 θα προσφέρει υπηρεσίες συµβούλων σε εταιρίες όπως η 

General Foods, η Campbell Soup και η Philip Morris.  

13. 1960-1979: Στις δεκαετίες 1960 και 1970 πολλοί πελάτες της εταιρίας 

επεκτείνονται στο εξωτερικό. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, η 

Lehman ανοίγει γραφεία στο Παρίσι το 1960, το Λονδίνο το 1972 και το 

Τόκιο το 1973. Η διεθνής παρουσία του οίκου ενδυναµώνεται µε τη 
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συγχώνευση µε την Kuhn, Loeb. Στα '70, συνεργάζεται µε κολοσσούς του 

ψηφιακού χώρου, όπως η IBM και η Digital Equipment  

14. 1980-89: Η εταιρία διαδραµατίζει δραστήριο ρόλο στην εποχή της 

πληροφορικής, χρηµατοδοτώντας εταιρίες όπως η Intel, που θα γίνουν 

κορυφαίες στην επανάσταση της υψηλής τεχνολογίας. Στην περίοδο των 

εύρωστων εξαγορών και συγχωνεύσεων, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες 

σε κολοσσούς όπως οι Chrysler, American Motors, General Foods, Philip 

Morris και Hoffman-LaRoche. 1984: Η American Express εξαγοράζει τη 

Lehman Brothers και τη συγχωνεύει µε τη Shearson. 1990-1999: Η American 

Express απο-επενδύει τη Shearson το 1993 και επανακτάται η αποκλειστική 

επωνυµία Lehman Brothers.  

15. 1994: Γίνεται ανεξάρτητη επιχείρηση µέσω αρχικών δηµόσιων εγγραφών στα 

χρηµατιστήρια Νέας Υόρκης και Ειρηνικού. Ανοίγει γραφείο στο Τελ Αβίβ, 

ενισχύοντας τη µακροχρόνια παρουσία της στη χώρα.  

16. 2000: Η Lehman Brothers εισάγεται στον δείκτη S&P 100 και η τιµή της 

µετοχής της αγγίζει για πρώτη φορά τα 100 δολ.  

17. 2001: Ο επενδυτικός οίκος πραγµατοποιεί την αρχική δηµόσια εγγραφή των 

µετοχών της Given Imagine, το πρώτο IPO µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεµβρίου και γίνεται µέλος του χρηµατιστηρίου του Άµστερνταµ.  

18. 2002: ∆ιαχειρίζεται το µεγαλύτερο IPO στην ιστορία των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, για τον όµιλο CIT, και τη µεγαλύτερη 

«µοχλευµένη» εξαγορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τις 

KKR και Wendel Investissement.  

19. 2003: Αποκτά τη Neuberger Berman και γίνεται έτσι ηγέτιδα στον κλάδο 

διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.  

20. 2004: Η Lehman Brothers αναλαµβάνει χρέη συµβούλου σε δύο από τις πέντε 

κορυφαίες εξαγορές διεθνώς: την εξαγορά της Cingular Wireless από την 

AT&T Wireless Services και την εξαγορά της Nextel Communications από τη 

Sprint. Ο οίκος διαχειρίζεται το µεγαλύτερο IPO διεθνώς για το 2004 για 

λογαριασµό της Belgacom. Επιπλέον καταγράφει ετήσια κέρδη ρεκόρ και 

αυξάνει το µέρισµα κατά 33%.  
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21. 2005: Η Lehman Brothers επιτυγχάνει έσοδα ρεκόρ, τα υπό διαχείριση 

κεφάλαια αγγίζουν, επίσης, το ρεκόρ των 175 δισ. δολ. και το περιοδικό 

Euromoney την ανακηρύσσει την καλύτερη επενδυτική τράπεζα για το έτος.  

22. 2006: Η τράπεζα συνεχίζει το σερί των ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας για 

τρίτη χρονιά και κατακτά την πρώτη θέση στην ετήσια λίστα του Barron΄s για 

τις 500 µεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ και Καναδά.  

23. 2007: Κατακτά την κορυφή στη λίστα του Fortune για τις πιο επιτυχηµένες 

χρηµατιστηριακές εταιρίες και ανακοινώνει για µία ακόµα χρονιά κέρδη 

ρεκόρ. Επιπλέον, διαχειρίζεται τη µεγαλύτερη συγχώνευση στην ιστορία του 

χρηµατοοικονοµικού κλάδου, την εξαγορά αξίας 98 δισ. δολ. της ABN 

AMRO από την κοινοπραξία των Royal Bank of Scotland, Santander και 

Fortis.  

24. 2008: Η Lehman Brothers ανακοινώνει στις 15 Σεπτεµβρίου τη χρεοκοπία 

της, µετά το «ναυάγιο» των συνοµιλιών για πιθανή εξαγορά της και την 

απροθυµία της αµερικανικής κυβέρνησης να δαπανήσει δηµόσιο χρήµα για 

µια πιθανή συµφωνία. Η τιµή της µετοχής κατρακυλά στα 21 σεντς. 

 

5.4.2 Πως έφτασε στην κατάρρευση 

 

Η Lehman Brothers χρησιµοποίησε "παραπλανητικά λογιστικά τεχνάσµατα", ώστε να 

καλύψει την τραγική εικόνα που παρουσίαζαν τα οικονοµικά της. Οι λογιστές της 

απέκρυψαν προσωρινά από τα βιβλία της, 50 δισ. δολάρια από "προβληµατικά 

περιουσιακά στοιχεία". Η τακτική ήταν γνωστή υπό την ονοµασία "Repo 105"10, κατά 

την οποία η Lehman φέρεται να χρησιµοποίησε συµφωνίες επαναγοράς µε στόχο την 

µείωση της µόχλευσης στον ισολογισµό της.  

Η τακτική Repo 105 αποτελεί ένα ‘’παραθυράκι΄΄ για τη λογιστική των συναλλαγών 

επαναγοράς (repo) σύµφωνα µε το οποία µια εταιρεία θα µπορούσε να ταξινοµήσει 

ένα βραχυπρόθεσµο δάνειο ως πώληση και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει τα έσοδα 

από την "πώληση" για να µειώσει τις υποχρεώσεις του. 

Η πρώτη φορά, που η τράπεζα εφάρµοσε την συγκεκριµένη τακτική ήταν το 2001, 

όταν η τράπεζα ήταν υπό τον έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών.Ο Richard S. Fuld jr, 

                                                           
10 Will Kenton, ‘’Repo 105’’, 12/03/2018, www.investopedia.com 
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πρώην διευθύνων σύµβουλος της Lehman Brothers, είχε δώσει εκείνη την περίοδο 

εντολή για απόκρυψη στοιχείων.  Η παγκόσµ ια χρηµατοοικονοµική κρίση που 

ξέσπασε το 2008 µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers ξεκίνησε την κρίση 

κρατικού χρέους, της οποίας ο πιο λεπτός κρίκος ήταν η Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν 

Ιρλανδία και Πορτογαλία. 

 

∆εν βγήκαν όµως όλοι χαµένοι απο την κρίση αυτή. Σε άρθρο του στην Washington 

Post, ο οικονοµικός αναλυτής του  Neil Irwin11 τονίζει ότι η πτώση της Lehman ήταν 

φλέβα χρυσού ύψους 3 δις δολαρίων για δικηγόρους και λογιστές. 

Οι τελευταίες εκτιµήσεις των διοικητικών αµοιβών που καταβάλλονται από τη 

Lehman στις ΗΠΑ και τη Βρετανία δείχνει πόσο µεγάλο έργο είναι να µαζευτούν τα 

κοµµάτια την εποµένη της κατάρρευσης της τέταρτης µεγαλύτερης επενδυτικής 

τράπεζας της Wall Street. Στη Νέα Υόρκη, η Lehman Brothers Holdings έχει 

πληρώσει περισσότερα από 2 δισ. δολ. σε νοµικά έξοδα και άλλες δαπάνες όπου 

συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές των συµβούλων Weil, Gotshal & Manges και των 

ειδικών επί θεµάτων αναδιάρθρωσης Alvarez & Marsal, σύµφωνα µε δικαστικά 

έγγραφα. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, ο ευρωπαϊκός βραχίονας της Lehman µε έδρα στο 

Λονδίνο, γνωστός και ως Lehman Brothers International Europe είχε καταβάλει 1 δισ. 

δολ. σε αµοιβές ή περίπου 2,3% των κεφαλαίων, που σκοπεύει να επιστρέψει στους 

πιστωτές, σύµφωνα µε τον επικεφαλής διαχειριστή PwC12. 

Αν και ειδικοί σε θέµατα πτωχεύσεων αναφέρουν ότι οι αµοιβές είναι εντός των 

φυσιολογικών ορίων για ένα τόσο µεγάλο οργανισµό, το ποσό εξακολουθεί να 

αυξάνεται. Στη Βρετανία, οι αµοιβές για περιπτώσεις µεγάλων οργανισµών είναι της 

τάξεως του 4% - 9% της πληρωµής προς τους πιστωτές. 

 

Οι πιστωτές της Lehman εκτιµάται ότι θα λάβουν υψηλότερες πληρωµές από ότι 

προβλέπουν οι δικηγόροι της. Οι συνολικές επιστροφές της LBHI µπορεί να αγγίξουν 

                                                           
11Neil Irwin, ‘’Why the financial crisis was bad for democracy’’, 05/04/2013, 

www.washingtonpost.com 

12 Tracy Alloway, ‘’Lawyers and accountants log $3bn payday in Lehman aftermath’’, 12/09/2013, 

www.ft.com 
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τα 26 σεντ στο δολάριο. Οι µη εξασφαλισµένοι πιστωτές πιθανότατα θα πάρουν όλα 

τα χρήµατά τους πίσω, ίσως και µε τόκο. Ο  Miller13 επέκρινε την απόφαση των 

ρυθµιστικών αρχών να αφήσουν τη Lehman να καταρρεύσει. "Η Lehman ήταν 

σεισµικό γεγονός που πυροδότησε µία παγκόσµια πυρκαγιά. Οι ενέργειες κατά τη 

διάρκεια του Σαββατοκύριακού 12 – 15 Σεπτεµβρίου ήταν το αποτέλεσµα σοβαρών 

λαθών". 

 

5.5 Η περίπτωση της Ασπίς Πρόνοια (παράδειγµα µη ορθού ελέγχου 

Υπουργείου) 

 

H ίδρυση της Ασπίς Πρόνοια πραγµατοποιήθηκε το 1944. Το 1945 ξεκινά η 

λειτουργία της εταιρείας, η οποία εκδίδει το πρώτο οµαδικό ασφαλιστήριο Ζωής στην 

Ελλάδα. Το 1952 επιχειρεί την πρώτη συστηµατική αναβίωση των ασφαλίσεων 

Ζωής, ενώ το 1953 προχωρά στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας Πατρίς και 

ανάληψη της αντιπροσωπείας της αγγλικής Sun Insurance Company για 

δραστηριοποίηση στις θαλασσασφάλειες. Το 1956 Ασπίς Πρόνοια και Πατρίς 

συγχωνεύονται. Το 1957 η Ασπίς αναλαµβάνει την κάλυψη των ασφαλιστικών 

αναγκών της τότε νεοϊδρυθείσας Ολυµπιακής Αεροπορίας. Το 1969 εκδίδεται από 

την Ασπίς το πρώτο Αστρασφαλιστήριο στην παγκόσµια ιστορία. Το 1971 Ασπίς και 

Insurance Company of North America ιδρύουν από κοινού την Interamerican Ζωής, 

ενώ το 1973 η Ασπίς αποχωρεί από το µετοχικό σχήµα της Interamerican Ζωής 

µεταβιβάζοντας το µερίδιό της στην INA. Το 1986 ο Παύλος Ψωµιάδης γίνεται 

κύριος µέτοχος της Aσπίς Πρόνοια, µετά από µεταβίβαση σε αυτόν των µετοχών του 

Α. Ταµπουρά, ο οποίος αποχωρεί οριστικά. Το 1989, ο ολλανδικός 

χρηµατοασφαλιστικός Όµιλος Aegon αποκτά το 40% των µετοχών της Εταιρίας. 

Το 1990 αρχίζει η δόµηση του Οµίλου Aσπίς. Ιδρύονται σταδιακά η AΣΠIΣ 

ΠPONOIA Zηµιών, η AΣΠIΣ ΠPONOIA Αµοιβαίων Κεφαλαίων, η ASPIS BANK 

και η AΣΠIΣ Xρηµατιστηριακή. Το 1993 η Ασπίς εξαγοράζει το µετοχικό πακέτο 

                                                           
13 ‘’Financial Times: Ποιοί πλούτισαν από την πτώχευση της Lehman Brothers; Λογιστές και 

δικηγόροι’’, 13/09/2013, www.iefimerida.gr 
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που κατείχε η Aegon. Το 1994 ιδρύεται η Ασπίς Επενδυτική, µε τις δύο εταιρείες να 

εισάγονται το 1995 στο Χρηµατιστήριο. Το 1997 εξαγοράζεται η Λαϊκή Ζωής και 

ενσωµατώνεται στην Aσπίς Πρόνοια. Το 1999 εξαγοράζονται οι εταιρίες Γκοταέρ 

Ελλάς, Nordstern Colonia Hellas, Nordstern Colonia Hellas Life και η Commercial 

Union Life Α.Ε.Α.Ζ. Το 2001 ιδρύεται η Ασπίς Εστία. To 2002 εξαγοράζεται το 

δίκτυο λιανικής τραπεζικής της ABN Amro στην Eλλάδα. Η Ασπίς Πρόνοια 

απορροφά την Ασπίς Επενδυτική. Έξι ασφαλιστικές του Οµίλου ενοποιούνται σε µία 

υπό την ονοµασία COMMERCIAL Value Α.Α.Ε. Ιδρύεται η Aspis Leasing. To 2003 

ιδρύονται οι εταιρίες Aspis Credit και Aspis Real Estate. Εξαγοράζεται, παράλληλα, 

το δίκτυο λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα της Grindlays Bank. Το 2004 Ασπίς 

ΑΕ∆ΑΚ και ABN Amro ΑΕ∆ΑΚ συγχωνεύονται υπό την επωνυµία Aspis 

International ΑΕ∆ΑΚ. Η Ασπίς Πρόνοια γιορτάζει τα 60 χρόνια συνεχούς 

λειτουργίας της και γίνεται από τις µακροβιότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην 

Ελλάδα. Το 2009 στον αέρα βρίσκονται περίπου 1.000.000 ασφαλισµένοι λόγω της 

ανάκλησης αδείας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών. Αµφίβολο και το µέλλον 1.000 

εργαζοµένων σε αυτές. Συγκεκριµένα, οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΕΑΖ, 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General 

Trust) και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, αποφάσισε οµόφωνα ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που συνεδρίασε, διότι οι εν λόγω 

εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειµένου να καλύψουν τα 

απαιτούµενα περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις τους. Σε σχετική ανακοίνωση14 επισηµαίνεται, ότι: ''η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

από µακρού χρόνου, εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήµατος 

δίνοντας επανειληµµένα την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια 

φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναµία να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισµένων τους, αλλά και των 

εργαζοµένων τους. 

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόµενα ποσά στους συγκεκριµένους λογαριασµούς, στις 

16 και στις 18 Σεπτεµβρίου 2009 εµφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωµιάδης 

                                                           
14 ‘’ΕΠΕΙΑ: Ανάκληση άδειας λειτουργίας 5 ασφαλιστικών εταιρειών ‘’ 21-09-2009, 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/817080/epeia-anaklisi-adeias-leitourgias-5-asfalistikon-etaireion 
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(Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των 

απαιτούµενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόµενων εταιρειών 

κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία 

µετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το 

γεγονός αυτό µας γνωστοποίησε η ΤτΕ µε σχετικό έγγραφό της, (αρ.πρ: Ι∆/27 της 

18/09/09), υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άµεση ενηµέρωση των Εισαγγελικών 

Αρχών, ενηµέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09. 

 

Η αδυναµία του υπουργείου Ανάπτυξης 15 να ασκήσει ουσιαστική και φυσικά 

προληπτική εποπτεία σε ένα όµιλο που πραγµατοποιούσε τη µία εξαγορά µετά την 

άλλη, επέτρεψε την ανενόχλητη σχεδόν, επέκταση του κ.Ψωµιάδη και εν τέλει τη 

γιγάντωσή του, καθιστώντας τον δεύτερο σηµαντικότερο όµιλο στην ελληνική αγορά 

µε βάση τα στοιχεία του 2008.  

Η απουσία µηχανογράφησης και εξειδικευµένου προσωπικού, αλλά και το ίδιο το 

θεσµικό πλαίσιο της εποπτείας που στηριζόταν στους ετήσιους ελέγχους µια φορά το 

χρόνο, κατηγορήθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν και έδωσε αφορµή για σχόλια και 

αιτιάσεις, υπόγειων σχέσεων µεταξύ πολιτικής εξουσίας και οµίλου, αλλά και 

υπαλλήλων του υπουργείου. 

 

Έτσι ο έλεγχος του υπουργείου Ανάπτυξης, αδυνατώντας να συλλάβει το πραγµατικό 

µέγεθος του ελλείµµατος ενός δαιδαλώδους οµίλου, αλλά η πρώτη σύγκρουση της 

τότε εποπτικής αρχής, έρχεται µε τις καταγγελίες του επί 28 χρόνια αναλογιστή της 

εταιρείας στη Σουηδία κ. Θ.Αναγνωστόπουλου, για παραποίηση οικονοµικών 

στοιχείων και αλλοίωση των πραγµατικών µεγεθών του ισολογισµού, που 

επηρεάζουν την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητα του οµίλου. Η 

καταγγελία υποβάλλεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και είναι συγκεκριµένη.  

Τα ίδια κεφάλαια τόσο της µητρικής εταιρείας Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, όσο και του 

οµίλου είναι στην πραγµατικότητα αρνητικά και διαµορφώνονται στα – 62,8 και -

91,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από 48,8 και 20,5 εκατ. ευρώ που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις του 2006. 

                                                           
15 ‘’Το χρονικό της ανόδου και της πτώσης του Ομίλου Ασπίς’’, 29/09/2009, www.insuranceworld.gr 
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Η οριστική όµως σύγκρουση µε το καθεστώς εποπτείας, εκδηλώνεται δύο χρόνια 

αργότερα, όταν τον έλεγχο αναλαµβάνει η νοσυσταθείσα, τότε, Επιτροπή Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία θέτει επί τον τύπον των ήλων τις ενδοοµιλικές σχέσεις 

όλων των εταιρειών του οµίλου. Παράλληλα µε τους νέους κανόνες εποπτείας, η 

Επ.Ε.Ι.Α. θέτει σε εφαρµογή ένα σχέδιο στενής παρακολούθησης του οµίλου. 

Η θυγατρική του οµίλου Commercial Value βρέθηκε στο στόχαστρο της πρώτης 

φάσης του ελέγχου, µέσα από το αίτηµα εξαγοράς της Proton Ασφαλιστική το 2008. 

Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία, ανέδειξε έλλειµµα 93 εκατ. 

ευρώ και η εξαγορά απαγορεύθηκε, ενώ µε τη δέσµευση της περιουσίας και των 

τριών εταιρειών, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, ΑΕΑΖ και Commercial Value, ξεκινά το 

στενό µαρκάρισµα του οµίλου, προκειµένου να αρχίσει να ξετυλίγεται σταδιακά το 

κουβάρι των ενδο-οµιλικών συµµετοχών. Μετά από αλλεπάλληλες 

διαπραγµατεύσεις, η διοίκηση της τελευταίας υποχρεώθηκε σε ισόποση αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε αντίστοιχη παραίτηση των δύο εταιρειών της Ασπίδος και 

εµµέσως την άµεση απεµπλοκή του κ. Ψωµιάδη από την Commercial.  

Ο πρόεδρος της Ασπίδος, δεν έδειξε να λαµβάνει το µήνυµα και παρά την 

απαγόρευση εξαγοράς της Proton Ασφαλιστικής από τον όµιλο, που επιβλήθηκε από 

την Επ.Ε.Ι.Α., επανέρχεται µέσω της κυπριακής Aspis Holding, η οποία αποκτά 

τελικώς τον έλεγχο της Proton. 

 

5.6 Η περίπτωση της WorldCom 

 

Η WorldCom16 πήρε τη βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών από τη θύελλα όταν 

ξεκίνησε µια φρενίτιδα των εξαγορών στη δεκαετία του 1990. Τα χαµηλά περιθώρια 

µε τα οποία η βιοµηχανία ήταν εξοικειωµένα δεν ήταν αρκετά για τον Bernie Ebbers, 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της WorldCom. Από το 1995 έως το 2000, η WorldCom 

αγόρασε πάνω από εξήντα άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Το 1997 αγόρασε το 

MCI για 37 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η WorldCom µεταφέρθηκε στο διαδίκτυο και 

τις επικοινωνίες δεδοµένων, χειρίζοντας το 50% της παγκόσµιας κίνησης στο 

                                                           
16 Lee Ann Obringer, ‘’ How Cooking the Books Works’’, https://money.howstuffworks.com/cooking-

books9.htm 
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∆ιαδίκτυο και το 50% όλων των ηλεκτρονικών µηνυµάτων παγκοσµίως. Μέχρι το 

2001, η WorldCom διέθετε το ένα τρίτο όλων των καλωδίων δεδοµένων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. Επιπλέον, ήταν το δεύτερο µεγαλύτερο αεροµεταφορέα µεγάλης 

απόστασης το 1998 και το 2002. Το 1999, ο ρυθµός αύξησης των εσόδων 

επιβραδύνθηκε και η τιµή των µετοχών άρχισε να µειώνεται. Οι δαπάνες της 

WorldCom ως ποσοστό των συνολικών εσόδων της αυξήθηκαν, καθώς ο ρυθµός 

αύξησης των κερδών της µειώθηκε. Αυτό σήµαινε επίσης ότι τα κέρδη της 

WorldCom ενδέχεται να µην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αναλυτών της 

Wall Street. Σε µια προσπάθεια αύξησης των εσόδων, η WorldCom µείωσε το 

χρηµατικό ποσό που διέθεσε στο αποθεµατικό (για την κάλυψη των υποχρεώσεων για 

τις εταιρείες που είχε αποκτήσει) κατά 2,8 δισ. ∆ολάρια και µετέφερε αυτά τα 

χρήµατα στη γραµµή εσόδων των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Αυτό δεν ήταν αρκετό για να ενισχύσει τα κέρδη που ήθελε ο Ebbers. Το 2000, η 

WorldCom άρχισε να ταξινοµεί τα λειτουργικά έξοδα ως µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις κεφαλαίου. Η απόκρυψη αυτών των δαπανών µε αυτόν τον τρόπο τους 

έδωσε άλλα 3,85 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αυτά τα πρόσφατα ταξινοµηµένα 

περιουσιακά στοιχεία ήταν έξοδα που η WorldCom πλήρωσε για τη µίσθωση 

γραµµών τηλεφωνικού δικτύου από άλλες εταιρείες για πρόσβαση στα δίκτυά τους. 

Πρόσθεσαν επίσης µια εισήγηση για 500 εκατοµµύρια δολάρια σε υπολογιστικά 

έξοδα, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ δικαιολογητικά για τα έξοδα. 

 

Αυτές οι αλλαγές κατέστρεψαν τα κέρδη της WorldCom σε κέρδη ύψους 1,38 δισ. 

∆ολαρίων το 2001. Επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία της WorldCom εµφανίζονται 

υπεριµηµένα. 

Μετά την αποστολή συµβουλών στην οµάδα εσωτερικού ελέγχου και οι λογιστικές 

παρατυπίες εντοπίστηκαν στα βιβλία της MCI, η SEC ζήτησε από την WorldCom να 

παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Η SEC ήταν ύποπτη, διότι ενώ η WorldCom 

πραγµατοποιούσε τόσα πολλά κέρδη, η AT & T (ένας άλλος γίγαντας των 

τηλεπικοινωνιών) έχανε χρήµατα. Ένας εσωτερικός έλεγχος έδειξε τα 

δισεκατοµµύρια που η WorldCom είχε ανακοινώσει ως κεφαλαιουχικές δαπάνες 

καθώς και τα 500 εκατοµµύρια δολάρια σε µη καταγεγραµµένα έξοδα υπολογιστών. 

Υπήρχαν επίσης άλλα 2 δισεκατοµµύρια δολάρια σε αµφισβητήσιµες καταχωρήσεις. 
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Η επιτροπή ελέγχου της WorldCom κλήθηκε για έγγραφα που υποστηρίζουν τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, αλλά δεν µπορούσε να τις παράγει. Ο ελεγκτής 

παραδέχτηκε στους εσωτερικούς ελεγκτές ότι δεν ακολουθούσαν τα λογιστικά 

πρότυπα. Στη συνέχεια, η WorldCom παραδέχθηκε ότι αύξησε τα κέρδη της κατά 3,8 

δισ. ∆ολάρια τα προηγούµενα πέντε τρίµηνα. Λίγο περισσότερο από ένα µήνα µετά 

την έναρξη του εσωτερικού ελέγχου, η WorldCom κατέθεσε πτώχευση. 

 

Όταν προέκυψε από την πτώχευση το 2004, η WorldCom µετονοµάστηκε σε MCI. Ο 

πρώην διευθύνων σύµβουλος Bernie Ebbers και πρώην οικονοµικός διευθυντής Scott 

Sullivan κατηγορήθηκαν για απάτες και παραβιάζουν τους νόµους περί κινητών 

αξιών. Ο Ebbers κρίθηκε ένοχος σε όλες τις καταστάσεις τον Μάρτιο του 2005 και 

καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αλλά είναι ελεύθερος στο πλαίσιο 

προσφυγής. Ο Sullivan παραδέχτηκε την ενοχή του και πήρε τη στάση του εναντίον 

της Ebbers µε αντάλλαγµα µια πιο επιεική ποινή πέντε ετών. 

 

5.7 Η περίπτωση της Blue Arrow 

 

Η Blue Arrow Limited είναι µια υπηρεσία απασχόλησης και προσλήψεων µε έδρα το 

Ηνωµένο Βασίλειο που τοποθετεί µεµονωµένα άτοµα που αναζητούν εργασία σε 

προσωρινές και / ή µόνιµες θέσεις στους κλάδους Τροφοδοσίας, Οδήγησης 

Βιοµηχανίας και Υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους Φιλοξενίας, Βιοµηχανίας, 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας, Λιανικής, Υποστήριξης και Μεταφορών. Η έδρα βρίσκεται στο 

Luton, Bedfordshire. 

Η Blue Arrow είναι τώρα µέλος του Impellam Group plc, µιας διεθνούς επιχείρησης 

στελεχών που διαπραγµατεύεται στην αγορά εναλλακτικών επενδύσεων µε 

δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ευρώπη, τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στις 10 Νοεµβρίου 1959, η Blue 

Arrow συγχωνεύτηκε (που στη συνέχεια ονοµάστηκε «The Barnet Agency Ltd» και 

ιδρύθηκε από τη Sheila Birch). Στις 12 Οκτωβρίου 1982, η επωνυµία της εταιρείας 

µετατράπηκε σε «Blue Arrow Personnel Services Ltd» και, στη συνέχεια, στη «Blue 

Arrow Ltd» στις 28 Ιουνίου 2000. Τον Ιούνιο του 1987, η Blue Arrow απέκτησε την 
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Manpower Inc., η οποία ήταν τότε η µεγαλύτερη εταιρεία προσωρινής απασχόλησης 

στον κόσµο, για την τιµή των 1,3 δις. ∆ολλάρια. 

 

Το 1987, η Blue Arrow βρισκόταν στο επίκεντρο ενός οικονοµικού σκανδάλου όταν 

οι υπάλληλοι του επενδυτικού σκέλους της National Westminster Bank, County 

NatWest, κάλυψαν µια αποτυχηµένη έκδοση £ 873 εκατοµµυρίων νέων µετοχών (που 

προορίζονταν να χρηµατοδοτήσουν την εξαγορά της Manpower Inc.). Το ίδιο το Blue 

Arrow εκκαθαρίστηκε από οποιαδήποτε αδικία 17. Το 1989, ο Tony Berry καθόρισε 

ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος 18 

 

Στις 17 Απριλίου 1996, η Εταιρεία αποκτήθηκε από το The Corporate Services Group 

plc και στις 7 Μαΐου 2008, ο Όµιλος Corporate Services plc συγχωνεύθηκε µε την 

Carlisle Group Limited για να αποτελέσει µία από τις µεγαλύτερες οµάδες 

προσλήψεων του Ηνωµένου Βασιλείου Impellam 

 

Η περίπτωση του Blue Arrow σηµειώθηκε στην ιστορία ως η πιο ακριβή ποινική δίκη 

της Βρετανίας, η οποία κοστίζει περίπου 40 εκατοµµύρια λίρες (περίπου 70 

εκατοµµύρια λίρες για την προσαρµογή του πληθωρισµού). 

 

5.7.1 Χρονοδιάγραµµα Blue Arrow 

 

1. 4 Αυγούστου 1987: Η Blue Arrow Ltd. αποκαλύπτει την προσφορά της για 

ανάληψη της Manpower. 

2. Σεπτέµβριος 1987: Η κοµητεία Natwest και η UBS Phillips και η Drew αρχίζουν 

να πωλούν µετοχές στο Blue Arrow για να αντλήσουν κεφάλαια για την εξαγορά 

 

3. 29 Σεπτεµβρίου 1987: Η έκδοση των δικαιωµάτων τελειώνει. County και 

Phillips και Drew ανακοινώνουν ότι η τοποθέτηση ήταν επιτυχής. 

 

                                                           
17 Dan Sabbagh , ‘’Blue Arrow defendant to head Durlacher’’, 16/04/2002, www.telegraph.co.uk 

18  ‘’Blue Arrow Chief Executive Replaced by Man He Ousted’’, 14/01/1989, www.nytimes.com 
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4. 18 Οκτωβρίου 1987: Οι χρηµατιστηριακές αγορές καταρρέουν σε όλο τον κόσµο 

σε αυτό που αποκαλείται αργότερα «Μαύρη ∆ευτέρα». Στο Λονδίνο οι µετοχές 

µειώθηκαν κατά £ 50δις. Η κοµητεία αργότερα παραδέχεται ότι έχασε £ 69 εκατ. 

Κατά την κατάρρευση, εκ των οποίων £ 49 εκατ. Προήλθαν από την 

εκµετάλλευση Blue Arrow. 

 

5 Νοέµβριος 1989: ∆έκα τραπεζίτες και ένας δικηγόρος που συνελήφθησαν και 

κατηγορήθηκαν από την Υπηρεσία Σοβαρών Απάτων µε συνωµοσία να 

εξαπατήσουν παραπλανούν τις αγορές. 

 

6 Φεβρουαρίου 1991: Η δίκη του Blue Arrow ξεκινά σε ένα δικαστήριο της 

Chancery Lane µετά από αναµονή 14 µηνών για να τεθεί το ζήτηµα στις λίστες 

των επικεφαλής των δικαστηρίων. 

 

7 14 Φεβρουαρίου 1992: Ο Jonathan Cohen, ο David Reed, ο Nicholas Wells και ο 

Martin Gibbs καταδικάζονται για συνοµωσία για εξαπάτηση και για αναστολή 

ποινής φυλάκισης. 

 

8 29 Ιουλίου 1992: Το Εφετείο ανατρέπει τις καταδικαστικές αποφάσεις, σύµφωνα 

µε τις οποίες η διάρκεια της δίκης και η πολυπλοκότητα του θέµατος σηµαίνει 

ότι η κριτική επιτροπή δεν θα µπορούσε να καταλήξει σε δίκαιη απόφαση. 

 

Μια ετήσια δίκη, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο του 1991 σε  δικαστήριο της 

Chancery Lane, οδήγησε στην καταδίκη τεσσάρων υψηλού προφίλ τραπεζιτών - αλλά 

η χαρά της εισαγγελίας αποδείχθηκε βραχύβια. 

 

5.8 Το σκάνδαλο της Satyam 

 

Η Satyam Computer Services Limited ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 1987 από τον κ. B. 

Ramalingam Raju (εν συντοµία, «Raju»), µε έδρα στην ινδική πόλη Hyderabad, ως 
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εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού19. Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της µε µόλις 

είκοσι υπαλλήλους, αλλά πολύ γρήγορα µετατράπηκε σε παγκόσµιο οργανισµό που 

λειτουργούσε σε 63 χώρες σε όλο τον κόσµο, είχε πάνω από 51.000 συνεργάτες και 

απασχολούσε 53.000 εργαζόµενους. Η εταιρεία παρείχε παγκοσµίως υπηρεσίες 

πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς και οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες, 

λειτουργώντας ως ‘back office’ για µεγάλες τράπεζες, κατασκευαστές, εταιρείες 

υγειονοµικής περίθαλψης και Μ.Μ.Ε., και παρέχοντας οτιδήποτε, από υλικό 

(ηλεκτρονικούς υπολογιστές) µέχρι και τεχνική υποστήριξη. Ορισµένοι από τους πιο 

σηµαντικούς πελάτες της ήταν η Sony, General Motors, General Electric, Fujitsu, 

Nestle, Unilever, καθώς επίσης και η Παγκόσµια Τράπεζα και η κυβέρνηση των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Η Satyam ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη ινδική εταιρεία στον 

τοµέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, και η πρώτη ινδική εταιρεία που 

εγγράφηκε σε τέσσερα διεθνή χρηµατιστήρια: Bombay Stock Exchange (BSE), 

National Stock Exchange (NSE), New York Stock Exchange (NYSE) και Euronext 

(Άµστερνταµ) (Singh et al, 2010), κερδίζοντας πλήθος πιστοποιήσεων και βραβείων. 

Πλέον, µετά τη δηµοσιοποίηση του σκανδάλου, έχει περιέλθει στον έλεγχο της ¨Tech 

Mahindra¨, λειτουργώντας υπό την ονοµασία ¨ Mahindra Satyam Ltd¨. Πρόκειται για 

το µεγαλύτερο επιχειρηµατικό σκάνδαλο στην ιστορία της Ινδίας, το οποίο λόγω της 

διάστασής του συχνά χαρακτηρίζεται ως “Enron της Ινδίας”20 παρότι µε µια πιο 

προσεχτική µατιά παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τα αντίστοιχα σκάνδαλα της 

WorldCom και της Tyco. Αποτελεί µία ακόµη περίπτωση ανθρώπινης απληστίας για 

εξουσία, χρήµα, δύναµη, επιτυχία και κοινωνική καταξίωση. Ουσιαστικά, αφορά σε 

εταιρική απάτη και παραποίηση οικονοµικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια µιας 

δεκαετούς περιόδου, κυρίως από τον πρόεδρο κ. B. Ramalingam Raju. 

Η αρχή της αποκάλυψη της απάτης έγινε µε την αποτυχία εξαγοράς δύο εταιρειών 

από την Satyam, των ¨Maytas Properties¨ και ¨Maytas Infrastructure¨, µίας 

κτηµατοµεσιτικής (‘real estate’) και µίας κατασκευαστικής, οι οποίες ήταν στο όνοµα 

των γιων του Raju. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2008 η Satyam ανακοίνωσε την αγορά του 

100% της ¨Maytas Properties¨ και του 51% της ¨Maytas Infrastructure¨, µε το 
                                                           
19 Madan Bhasin, ‘’ Revisiting the Satyam Accounting Scam: A Case Study΄΄, 06/2016, 

www.researchgate.net 

20 Srinivas Shirur, ‘’ Tunneling vs Agency Effect: A Case Study of Enron and Satyam’’, 07/2011, Vicalpa 

www.researchgate.net 
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σκεπτικό της διαφοροποίησης σε περίοδο υψηλής αβεβαιότητας και οικονοµικών 

αναταράξεων και του ότι οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνταν οι δύο 

εταιρείες θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη της Satyam. Στην πραγµατικότητα, η 

διαπραγµάτευση της απόκτησης των Maytas ήταν η τελευταία προσπάθεια του Raju 

να καλύψει τα χρήµατα που είχε καταχραστεί και να αντικαταστήσει τα πλαστά 

περιουσιακά στοιχεία µε πραγµατικά21. Μόλις επτά ώρες αργότερα, η 

διαπραγµάτευση των σχεδόν $2 δις πέφτει στο κενό, λόγω των αντιρρήσεων που 

προέβαλαν οι επενδυτές στην ανάληψη του ελέγχου των εταιρειών των γιών του 

Προέδρου, φοβούµενοι ότι η αγορά των Maytas θα γινόταν αποκλειστικά και µόνο 

προς όφελος της οικογένειας Raju και εις βάρος της Satyam. Άµεσο αποτέλεσµα 

αυτής της εξέλιξης ήταν να υποχωρήσουν κατά 55% οι µετοχές της Satyam στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης. 

Το επόµενο πλήγµα στην αξιοπιστία της η Satyam το δέχτηκε στις 23 ∆εκεµβρίου, 

όταν η Παγκόσµια Τράπεζα µε ανακοίνωσή της την απέκλεισε από πάροχο του 

παγκόσµιου ηλεκτρονικού δικτύου της για µια περίοδο οκτώ ετών, µε την αιτιολογία 

ότι η εταιρεία «παρείχε ‘ανάρµοστα ωφελήµατα’ σε υπαλλήλους της τράπεζας και 

απέτυχε να τηρήσει έγγραφα που να εξακριβώνουν τις αµοιβές που χρέωνε για τους 

υπερεργολάβους της»22. Η Satyam αντέδρασε δύο µέρες αργότερα, ζητώντας από την 

Παγκόσµια Τράπεζα εξηγήσεις για την ανακοίνωσή της και απαιτώντας µια 

συγγνώµη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επενδυτές της από την 

αρνητική δηµοσιότητα που έλαβε το θέµα, αλλά η τράπεζα την αγνόησε. Τα ανωτέρω 

γεγονότα φάνηκε ότι προβληµάτισαν το ∆.Σ. της Satyam, µε τέσσερα από τα 

ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη του να παραιτούνται άµεσα. Ο πρόεδρος B. 

Ramalinga Raju, σε µια ύστατη προσπάθεια να διασώσει ό,τι είχε αποµείνει, υπέβαλε 

µια επιστολή στις 7 Ιανουαρίου 2009 προς το ∆.Σ. της Satyam και τις κυβερνητικές 

αρχές, οµολογώντας ότι είχε παραποιήσει λογαριασµούς και υποβάλλοντας 

ταυτόχρονα την παραίτησή του. Συγκεκριµένα, οµολόγησε ότι ο ισολογισµός του 

τριµήνου που έληγε στις 30 Σεπτέµβρη περιείχε αυξηµένα ταµειακά και τραπεζικά 

διαθέσιµα κατά $1.44 δις, υποτιµηµένες υποχρεώσεις κατά $300 εκ. και ανύπαρκτα 
                                                           
21 Manjeet Kripalani, ‘’ India's Madoff? Satyam Scandal Rocks Outsourcing Industry’’, 07/01/2009, 

www.bloomberg.com 

22 ‘’India's Satyam asks World Bank to withdraw statement’’, 25/12/2008, www.reuters.com 
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δεδουλευµένα έσοδα ύψους $86 εκ.23. Παραδέχτηκε επίσης ότι παραποιούσε τα 

βιβλία της επιχείρησης για χρόνια, υπερεκτιµώντας τα στοιχεία ενεργητικού της 

Satyam, µε αντίστοιχη απόκρυψη υποχρεώσεων, ώστε να η εταιρεία να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ τα δηλωθέντα σχεδόν $1.04 δις 

τραπεζικών δανείων και µετρητών ήταν ανύπαρκτα24. Σύµφωνα µε τη δηµόσια 

οµολογία του ιδρυτή της, η Satyam είχε διογκώσει τα δηµοσιευµένα έσοδά της κατά 

25%, τα λειτουργικά περιθώριά της πάνω από 10 φορές, και τα ταµειακά υπόλοιπα 

και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών µε πάνω από 1 δις δολάρια. Ο κ. B. 

Ramalingam Raju ανέλαβε όλη την ευθύνη για τις παράνοµες λογιστικές πρακτικές 

που είχαν σαν αποτέλεσµα να υπερτιµηθούν τα εισοδήµατα και τα κέρδη της 

επιχείρησης, λέγοντας ότι κανένα µέλος του ∆.Σ. ή της οικογένειάς του δεν γνώριζε 

για την απάτη. Η αποκάλυψη του σκανδάλου σόκαρε ολόκληρη την Ινδία, αλλά 

συνάµα και όλες τις παγκόσµιες αγορές, τις ρυθµιστικές αρχές και τους απανταχού 

επενδυτές, οι οποίοι άρχισαν να χάνουν την εµπιστοσύνη τους στην ινδική εταιρική 

διακυβέρνηση. Τα βραβεία και οι διακρίσεις της αφαιρέθηκαν, ενώ στις 10 

Ιανουαρίου 2008 η τιµή της µετοχής της καταποντίστηκε στις 11,50 ρουπίες από τις 

544 ρουπίες που είχε ανέλθει το 2008, σηµειώνοντας ιστορικό χαµηλό από τον 

Μάρτιο του 199825. Σύµφωνα µε υπολογισµούς, οι επενδυτές έχασαν γύρω στα $2,82 

δις στη Satyam. Μετά τη δηµόσια παραδοχή της απάτης εκ µέρους του Raju, η Ινδική 

Κυβέρνηση παρενέβη άµεσα προσπαθώντας να διασώσει την Satyam και έτσι στις 11 

Ιανουαρίου αντικατέστησε το ∆.Σ., διορίζοντας νέο, το οποίο µε τη σειρά του 

προσέλαβε την Deloitte και την KPMG ώστε να επαναδιατυπωθούν οι οικονοµικές 

καταστάσεις της Satyam26. Η Satyam τέθηκε προς πώληση µε την Tech Mahindra να 

πλειοδοτεί, αγοράζοντάς την στις 13 Απριλίου 2009 προς $1.13 ανά µετοχή, µόλις 

στο 1/3 της αγοραίας της αξίας προ της αποκάλυψης του σκανδάλου.  

                                                           
23 Basilico, E., Grove, H. and Patelli, L. Asia’s Enron: Satyam (Sanskrit word for truth), Journal of 

Forensic & Investigative Accounting, 2012. 

24 Bhasin, M.L. Creative Accounting Scam at Satyam Computer Limited: How the Fraud Story 

Unfolded?, Open Journal of Accounting, 2016.  

25 Pai, K. and Tolleson, T.D. (2015). India’s Satyam scandal: evidence the too large to indict mindset of 

accounting regulators is a global phenomenon, Review of Business and Finance Studies.  

26 Jones, M.J. ‘’Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals’’, John Wiley & Sons 

Inc, 2011, U.K 
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5.8.1 Οι ευθύνες των ελεγκτών στην υπόθεση της Satyam 

 

Η ελεγκτική εταιρεία Price Waterhouse Coopers, η οποία επικρίθηκε για την 

αποτυχία της να ανιχνεύσει την απάτη, ήλεγχε τη Satyam από τον Ιούνιο του 2000 

έως το Σεπτέµβριο του 2008, µε τις αµοιβές της να εκσφενδονίζονται από τα 6,5 εκ. 

ρουπίες για τη διετία 2004- 2005, στα 37,3 εκ. ρουπίες για τη διετία 2007-2008. Ήταν 

αυτή που υπέγραψε τις οικονοµικές καταστάσεις της Satyam, απόλυτα υπεύθυνη για 

τα νούµερα που παρουσιάζονταν σε αυτές. Οι εξωτερικοί ελεγκτές στους οποίους το 

κοινό βασίζεται για να λάβει αξιόπιστη πληροφόρηση, στην περίπτωση του 

σκανδάλου της Satyam όχι µόνο απέτυχαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους, αλλά 

φαίνεται ότι και οι ίδιοι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη συνέχιση της απάτης για τόσα 

χρόνια. Αρχικά, η PwC Ινδίας δηµοσίευσε ότι διεξήγαγε όλους τους ελέγχους της 

Satyam βάσει των παραδεκτών λογιστικών προτύπων. Ο κ. Srinivas Talluri υπέγραψε 

την έκθεσή του στις 21 Απριλίου 2008, εκφέροντας την άποψη ότι τα δηµοσιευµένα 

στοιχεία για το τρίµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου, ήταν αληθή, ότι η έκθεσή 

του παρουσιάζει εύλογα την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και ότι η 

συνεργασία µε την διοίκηση ήταν άριστη. Ωστόσο, στις 14 Ιανουαρίου 2009, κατόπιν 

των αποκαλύψεων του Raju, η PWC Ινδίας παραδέχτηκε ότι οι έλεγχοί της µπορεί να 

ήταν “ανακριβείς και αναξιόπιστοι”. Τα κεντρικά της PWC στο Λονδίνο από την 

πρώτη στιγµή πήραν αποστάσεις από το σκάνδαλο, υπογραµµίζοντας ότι οι έλεγχοι 

στη Satyam διενεργήθηκαν από την τοπική θυγατρική της την Ινδία. Το παράρτηµα 

της PwC στην Ινδία τέθηκε υπό έρευνα και η άδειά της ανακλήθηκε. ∆ύο συνεργάτες 

της PWC, ο Gopalakrishnan και ο Talluri, συνελήφθησαν µε ανάλογες κατηγορίες 

(συνέργεια στην απάτη µε το να παραβλέπουν διαρκώς τις λογιστικές παρατυπίες), 

καθώς βάσει της ινδικής νοµοθεσίας οι ορκωτοί µπορούν να διωχθούν και ποινικά. 

Επίσης, στους ελεγκτές S. Gopalakrishna, Talluri Srinivas, V. Srinivasa και V.S. 

Prabhakara Rao επιβλήθηκαν χρηµατικά πρόστιµα και ισόβιος αποκλεισµός από το 

σώµα ορκωτών ελεγκτών. Επιπρόσθετα, η αµερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC) και τοαµερικάνικο Συµβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών ∆ηµοσίου 

Ενδιαφέροντος (PCAOB) επέβαλαν χρηµατικό πρόστιµο ύψους $7,5 εκ. στο τµήµα 

της PwC στην Ινδία για µη συµµόρφωση µε τον κώδικα δεοντολογίας και τα 
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ελεγκτικά πρότυπα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά στον 

έλεγχο των λογαριασµών της Satyam, τη µεγαλύτερη ποινή που είχε επιβάλει ποτέ η 

Αµερική σε αλλοδαπή ελεγκτική εταιρεία. Ωστόσο, σε σύγκριση µε τις απώλειες που 

υπέστησαν οι επενδυτές και οι πιστωτές της, η χρηµατική αυτή ποινή ήταν µηδαµινή, 

ενώ παρά τη δηµόσια και διεθνή κατακραυγή, οι ευθύνες της ελεγκτικής 

αντιµετωπίστηκαν µε εξαιρετική επιείκεια. 

 

5.9 Η περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης 

 

Το Σκάνδαλο Κοσκωτά αφορούσε ένα µεγάλο πολιτικό και οικονοµικό σκάνδαλο το 

οποίο κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 και στο ξεκίνηµα της δεκαετίας του 1990. Ο Ιούλιος του 1989 σηµαδεύτηκε από 

την παραποµπή του τραπεζίτη Γιώργου Κοσκωτά στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο µε 

την κατηγορία της υπεξαίρεσης 32 δισεκατοµµυρίων δραχµών από την Τράπεζα 

Κρήτης. Ήταν ένα σκάνδαλο που απέκτησε γρήγορα πολιτικές προεκτάσεις, καθώς το 

Σεπτέµβριο του ίδιου έτους η Βουλή αποφάσισε να παραπέµψει στο Ανώτατο Ειδικό 

∆ικαστήριο και τους Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), 

Αγαµέµνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Παναγιώτη Ρουµελιώτη (170 υπέρ, 

118 κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και ∆ηµήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 

κατά). Ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά της Μεταπολίτευσης που ένας 

πρωθυπουργός κατηγορούταν για παθητική δωροδοκία σε βαθµό εγκλήµατος, αλλά 

και για ηθική αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθµό εγκλήµατος. Το 

1989 έµεινε γνωστό στην ιστορία ως "το βρώµικο '89". 

Ο Ελληνοαµερικανός Γιώργος Κοσκωτάς, ξεκίνησε το 1979 και ανέλαβε διευθυντής 

του Συναλλάγµατος στην Τράπεζα της Κρήτης. Έπειτα, το 1982 αγόρασε τον 

δηµοσιογραφικό κι εκδοτικό οργανισµό “Γραµµή Α.Ε.” από τον Παύλο 

Μπακογιάννη, το 1984 προχώρησε στην αγορά του 56% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Τράπεζας της Κρήτης, το 1987 απέκτησε την ΠΑΕ Ολυµπιακός, ενώ µέσω του 

εκδοτικού οργανισµού του εξαγόρασε κι άλλες 3 εφηµερίδες, τη “Βραδυνή”, την 

“Εβδόµη” και την “Καθηµερινή”, των οποίων η πολιτική κατεύθυνση 

προσανατολιζόταν κατά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση βλέποντας στο πρόσωπό του 

έναν ραγδαία εξελισσόµενο επιχειρηµατία κι έναν εκδότη που θα της παρείχε 
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στήριξη, µε αντάλλαγµα την πολιτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του, προσπάθησε 

να αποκτήσει στενές επαφές µαζί του. 

 

Η πρώτη πράξη προστασίας του επιχειρηµατία ήταν η άρνηση της κυβέρνησης να του 

ασκήσει φορολογικό έλεγχο, παρά τις καταγγελίες από τις υπόλοιπες εφηµερίδες πως 

τα χρήµατά του προέρχονταν από παρανοµίες. Τον Ιούλιο του 1988, ο εισαγγελέας 

εφετών ∆ηµήτρης Τσεβάς διέταξε έλεγχο στην Τράπεζα της Κρήτης, µε συνέπεια να 

διαταχθεί η τοποθέτηση προσωρινού επιτρόπου κι η άρση του τραπεζικού απορρήτου 

του Κοσκωτά. Σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης να τον σώσει από τον δικαστικό 

έλεγχο, ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1988 ο Ν 1806/1988 (Κουτσονόµος, από τον 

τότε Υπουργό ∆ικαιοσύνης Μένιο Κουτσόγιωργα), ο οποίος θα παρείχε προνόµια 

στον Κοσκωτά για τον έλεγχο της Τράπεζας της Κρήτης. Ως αντάλλαγµα για την 

ψήφιση αυτού του νόµου, µεταφέρθηκαν 1.200.000 δολάρια σε ελβετικό λογαριασµό 

στο όνοµα του Κουτσόγιωργα, που είχε ανοιχτεί από τον Ιωάννη Ματζουράνη, στενό 

συνεργάτη του Κοσκωτά. Στη δίκη που ακολούθησε αργότερα, ο Ματζουράνης 

υποστήριξε ότι ο Κουτσόγιωργας γνώριζε για τη µεταφορά των χρηµάτων, ενώ ο 

τελευταίος ισχυριζόταν πως παγιδεύτηκε από τους δύο συνεργάτες, δίνοντας 

ταυτόχρονα εντολή να επιστραφούν τα χρήµατα στον λογαριασµό από τον οποίο 

πιστώθηκαν. Επίσης, ο πρώην Υπουργός υποστήριξε πως ο νόµος δεν επηρέαζε τις 

ελεγκτικές δυνατότητες της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις άλλες τράπεζες, 

αποδείχτηκε όµως ότι η κύρια ευθύνη για την κρίση της Τράπεζας της Κρήτης την 

περίοδο 1985-1988 καταλογιζόταν στον ελλιπή έλεγχο της ΤτΕ. Όλες αυτές οι 

αποκαλύψεις σήµαναν ουσιαστικά και το πολιτικό τέλος τους Κουτσόγιωργα. 

Ακολούθησαν οι εκλογές του 1989, όπου νικητήριο κόµµα αναδείχτηκε η Ν∆ του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µε ποσοστό 44,28%, έναντι του ΠΑΣΟΚ µε ποσοστό 

39,13%. Όµως η Ν∆ δεν κατάφερε να σχηµατίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

αυτοδύναµα, έτσι συµφώνησε µε τον Ενιαίο Συνασπισµό τον σχηµατισµό βραχύβιας 

κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζαννετάκη, ώστε να πετύχουν την 

περιβόητη “κάθαρση”, ξεσκεπάζοντας τα πολιτικά σκάνδαλα, καθώς υπήρχε ο 

κίνδυνος παραγραφής τους. Στις 18 Ιουλίου 1989, η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση 

ειδικής προανακριτικής επιτροπής, προκειµένου να διαπιστωθεί ή µη η ενοχή του 

πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και των Υπουργών της Κυβέρνησής του 
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Μένιου Κουτσόγιωργα, ∆ηµήτρη Τσοβόλα, Γιώργου Πέτσου και Παναγιώτη 

Ρουµελιώτη. Στις 27 Σεπτεµβρίου 1989, µετά από µυστική ψηφοφορία της Βουλής 

αποφασίστηκε η παραποµπή όλων των παραπάνω προσώπων στο Ειδικό ∆ικαστήριο. 

Κατά τη διάρκειά της επίµαχης δίκης αποδείχτηκε ότι ο Κοσκωτάς είχε υπεξαιρέσει 

συνολικά από την Τράπεζα της Κρήτης 33,5 δισεκατοµµύρια δραχµές από την 

περίοδο που εργαζόταν σ’ αυτή ως υπάλληλος. Έχοντας αυτά τα χρήµατα αγόρασε 

όλες τις επιχειρήσεις του και µπορούσε να δωροδοκεί δηµόσια πρόσωπα. Ο ίδιος 

κατάφερε να διαφύγει από την Ελλάδα αρχικά στη Βραζιλία, έπειτα στις ΗΠΑ, όπου 

και συνελήφθη και κρατήθηκε στις φυλακές του Σάλεµ. Στη συνέχεια εκδόθηκε στην 

Ελλάδα, εξέτισε τα 3/5 της ποινής του και αποφυλακίστηκε στις 16 Μαρτίου 2001. 

 

Συµπεράσµατα 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου συστήµατος λογιστής τήρησης και 

αποτύπωσης των συναλλαγών και της οικονονοµικής κατάστασης των εταιρείων 

είναι ένα φλέγον ζήτηµα που απασχολεί την οικονοµική κοινότητα παγκοσµίως εδώ 

και πολλές δεκαετίες. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στη δηµιουργία των IFRS και 

GAAP.  Είναι λογικό και ευρέως αποδεκτό, πως και τα δύο λογιστικά πρότυπα έχουν 

µεγαλύτερες απαιτήσεις και παρουσιάζουν λογιστική πληροφόρηση που 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ποιότητα και συγκρισιµότητα σε µεγαλύτερο βαθµό 

από τα λοιπά τοπικά λογιστικά πρότυπα. Σύµφωνα µε έρευνα των Ewert and 

Wagenhofer 27, όσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες που διέπουν τα λογιστικά 

πρότυπα, τόσο µειώνεται ο βαθµός διαχείρισης των κερδών και κατ’ επέκταση 

βελτιώνεται η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών αναφορών. Ωστόσο, καθώς 

µειώνεται η ευελιξία στο τρόπο που συντάσσονται οι χρηµατοοικονοµικές αναφορές, 

γίνεται πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να εµφανίσουν όλες τις πληροφορίες που θα 

έπρεπε µέσω των οικονοµικών καταστάσεων. Κοινά πρότυπα σηµαίνει κοινή 

παρουσιάση και αυτό µεταφράζεται απλά στο ότι οι επενδυτές δε χρειάζεται να 

αποκτούν εξειδικευµένες γνώσεις για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλη χώρα από 

αυτή που δραστηριοποιούνται. Έτσι υπάρχει µεγαλύτερη ευκολία στη σύγκριση και 

                                                           
27 ‘’ Economic Effects of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management’’, 2005, 

Ralf Ewert, Alfred Wagenhofer, The Accounting Review Vol. 80, No. 4, pp. 1101-1124 
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κατά συνέπεια και µεγαλύτερη πίεση προς τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων 

να µην αποκρύψουν στοιχεία, καθώς θα είναι ευκολότερο να εντοπιστούν. Σηµαντικό 

είναι και το γεγονός πως κατά την εφαρµογή οποιουδήποτε προτύπου λαµβάνεται 

υπόψιν η κρίση και κάποια εσωτερική πληροφόρηση που έχουν εκείνοι που τα 

εφαρµόζουν (διοικητικά στελέχη, λογιστές της εκάστοτε επιχείρησης). Συνεπώς, 

δηµιουργείται η απορία, εάν η εφαρµογή ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου θα 

οδηγήσει σε µείωση του φαινοµένου της διαχείρισης των κερδών ή θα χρειαστεί να 

βελτιωθεί η ΄΄συµπεριφορά΄΄ αυτών που καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

µέσα στις επιχειρήσεις (κίνητρα) καθώς και του νοµικού πλαισίου που επικρατεί. 

Βάσει αυτής της απορίας, εξετάστηκαν βιβλιογραφικά γνωστές περιπτώσεις 

οικονοµικών σκανδάλων σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο.  

Εξετάζοντας την περίπτωση της εφαρµογής των ∆.Λ.Π στην Ελλάδα, προέκυψαν οι 

εξής πρακτικές αλλαγές στη λογιστική καθηµερινότητα. Σύµφωνα µε τον Ν.2992/ 

2002, από την 01-01-2003 η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. καθίσταται υποχρεωτική κατά την 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στην ελληνικές Α.Ε. µε εισηγµένες µετοχές 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με τους Ν.3148/2003 και Ν. 3229/2003, η 

εφαρµογή τους ορίστηκε στην 01-01-2005, στην προσπάθεια της Ελλάδας να 

εναρµονιστέι πλήρως µε τα ∆.Λ.Π., µε σκοπό να διασφαλιστεί η οµοιοµορφία και η 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών διεθνώς και να 

ενδυναµωθεί η εµπιστωσύνη αυτών που τις συµβουλέυονται για τη λήψη των 

αποφάσεων τους. Στη συνέχεια, µε την υιοθέτηση των νέων Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων µε τον Ν.4308/2014, µε τον οποίο συνδιάζεται επιτυχώς η 

λειτουργικότητα των ρυθµίσεων για τη µέιωση του κόστους των επιχειρήσεων αλλά 

και η διευκόλυνση του επαγγελµατία λογιστή, έγινε ακόµα σηµαντικό βήµα προς τη 

δηµιουργία ενός ελκυστικού και ασφαλούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με την 

εφαρµογή του Ν.4308/2014, µεταξύ άλλων καταργήθηκε ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), 

ο Ν.2190/1920 όσον αφορά τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.∆. 

1123/1980) και τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/1992, τα οποία αφορούσαν την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων. Πιθανόν από τις σηµαντικότερες αλλαγές 

που επέρχονται στο Ν.4308/2014 είναι ο καθορισµός των οντοτήτων σε πολύ µικρές, 

µικρές, µεσαίες και µεγάλες οντότητες, αλλά και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

οι οποίες πρέπει τηρούνται ανάλογα µε την κατηγορία της κάθε οντότητας. Σύµφωνα 
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µε το νόµο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για τις µεγάλες οντότητες οι 

καταστάσεις που καταρτίζονται είναι ο Ισολογισµός, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσης, η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Χρήσης, η Κατάσταση Χρηµατοροών 

και το Προσάρτηµα. Για τις µεσαίες οντότητας είναι όλες οι προαναφερθείσες εκτός 

από την Κατάσταση Χρηµατοροών ενώ για τις µικρές οντότητες είναι ο Ισολογισµός, 

η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και το Προσάρτηµα.  

Η παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει αυξηθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα σε συνδιασµό µε τη χειραγώγη στων κερδών 

µε σκοπό την ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων. Οι οικονοµικές απώλειες που 

πραγµατοποιήθηκαν από τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, όπως της Enron, της 

Parmalat, των Lehman Brothers κ.τ.λ. ήταν ιδιαίτερα µεγάλες για όλα τα µέρη της 

αγοράς, ξεκινώντας από τους επενδυτές και τους πιστωτές µέχρι τα κράτη µέλη της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Οι απάτες που αποκαλύφθηκαν είχαν ως αποτέλεσµα να 

κλονισθούν οι µηχανισµοί της λογιστικής επιστήµης και της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Το σηµαντικότερο όλων ήταν πως κλονίστηκε η εµπιστοσύνη του 

επενδυτικού κοινού προς τις διοικήσεις των εταιριών και ιδιαίτερα για την 

ακεραιότητα µε την οποία δρούν τα διοικητικά στελέχη, όπως επίσης και για το πως 

είναι δοµηµένο το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου  των εταιρειών. Τα κίνητρα για την 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από τους λογιστές, κατόπιν υποδείξεως 

των διοικητικών στελεχών τους, µε σκοπό την κατανόηση του µηχανισµού της 

απάτης αποτελεί αντικείµενο µελέτης για πολλούς ακαδηµαικούς µε τελικό σκοπό 

τον περιορισµό των δράσεων αυτών.  

Ένα επιπλέον ζήτηµα το οποίο απασχολεί τους µελετητές είναι η σχέση που έχουν οι 

πρακτικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων µε τους αριθµοδείκτες. Ένα 

συνηθισµένο παράδειγµα στρέβλωσης αριθµοδεικτών αποτελούν οι αριθµοδείκτες 

ρευστότητας. Με µια διαχρονική εξέταση των µεγεθών των δεικτών και πως αυτοί 

εξελίσσονται µε την πάροδο των ετών µπορεί να αποκαλύψει σηµεία απάτης ή 

τουλάχιστον να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελεγκτών για τις δραστηριότητας της 

επιχείρησης. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι ελεγκτές, τόσο οι εσωτερικοί όσο 

και οι εξωτερικοί, οι οικονοµικοί αναλυτές και οι Αρχές. Η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίσης και Ελέγχων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού. Πολύ 
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σηµαντική επίσης είναι η µελέτη των Εκθέσεων Ελέγχου της κάθε χρήσης, σε 

διαχρονικό επίπεδο, για την καλύτερη εικόνα της οικονοµικής διαχείρισης της 

εταιρείας. 

Η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι παραπάνω 

από αναγκαία στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι 

κίνδυνοι  για την παραπλάνησητων επενδυτών. Το σύστηµα αυτό πρέπει να είναι 

κατάλληλα σχεδιασµένο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης και να 

είναι το απαραίτητο σύστηµα βοήθειας.  

Η ευθύνη των ελεγκτών, κυρίως των εξωτερικών – ορκωτών ελεγκτών, είναι 

αξιοσηµείωτη, µελετώντας τα σχετικά µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα. Οι ελεγκτές 

οφείλουν να ελέγχουν εις βάθος την εταιρεία και να επισηµαίνουν τα λάθη και τις 

ανακρίβειες που εντοπίζουν, µε σκοπό την µελλοντική οικονοµική ευρωστία της 

επιχείρησης. Όντας πλήρως ανεξάρτητοι υποχρεούνται να κινούνται σε ένα αυστηρό 

πλαίσιο ελέγχου µεταξύ αυτών και του ελεγχόµενου.  
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