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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΕΡΙ-
ΟΔΙΚΟ 
ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙ-

ΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣ-

ΜΟΥ

Η  
ΕΠΟΧΗ  
ΜΕΤΑ  
ΤΟΝ  

ΚΟΡΟΝΟΪΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η «περιπέτεια» 

της λέξης 
«λογιστική» 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επιστροφή στις επενδύσεις 
και τη βιομηχανία 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.
Συνεργάζεται με τους φορείς:

Το ΙΕΣΟΕΛΙΕΣΟΕΛ
το οποίο διανύει το 21ο21ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)
που προορίζονται

για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα

της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
& ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

www.soel.gr – www.iesoel.gr
ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28,  10682 Τηλ. 2103891400, Φαξ 210 3825159, email: info@soel.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 32 & Καριοφύλλη, 54627. Τηλ. 2310 502980, Φαξ 2310 566387
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λεωφ. 62 Μαρτύρων & Διονυσίου Φραγκιαδάκη 1. Τηλ. 2810 313164, Φαξ 2810 313163

ΕΚΠΑ ΠΑΜΑΚ ACCA ICAEW



Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 
ALPHA BANK: IBAN: GR 38 0140 8020 8020 0200 1001246
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
Eurobank: IBAN: GR 89 026 0062 0000 150200 840163

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, 
επικοινωνήστε: ΣΟΕΛ, Βάσω Μουζακίτη,  
210 3891400-466,  
email:Vaso.Mouzakiti@soel.gr 

(Προκειμένου να ισχύσει η συνδρομή σας, πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης και το παρόν δελτίο συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας 
στον αριθμό φαξ: 210 3825159 και να επικοινωνήσετε με την κα Μουζακίτη, για επιβεβαίωση της αποστολής. Το αποδεικτικό κατάθεσης και τα στοιχεία 
σας είναι απαραίτητα για την έκδοση του αναγκαίου παραστατικού – απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.)

τρόποι πληρωμής

συνδρομες (4 τεύχη το χρόνο), τιμή τεύχους 10,00 €
εσωτερικού
μέλη σοελ € 18,00 φυσικά πρόσωπα € 40,00
φοιτητές € 18,00 εταιρείες, οργανισμοί, ιδρύματα, βιβλιοθήκες € 50,00 

συνδρομες κυπρου 
μέλη σ.ε.λ.κ., ελεγκτικές εταιρείες  €24,00  λοιπά φυσικά πρόσωπα €46,00 
εταιρείες,οργανισμοί, ιδρύματα,βιβλιοθήκες €56,00

συνδρομές εξωτερικού 80,00 €
(Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται τα ταχυδρομικά τέλη.)

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΑΦΜ / VAT  ΔΟΥ

ΠΟΛΗ / CITY Τ.Κ. / POSTAL CODE ΧΩΡΑ / COUNTRY

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER EMAIL

m Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη (ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΕΛ

Η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών πραγματοποιήθηκε 

την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020,  

στις νέες εγκαταστάσεις του ΣΟΕΛ  

(Καποδιστρίου 28, ισόγειο), υπό πολύ περιοριστικές 

συνθήκες εντός της ισχύος των έκτακτων μέτρων 

για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19).

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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Το τεύχος του Accountancy Greece που κρατάτε στα χέρια 
σας κυκλοφορεί με ένα αφιέρωμα στην εποχή του Covid-19. 
Δημοσιεύονται άρθρα για το πώς η πανδημία επηρέασε την 
οικονομία, για τις επιπτώσεις στις αγορές κεφαλαίου, στις 
ασφαλιστικές, στις τράπεζες, στις αποτιμήσεις, στον έλεγχο, 
για τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και τον ρόλο των 
εργαζομένων στη νέα κανονικότητα. Επισημαίνονται οι αλ-
λαγές που πρέπει να υπάρξουν στην οικονομική και επιχει-
ρηματική δραστηριότητα για τη νέα εποχή, όπως και οι αλ-
λαγές στην ίδια τη δράση των ελεγκτικών και φορολογικών 
υπηρεσιών.
Σε αυτό το τεύχος ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο περιοδικό μας, 
αναπτύσσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μετά τον 
Covid-19. Τονίζει ότι, πέραν του τουρισμού, η Ελλάδα πρέπει 
να γίνει και πάλι βιομηχανική χώρα, αισιοδοξεί για το μέλ-
λον των επενδύσεων, αναφέρεται στα μέτρα για την εργασία, 
τη δυνατότητα παρέμβασης στις τράπεζες, ενώ παράλληλα, 
σε περίπτωση υποτροπής της πανδημίας, διαβεβαιώνει ότι η 
κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
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NEWS Eν περι-
λήψει...

08. 
Επιστροφή στις 
επενδύσεις και 
τη βιομηχανία, 
Άδωνις  
Γεωργιάδης

14.     
Οι επαγγελματί-
ες λογιστές,  
το μέλλον, Mark 
Millar

18. 
Χτίζοντας 
μια βιώσιμη 
επιχείρηση, 
Trond-Morten 
Lindberg

22. 
Κρίση κορονοϊ-
ού: Επιπτώσεις 
στην αναφορά 
και τον έλεγχο,  
Accountancy 
Europe

26.    
Διαχειριστείτε 
μια πρωτόγνω-
ρη πρόκληση, 
Μιχάλης 
Παπαγεωργίου, 
KPMG

30. 
Covid-19: 
Διαχειριστείτε 
το σήμερα - 
Προετοιμαστεί-
τε για το αύριο, 
Δρ Παναγιώτης 
Πρόντζας, Grant 
Thornton

32. 
Covid-19: Πώς 
επηρεάζονται 
οι αποτιμήσεις 
στην εποχή 
της πανδημί-
ας, Δημήτρης 
Δουβρής, Ελίνα 
Λίτσα, Grant 
Thornton

36.    
Τα τρία μαθή-
ματα για την 
επόμενη μέρα 
της ελληνικής 
επιχείρησης,  
Στέλιος Βογια-
τζής, Mazars

38. 
Τι σημαίνει 
για τον έλληνα 
ασφαλισμένο 
Φερεγγυότητα ΙΙ, 
Φίλιππος Κάσ-
σος, KPMG

42. 
Ευρωπαϊκή 
έρευνα: Διασφα-
λίζοντας την 
ηγετική θέση το 
2025, BDO

46. 
«Οδικός 
χάρτης» για τη 
διαχείριση της 
ρευστότητας και 
των αναγκών 
χρηματοδότη-
σης κάτω από 
ακραίες συνθή-
κες, Δημήτρης 
Λαμπρόπουλος, 
KPMG

48. 
Ο αντίκτυπος 
του Covid-19 
στην εποπτεία 
των αγορών 
κεφαλαίου της 
Ε.Ε., Δρ Θύμιος 
Μπουλούτας, 
Grant Thornton

52. 
Covid-19 και 
έλεγχος οικονο-
μικών καταστά-
σεων, Μπερτζε-
λέτος Βασίλειος, 
ΣΟΕΛ

58. 
Οι επιχειρήσεις 
αναθεωρούν 
τις στρατηγικές 
διαχείρισης 
κεφαλαίων, EY

60.    
Ο δρόμος για την 
επόμενη μέρα 
PwC

62. 
Ο στρατηγι-
κός ρόλος του 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού για 
την επιτυχή 
μετάβαση σε μια 
«νέα κανονικό-
τητα», PwC

64. 
Aσφαλής 
επιστροφή των 
εργαζομένων 
στον χώρο ερ-
γασίας, μετά τον 
COVID-19, EY

66.    
Η πανδημία αλ-
λάζει ριζικά τις 
καταναλωτικές 
συμπεριφορές, 
EY

68.    
Μη δημοσίευση 
ισολογισμών: 
Προτάσεις 
νομοθετικής 
ρύθμισης, 
Παναγιώτης 
Παπαδέας

71.    
Η αναδιάρ-
θρωση των 
εταιρειών εντός 
της ενιαίας 
αγοράς, Φωτεινή 
Σταγάκη

74. 
Πληθαίνουν τα 
φαινόμενα εται-
ρικής απάτης, 
EY

76. 
Οι εργαζόμενοι 
το πιο πολύτιμο 
περιουσιακό 
στοιχείο μιας 
επιχείρησης, 
Κυριάκος 
Πατατούκας, 
ΣΟΛ CROWE, 
Νικόλαος Λ. 
Παπάκης, ΣΟΛ 
CROWE

81. 
Οργανισμός για 
την Τυποποίηση 
στη Λογιστι-
κή και στην 
Ελεγκτική, 
Αθανάσιος Α. 
Μανδήλας

84. 
Χειρισμοί λο-
γαριασμών ιδι-
οτελώς: το νέο 
πεδίο έρευνας 
διεθνώς, Βασί-
λειος Φ. Φίλιος, 
Νικόλαος Αρνής

89. 
 
 

 Ο ρόλος του 
εσωτερικού ελε-
γκτή, Δρ Μάριος 
Μενεξιάδης, 
Κωνσταντίνος 
Ζοπουνίδης, 
Χρήστος Λεμο-
νάκης

91. 
ΔΠΧΑ 9: οι 
επιπτώσεις του 
στις οικονομι-
κές καταστάσεις 
των ελληνικών 
συστημικών 
τραπεζών, 
Γεραντώνης 
Νικόλαος, Χύτης 
Ευάγγελος

95. 
Γυναίκες σε 
παγκόσμιες 
ηγετικές θέσεις, 
KPMG

98.    
Η περιπέτεια 
της λέξης 
«λογιστική», 
Κωνσταντίνος Ι. 
Νιφορόπουλος, 
Ωρίων Α.Ε.
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• Η IFAC ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι οι κορυφαίοι 
φορείς του ελεγκτικού - λογιστικού επαγ-
γέλματος και άλλοι οργανισμοί ζήτησαν να 
αναληφθούν δράσεις εταιρειών και ιδιο-
κτητών περιουσιακών στοιχείων προκει-
μένου να βελτιωθούν οι εκθέσεις σχετικά 
με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030. Οι συ-
στάσεις περιγράφονται λεπτομερώς στην 
έκθεση «Disclosure Goals on Sustainable 
Development» από τον Carol Adams, καθη-
γητή Λογιστικής, και τους Paul Druckman 
και Russell Picot, επίτιμους καθηγητές 
στο Durham University Business School. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2z2zjGt 

• Η IFAC ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τη δεύτερη δόση 
της εκπαιδευτικής σειράς εξερεύνησης 
του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελ-
ματίες Λογιστές του IESBA, με τίτλο: «Το 
Εννοιολογικό Πλαίσιο - Βήμα 1: Εντοπι-
σμός απειλών». Σημειώνεται ότι ήδη βρί-
σκεται σε διαβούλευση και η τρίτη δόση 
της εν λόγω εκπαιδευτικής σειράς. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Xumnmf 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ-
ΜΕΑ (IPSASB) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ την Τελική 
Ανακοίνωση (Final Pronouncement) με 
τίτλο «Βελτιώσεις στα IPSAS, 2019». Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Mq5we3 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΩΗΝ 
FEE) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πιο πρόσφατη 

δημοσίευσή της με τίτλο: «Αξιόπιστη μη 
χρηματοοικονομική αναφορά σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη» (Towards reliable non-
financial information across Europe). Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2UbKELT 

• ΤΟ IPSASB ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ τις οδηγίες 
για τις δαπάνες κοινωνικής πολιτικής. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/36WTUZt 

• Η IFAC ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ πέντε παράγο-
ντες για τον έλεγχο υψηλής ποιότητας, 
ζητεί την υποβολή προτάσεων από τα εν-
διαφερόμενα μέρη στο οικοσύστημα του 
ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3gMAkDL 

• ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ IFAC ΚΑΙ ACCA ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΠΤΕΙ τις ιδανικές λογιστικές πρα-
κτικές για τις κυβερνήσεις, προς εξασφά-
λιση διαφάνειας για τους πολίτες τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2zQVKPy 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΩΗΝ FEE) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσφατη δημοσίευσή 
της με θέμα: «Από τους κινδύνους στις 
κανονιστικές ρυθμίσεις: επανεξέταση της 
κατηγοριοποίησης των εταιρειών» (From 
risks to regulation: rethinking company 
categorisation). Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://bit.ly/2U6iPUX 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΩΗΝ 
FEE) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσφατη δη-
μοσίευσή της με θέμα: «Κρίση κορονοϊού: 
επιπτώσεις στην αναφορά και τον έλεγ-

χο» (Coronavirus crisis: implications on 
reporting and auditing). Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/2Xygdl3 

• ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ έκθεση που διερευ-
νά τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας 
στους ελεγκτές - λογιστές. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: https://bit.ly/2XuxawL 

• «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ, ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙ-
ΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ»: Απάντηση της IFAC στη 
σχετική διαβούλευση της Accountancy 
Europe επί του θέματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/2XYSRUF 

• ΤΟ IAASB ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ το ISRS 4400 για να 
ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες 
των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3dwT4ox 

• ACCOUNTANCY EUROPE: Αντιδράσεις 
χωρών στις επιπτώσεις στην υποβολή 
έκθεσης ελέγχου λόγω κορονοϊού. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2U9omKE 

• ΤΟ IAASB ΕΚΔΙΔΕΙ υλικό υποστήριξης 
για τεκμηρίωση ελέγχου κατά τη χρήση 
αυτοματοποιημένων εργαλείων και τε-
χνικών. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/2AD5UmG 

• ΤΟ IAASB ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ εκσυγχρονισμό 
του προτύπου ελέγχου ομίλων για την 
υποστήριξη της ποιότητας ελέγχου. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

Από το Γραφείο  
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ NEWS Eν περιλήψει...
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στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Uah1KJ 

• Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ 
τη θητεία του ως Πρόεδρος του IESBA. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3cyOKUH 

• Η IFAC ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ το Σχέδιο Δράσης 
Πρακτικής Μεταμόρφωσης. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: https://bit.ly/36XEmEC 

• Η IFAC ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τα μέλη της για 
τους πόρους που δημιούργησε για να βο-
ηθήσουν τους επαγγελματικούς οργανι-
σμούς λογιστικής και ελέγχου (PAOs) να 
ανταποκριθούν στον Covid-19, συμπερι-
λαμβανομένου νέου ηλεκτρονικού εργα-
λείου για την εκπαίδευση στη λογιστική 
και τον έλεγχο. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://bit.ly/2MsVbxV 

• Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΚΩ-
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (FCM) ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙ την τελευταία έκδοση της έρευ-
νάς της με τίτλο «Προστασία των ΜμΕ, των 
επαγγελματιών σε δημόσια άσκηση και 
των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων 
σε περιόδους Covid-19». Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/2XuplHq 

• Η IFAC ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ έναν κατάλογο 
ελέγχου περί αδιάκοπης λειτουργίας των 
μικρών επιχειρήσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3cqYiB2 

• ΤΟ IAASB ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ σχετική καθο-
δήγηση για την έκθεση ελέγχου εν μέσω 
Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες 

ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3gMJqQV 

• ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΕΛ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ Η 
IFAC ΑΝΑΛΥΟΥΝ τις βέλτιστες προσεγγί-
σεις για τη διαφάνεια επί της πραγματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς τα οικονομικά εγκλή-
ματα αυξάνονται κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3gSuIba 

• ΤΟ ΔΠΕ 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ): Εφαρ-
μογή και επεξηγηματικά παραδείγματα για 
τον έλεγχο απλών και σύνθετων λογιστι-
κών εκτιμήσεων. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://bit.ly/3gRbHFS 

• ΤΗΝ 23.1.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ η έκ-
θεση και ο σχετικός πίνακας της επιτρο-
πής EFRAG περί υιοθέτησης νέων, καθώς 
και τροποποιήσεων παλαιότερων ΔΛΠ και 
ΔΠΧΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συ-
γκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/402 της Επι-
τροπής της 13ης Μαρτίου 2019 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων 
διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 19. 

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/412 της Επιτρο-
πής της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων 
διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 και 23 
και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 και 11. 

(γ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2104 της Επι-
τροπής της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων 
διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα 1 και 8. 

(δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2075 της Επι-
τροπής της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων 
διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστι-
κά Πρότυπα 1, 8, 34, 37 και 38, τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
2, 3 και 6, τις Διερμηνείες 12, 19, 20 και 22 
της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφο-
ράς και τη Διερμηνεία 32 της Μόνιμης Επι-
τροπής Διερμηνειών. 

(ε) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/34 της Επιτροπής 
της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων 
διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 39, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-
οικονομικής Αναφοράς 7 και 9.
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Βρισκόμαστε, κ. υπουργέ, σε μια κα-
μπή της μετάβασης από τον αποκλεισμό 
στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Με 
δεδομένο, μέχρι στιγμής, ότι ο τουρισμός 
βρίσκεται δέσμιος της παγκόσμιας υγειο-
νομικής κρίσης, πού πιστεύετε ότι πρέπει 
να στηριχτεί η οικονομία της χώρας;

Ασφαλώς η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο 
οικονομικό μοντέλο, στο οποίο θα υπάρ-
χει πιο ισορροπημένη ανάπτυξη και δεν 
θα εξαρτιόμαστε μόνο από τον τουρισμό. 
Όμως ο τουρισμός είναι αυτός που κράτη-
σε όρθια την Ελλάδα, ακόμα και στις πιο 
δύσκολες στιγμές της κρίσης, άρα δεν θα 
τον αφήσουμε πίσω.

Στο νέο παραγωγικό μοντέλο, την προε-
τοιμασία για το οποίο να θυμίσω ότι είχαμε 
ξεκινήσει ως κυβέρνηση πριν την κρίση 
του Covid-19, συστήνοντας τη λεγόμενη 
«επιτροπή σοφών» υπό τον καθηγητή Χρ. 

Πισσαρίδη και τον καθηγητή Ν. Βέττα, θέ-
λουμε ως βασικό πυλώνα τη βιομηχανία, 
καθώς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί 
να είναι βιομηχανική χώρα, όπως ήταν 
και στο παρελθόν, πριν δηλαδή περάσει 
τη φάση της μεγάλης αποβιομηχάνισης 
στη δεκαετία του ’80. 

Άλλωστε, την περίοδο της κρίσης, όταν 
ανέκυψε το θέμα με τις μάσκες και τα 
αντισηπτικά, ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι 
συνειδητοποίησαν ότι μπορεί –δυνητικά– 
να αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματικό 
για μια χώρα το να μην έχει βιομηχανική 
παραγωγή.

Επιπρόσθετα, θέλουμε να επενδύσουμε 
στην έρευνα και την τεχνολογία που έχουν 
πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή αξίας στην 
οικονομία, ενώ μπορούν να αποδειχθούν 
το βασικότερο εργαλείο για την αντιστρο-
φή της τάσης του brain drain, καθώς μπο-

ρούμε να φέρουμε πίσω –με πολύ μεγάλα 
οφέλη σε πολλά επίπεδα– τα δυνατά μυαλά 
που έφυγαν στο εξωτερικό.

Μαζί με τον δευτερογενή, μπορούμε 
να επενδύσουμε και στον πρωτογενή 
τομέα, αξιοποιώντας σύγχρονους τρό-
πους παραγωγής και συνδέοντάς τον με 
τη μεταποίηση. Γενικότερα, οι επιλογές 
μας θα συμβαδίζουν με τις βασικές πο-
λιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ψηφιακή μετάβαση και τη 
νέα «πράσινη συμφωνία».

Η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την Κυβερ-
νητική Επιτροπή Βιομηχανίας με σκοπό 
τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγι-
κής της βιομηχανίας και τον καθορισμό 
αξόνων, μέτρων και δράσεων με στόχο 
την ανάκαμψη. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 

Επιστροφή στις 
επενδύσεις και 
τη βιομηχανία 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό μας αναπτύσσει την στρατηγική 
της επόμενης ημέρας μετά τον covid 19. Τονίζει ότι πέραν του 

τουρισμού η Ελλάδα πρέπει να γίνει και πάλι βιομηχανική χώρα, 
αισιοδοξεί για το μέλλον των επενδύσεων, αναφέρεται στα μέτρα 

για την εργασία, τη δυνατότητα παρέμβασης στις τράπεζες 
ενώ παράλληλα σε περίπτωση υποτροπής της πανδημίας 

διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα

 ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΆΝΝΗ Ν. ΜΠΆΣΚΟΖΟ 

ΆΔΩΝΙΣ ΓΈΩΡΓΙΆΔΗΣ
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παραγωγής παρουσίασε μείωση 9,9% τον 
Απρίλιο του 2020. Υπάρχει η αίσθηση ότι η 
βιομηχανία χρειάζεται ιδιαίτερα κίνητρα 
αυτήν την περίοδο. Τι σκέφτεστε για να 
την ενισχύσετε;

Η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει πριν από 
την κρίση και τον ανασχεδιασμό της βιο-
μηχανικής μας πολιτικής: εξασφαλίσαμε 
επιπλέον πόρους για τη βιομηχανία, συστή-
σαμε ειδικό φορέα διαχείρισης στο ΕΣΠΑ, 
για πρώτη φορά από την ένταξή μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοθετήσαμε Εθνικό 
Συμβούλιο Βιομηχανίας, ανακοινώσαμε 
ότι η μετάβαση της ελληνικής βιομηχα-
νίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
(Industry 4.0) θα ενισχυθεί κατά προτε-
ραιότητα από το νέο ΕΣΠΑ μετά το 2021.

Μέσα στην κρίση, αυτή η στήριξη έγινε 
πράξη και μέσω της αδειοδότησης, με δια-
δικασίες - εξπρές, των βιομηχανιών για να 
παράξουν αντισηπτικά και μάσκες, ώστε 
να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Χαράζοντας, σε συνεργασία με τους 
θεσμικούς εκπροσώπους της βιομηχανί-
ας, και εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τη βιομηχανία, θέτουμε 
στόχο να αυξήσουμε το ποσοστό της στο 
συνολικό ΑΕΠ από το 9,5% σήμερα στο 12% 
σε βάθος τετραετίας, με προοπτική να φτά-
σουμε στο 15% έως το 2030. 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και 
της γενικότερης κυβερνητικής πολιτι-
κής, θα μελετηθούν και θα αναζητηθούν 
λύσεις και για τα προβλήματα που έχει η 
βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα, όπως, για 
παράδειγμα, το υψηλό κόστος ενέργειας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διε-
θνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι θα συνα-
ντηθούμε με τη «βαθύτερη» ύφεση που 
έχει γνωρίσει ο πλανήτης από τον Β’ Πα-
γκόσμιο πόλεμο και 70 έως 100 εκατομ-

μύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν κάτω 
από το όριο της φτώχειας. Σας τρομάζει 
μια τέτοια «προφητεία»;

Θα ήμουν αφελής εάν δεν με ανησυχού-
σε. Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να πε-
ριορίσουμε το βάθος της ύφεσης, η οποία, 
κατά κοινή ομολογία, θα ήταν πολύ μεγα-
λύτερη χωρίς τα μέτρα που, έγκαιρα και 
αποτελεσματικά, έλαβε η κυβέρνηση για 
να διατηρήσει ζωντανό τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, 
θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι το 2020 είναι 
μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εάν όλα, 
όμως, πάνε καλά, το 2021 θα έχουμε πολύ 
μεγάλη ανάκαμψη. 

Αν επαληθευτούν οι φόβοι για έναν νέο 
κύκλο της επιδημίας, υπάρχει από τη με-
ριά της κυβέρνησης και ειδικότερα του 
υπουργείου σας ένα plan B και, αν ναι, 
ποιοι θα είναι οι πυλώνες που θα στηρί-
ζεται αυτό;

Η διαχείριση της κρίσης –το έχω δηλώ-
σει από την αρχή της πανδημίας– προσιδι-
άζει περισσότερο σε μαραθώνιο παρά σε 
αγώνα 100 μέτρων. Όντως, σήμερα, ουδείς 
μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει από 
το φθινόπωρο ένας δεύτερος γύρος της 
πανδημίας, καθώς επίσης αν και πότε θα 
είναι διαθέσιμα το φάρμακο και το εμβόλιο 
κατά του Covid-19.

Ως εκ τούτου, μολονότι φυσικά θέλου-
με κι ευχόμαστε να επιβεβαιωθεί το καλό 
σενάριο, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε 
και για το χειρότερο. Και το κάνουμε. Γι’ αυ-
τό –υπενθυμίζω– η κυβέρνηση αποφάσισε 
να μην εξαντλήσει όλα τα πολεμοφόδιά της 
από την αρχή, παρά την έντονη κριτική που 
δεχθήκαμε τότε από την αντιπολίτευση.

Στην απευκταία –επαναλαμβάνω– πε-
ρίπτωση νέου κύκλου της πανδημίας, 
είναι προφανές ότι η χώρα μας θα είναι 

Στο νέο παρα-
γωγικό μοντέ-
λο θέλουμε ως 
βασικό πυλώνα 
τη βιομηχανία, 
καθώς πιστεύ-
ουμε ότι η Ελ-
λάδα μπορεί να 
είναι βιομηχανι-
κή χώρα, όπως 
ήταν και στο 
παρελθόν, πριν 
δηλαδή περά-
σει τη φάση της 
μεγάλης αποβι-
ομηχάνισης στη 
δεκαετία του 
’80. 
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καλύτερα προετοιμασμένη, ειδικά στον 
νευραλγικό τομέα της υγείας, θα μπορεί να 
αντλήσει πολύτιμα συμπεράσματα από την 
εμπειρία του πρώτου κύκλου, στον οποίο η 
διαχείριση ήταν, κατά κοινή ομολογία, υπο-
δειγματική, ενώ ευελπιστούμε να έχουμε 
και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, πιστεύω 
ότι θα δράσει με την ίδια επιτυχία όπως 
μέχρι τώρα και για έναν λόγο παραπάνω: 
η επιτυχής διαχείριση του πρώτου κύκλου 
θέτει εκ των πραγμάτων ψηλότερα τον 
πήχη των προσδοκιών αλλά και της ευ-
θύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και 
την υγεία.

Θέλω να πιστεύω ότι και ο ελληνικός 
λαός, εφόσον χρειαστεί, θα δείξει την ίδια 
πειθαρχημένη συμπεριφορά, καθώς έχει 
συνειδητοποιήσει πλέον ότι αυτό είναι 
προς όφελός του και σε ατομικό και σε 
συλλογικό επίπεδο.

Σε αυτήν την περίοδο υπάρχουν φόβοι 
ότι θα αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια. Δε-
δομένου ότι οι τράπεζες έχουν τον πρώτο 
λόγο, μπορείτε ως Υπουργείο Ανάπτυξης 
να παρέμβετε και σε ποιον τομέα;

Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες των επι-
χειρήσεων για ρευστότητα μέσα σε αυτή 
την κρίση είναι πρωτόγνωρα μεγάλες. Από 
την άλλη πλευρά, σε καμία χώρα του δυτι-
κού κόσμου δεν δίνουν οι τράπεζες δάνεια 
χωρίς τραπεζικά κριτήρια. Για τον απλού-
στατο λόγο ότι οι τράπεζες τις δικές μας 
καταθέσεις δίνουν δάνεια, άρα, αν είναι να 
δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις γνωρίζο-
ντας ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν, 
τότε το μόνο που θα δημιουργήσουμε είναι 
μια νέα μεγάλη γενιά κόκκινων δανείων.

Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τη «χρυ-
σή τομή»: ναι, πρέπει να υπάρχουν τραπε-

ζικά κριτήρια, αλλά, όπως όλα στη ζωή, 
έχουν περιόδους που εφαρμόζονται με 
μεγαλύτερη αυστηρότητα και περιόδους 
που εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ελα-
στικότητα, ακριβώς για να μπορέσουμε να 
προσαρμοστούμε στις ανάγκες της εποχής.

Σήμερα οι τράπεζες πρέπει να εφαρμό-
σουν αυτά τα τραπεζικά κριτήρια με μεγα-
λύτερη ελαστικότητα. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
σχεδιάσαμε και ενεργοποιήσαμε σε χρόνο 
ρεκόρ σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ώστε να συμβάλουμε στην παροχέτευση 
της αναγκαίας ρευστότητας στις επιχει-
ρήσεις. Θέλω με την ευκαιρία να τονίσω 
ότι το μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων ως 
αποτέλεσμα της αδυναμίας πρόσβασης 
στην αναγκαία ρευστότητα θα πλήξει και 
τις ίδιες τις τράπεζες, διότι στην πραγ-
ματικότητα θα χάσουν κύκλο εργασιών, 
πελάτες, θα μεγαλώσει το πρόβλημα στα 
κόκκινα δάνεια και ούτω καθεξής. Άρα, 
πρέπει σε αυτή τη δύσκολη εποχή να βρού-
με τη χρυσή τομή.

Συμπερασματικά, η αλήθεια είναι ότι 
το τραπεζικό σύστημα κινείται σαφώς 
γρηγορότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Εμείς 
θέλουμε, όμως, να κινηθεί ακόμη γρηγο-
ρότερα και έχουμε παρέμβει προς αυτήν 
την κατεύθυνση, καθιστώντας σαφές ότι 
με την ολοκλήρωση 30 ημερών από την 
ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
θα μετρήσουμε πόσα χρήματα έχει δώσει 
η κάθε τράπεζα και αν κάποια έχει μείνει 
πίσω, θα της αφαιρεθούν χρήματα ώστε 
να μεταφερθούν σ’ αυτές που έχουν πάει 
γρήγορα.

Σκέπτεστε να εκσυγχρονίσετε την 
«golden visa» και σε ποια κατεύθυνση;

Το πρόγραμμα Golden Visa, ένα πολύ 
επιτυχημένο πρόγραμμα, έχει ήδη αρχί-
σει πάλι και κινείται μετά τους πρώτους 

μήνες του 2020 που «πάγωσε», κυρίως 
από τις απώλειες στην αγορά της Κίνας, η 
οποία είναι και η μεγάλη αγορά αυτού του 
προγράμματος. 

Με τη νομοθετική μας πρωτοβουλία 
σχεδιάζουμε να κάνουμε πιο εύκολη τη 
λειτουργία του προγράμματος εν μέσω 
πανδημίας, γιατί η πανδημία έχει προκα-
λέσει προβλήματα και στο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα και στην αξία των ακινήτων.

Γενικότερα, σχεδιάζουμε κι άλλα προ-
γράμματα τέτοιου τύπου για την ενίσχυση 
της αγοράς ακινήτων, τομέας που πιστεύ-
ουμε ότι, όπως έχει προσφέρει πολλά στην 
ελληνική οικονομία στο παρελθόν, μπορεί 
να προσφέρει εξίσου πολλά και στο μέλ-
λον.

Αν οι επιδημιολογικές και κατ’ επέκτα-
ση και οι οικονομικές εξελίξεις δεν είναι 
καλές, το πιο πιθανό είναι να έχουμε αύ-
ξηση της ανεργίας. Υπάρχει πρόνοια για 
μια τέτοια εξέλιξη; Αντέχει η οικονομία 
για συνέχιση των επιδοτήσεων; Υπάρχει 
κάποιο άλλο σχέδιο;

Από την πρώτη στιγμή καταστήσαμε 
σαφές ως κυβέρνηση ότι απ’ αυτήν την 
κρίση θα εξέλθουμε όλοι μαζί και κανέ-
νας δεν θα μείνει πίσω. Με βάση αυτήν 
την αρχή, θέσαμε ως προϋπόθεση για να 
ενταχθεί μια επιχείρηση στην περίμετρο 
των μέτρων προστασίας τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας.

Επιπλέον των μέτρων στήριξης του 
κόσμου της εργασίας που έχουν ληφθεί 
έως τώρα, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε, 
στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, ότι η κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να προχωρήσει και σε πρόσθετες 
παρεμβάσεις, εφόσον χρειαστεί.

Το ίδιο ισχύει γενικότερα. Ανάλογα με 
την εξέλιξη της κρίσης και τις τυχόν ανά-
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γκες που πιθανόν να προκύψουν, η κυβέρ-
νηση έχει και τη δυνατότητα και τη βούλη-
ση να παρέμβει. Πάντοτε διατηρώντας τη 
δημοσιονομική ισορροπία της χώρας μας, 
καθώς ουδείς λογικός άνθρωπος δεν θα 
ήθελε στην κρίση του κορονοϊού να προ-
στεθεί και μια δημοσιονομική κρίση, που 
θα μας αποτελείωνε.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόοδος στο 
Ελληνικό. Αλλά μπουλντόζες ακόμα δεν 
είδαμε...

Οι μπουλντόζες έχουν πιάσει ήδη δου-
λειά στο Ελληνικό ξεκινώντας, όπως 
είναι λογικό, από τις κατεδαφίσεις των 
παλαιών κτιρίων. Για να φθάσουμε έως 
εδώ καταφέραμε και ολοκληρώσαμε όλες 
τις απαιτούμενες διαδικασίες –υπολογί-
σαμε τις νομικές εκκρεμότητες που μας 
κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση 
σε περισσότερες από 500– σε διάστημα 
μόλις εννέα μηνών, εκ των οποίων οι δύο 
σε καραντίνα.

Πάμε πολύ γρήγορα κι είμαστε υπερή-
φανοι που αποδείξαμε ότι μπορούμε να 
τα καταφέρουμε και μάλιστα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι 
πρόκειται για το μεγαλύτερο πρότζεκτ 
αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, ένα 
πρότζεκτ που, λόγω μεγέθους, θα ήταν 
περίπλοκο σε κάθε χώρα.

Να πω με την ευκαιρία ότι, πέραν της 
προφανούς αξίας του έργου στην οικονο-
μία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας, η εκκίνηση των εργασιών στο Ελλη-
νικό, ως το πλέον εμβληματικό έργο στη 
χώρα μας, αποτελεί κι ένα ισχυρό μήνυμα 
στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα ότι 
στην Ελλάδα εννοούμε απολύτως όσα λέμε 
για τη μετεξέλιξή της σε μια από τις πλέον 
φιλικές στην επιχειρηματικότητα χώρες 
του πλανήτη.

Το στοίχημα των επενδύσεων, δεδο-
μένης της παγκόσμιας τάσης, μπορεί να 
κερδηθεί; Πώς και σε ποιο χρόνο;

Πριν ξεσπάσει η πανδημία, η Ελλάδα 
εξελισσόταν στο νέο επενδυτικό hot-spot 
του πλανήτη. Το θετικό είναι ότι, κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας, ούτε μία –κυρι-
ολεκτώ– επένδυση δεν ματαιώθηκε. Το 
αντίθετο. Πολλοί επενδυτές εξέφρασαν 
ενδιαφέρον να επιταχύνουν τον ρυθμό 
υλοποίησης των επενδυτικών τους σχε-
δίων, ενώ εμφανίστηκαν και νέοι ενδια-
φερόμενοι επενδυτές.

Μετά την καραντίνα, η ταυτόχρονη έναρ-
ξη πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων 
–γιατί δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι 
και η Κασσιόπη στην Κέρκυρα, το Kilada 
στην Αργολίδα, το Mirum στην Ελούντα, 
οι νέες επενδύσεις στο Costa Navarino– 
μεγεθύνουν και ισχυροποιούν το μήνυμα 
ότι η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο και 
γίνεται φιλική στις επενδύσεις.

Παράλληλα, αρχίζουν και παράγουν απο-
τελέσματα οι νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της κυβέρνησης, με σημαντικότερη τον 
νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα», που ψη-
φίσαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι στρατηγικές επεν-
δύσεις (άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ) 
εγκρίνονται πλέον σε διάστημα μικρότερο 
των 20 ημερών, όταν στο παρελθόν χρει-
άζονταν χρόνια –συνήθως πολλά χρόνια. 
Αλλά και για τις επενδύσεις μικρότερου 
προϋπολογισμού, ο χρόνος έγκρισης έχει 
συντμηθεί αισθητά. 

Μάλιστα, η θετική απήχηση που είχε η 
Ελλάδα διεθνώς, λόγω της αποτελεσματι-
κής διαχείρισης της κρίσης στο υγειονο-
μικό σκέλος της, είναι βέβαιο ότι θα έχει 
θετική επίπτωση και στην οικονομία και 
ειδικότερα στις επενδύσεις

Άρα, ναι, το στοίχημα των επενδύσεων 
το κερδίζουμε. Καθημερινά.

Η ταυτόχρονη 
έναρξη πολύ 
μεγάλων επεν-
δυτικών σχεδί-
ων –γιατί δεν 
είναι μόνο το 
Ελληνικό, είναι 
και η Κασσιόπη 
στην Κέρκυ-
ρα, το Kilada 
στην Αργολί-
δα, το Mirum 
στην Ελούντα, 
οι νέες επενδύ-
σεις στο Costa 
Navarino– με-
γεθύνουν και 
ισχυροποιούν 
το μήνυμα ότι η 
Ελλάδα αλλάζει 
προς το καλύ-
τερο και γίνε-
ται φιλική στις 
επενδύσεις





14

ACCOUNTANCY GREECE        39

Ο αντιπρόεδρος της ACCA, Mark 
Millar, παρευρέθηκε σε εκδή-
λωση απονομής τίτλων που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις αρχές Μαρτίου 2020, όπου του δόθηκε 
η ευκαιρία να συναντήσει παλαιότερα μέλη 
της ACCA, να καλωσορίσει νέα μέλη στην 
ένωση και να συγχαρεί τους Έλληνες που 
σημείωσαν τεράστια ακαδημαϊκή επιτυχία 
στις πρόσφατες εξετάσεις για την απόκτη-
ση του τίτλου και της ιδιότητας του μέλους 
της ACCA. Στο πλαίσιο της ίδια εκδήλωσης, 
ο Mark συναντήθηκε επίσης με τον πρό-
εδρο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
(ΣΟΕΛ), καθώς και το προσωπικό των ΣΟΕΛ 
και ΙΕΣΟΕΛ για να μοιραστούν εμπειρίες 
και ιδέες.

Είναι σαφές από την πρώτη στιγμή ότι 
ο Mark έχει πάντα στην καρδιά του το 
δημόσιο όφελος και το κοινό καλό. Αυτό 

ίσως δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης 
της δικής του σταδιοδρομίας στον δημόσιο 
τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον 
τρόπο που ο ίδιος το περιγράφει, αρνήθηκε 
την ευκαιρία να πάει στο πανεπιστήμιο, 
αποφασίζοντας να εισέλθει στο εργατικό 
δυναμικό κατευθείαν μετά το σχολείο.

«Ενώ έκανα τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων στο πανεπιστήμιο, μου δόθηκε 
η ευκαιρία να γίνω ασκούμενος λογιστής 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να σπου-
δάσω για την απόκτηση επαγγελματικών 
προσόντων», είπε.

«Το είδα αυτό ως μια εξαιρετική ευ-
καιρία, επιλέγοντας την ACCA για την 
προσέγγισή της και όχι έναν από τους πε-
ρισσότερο τομεακούς οργανισμούς του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Μια απόφαση για 
την οποία ποτέ δεν μετάνιωσα». 

Μετά από μια σειρά εξετάσεων, ο Mark 

απέκτησε την ιδιότητα του μέλους της 
ACCA το 1980, ενώ έως τότε είχε φτάσει 
επαγγελματικά στη θέση του επικεφαλής 
οικονομικής διαχείρισης ενός μεγάλου 
επαρχιακού πανεπιστημιακού νοσοκομεί-
ου. Μετά από μερικές ακόμη προαγωγές, 
ο Mark έκανε σύντομη παράκαμψη από 
τον δημόσιο τομέα για να επιστρέψει λίγο 
αργότερα. 

«Η έξοδος από τον δημόσιο τομέα με 
έκανε να καταλάβω καλύτερα τι με εν-
θαρρύνει και τι με ενθουσιάζει», είπε. 
«Τότε άρχισα να κατανοώ τις έννοιες του 
δημόσιου οφέλους και του κοινού καλού 
πολύ περισσότερο».

Ο Mark επέστρεψε στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) ως οικονομικός διευθυντής, 
μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκη-
σης. Δήλωσε: «Αυτό άνοιξε πραγματικά τα 
μάτια μου σε έναν ευρύτερο κόσμο, όπου 

Οι 
επαγγελματίες 

λογιστές,  
το μέλλον 

Ο Mark Millar μιλάει για την  ACCA, τη 
συνεργασία με το ΣΟΕΛ, το μέλλον του 

λογιστικού επαγγέλματος

 ΈΠΙΜΈΛΈΙΆ ΜΈΤΆΦΡΆΣΗΣ: ΜΆΡΙΆ ΤΥΡΟΒΟΛΆ
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ 

ΠΡΟΣΩΠΆ - ΓΈΓΟΝΟΤΆ - ΣΚΈΨΈΙΣ
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τα λογιστικά μου προσόντα με είχαν εξο-
πλίσει για ηγετικούς ρόλους πολύ έξω από 
την παραδοσιακή λειτουργία χρηματοδό-
τησης. Πιστεύω ότι αυτό μου επέτρεψε να 
διαδραματίσω έναν ενισχυμένο ρόλο γύρω 
από το διοικητικό συμβούλιο».

Ακολούθησε η μετάβαση από τη θέση 
του οικονομικού διευθυντή σε αυτή του 
διευθύνοντος συμβούλου και ο Mark πέ-
ρασε σχεδόν 20 χρόνια στη διοίκηση νο-
σοκομείων και άλλων υγειονομικών εγκα-
ταστάσεων με τον ρόλο του διευθύνοντος 
συμβούλου.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πέρα-
σα ένα υπέροχο διάστημα, συμβάλλοντας 
στην ηγεσία αλλά και στη διαμόρφωση των 
υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτόμαστε 
όλοι. Βλέπω τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι 
συνεργάζονται και όταν δεν το πράττουν. 
Όλο αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται σε 

οργανισμούς προσχώρησης μελών όπως 
η ACCA και το ελεγκτικό - λογιστικό επάγ-
γελμα στο σύνολό του».

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
Πιστεύω στην παγκόσμια ανάγκη για 

ένα ισχυρό ελεγκτικό - λογιστικό επάγ-
γελμα που εργάζεται για την ενίσχυση 
των κοινωνιών, αποτελεί φάρο ηθικής 
συμπεριφοράς, χωρίς διαφθορά, και σκέ-
φτεται ευρύτερα από το χρηματοοικονομι-
κό κέρδος ή τη ζημία και τον ισολογισμό. 
Δεν πρόκειται για τον τομέα στον οποίο 
κάποιος εργάζεται. Οι λογιστές μπορούν 
να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα και να 
εξασφαλίσουν την αξιολόγηση των απο-
φάσεων από χρηματοοικονομικές και μη 
πτυχές. Άκουσα πρόσφατα μια πολύ καλή 
φράση που το συνοψίζει: μια επιχείρηση 
με σκοπό όχι μόνο το κέρδος.

Οι επενδυτές προσπαθούν συνεχώς 
να τοποθετούν περισσότερα κεφάλαια 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
αποφέρουν μερίσματα μεγαλύτερα από μια 
περιορισμένη οικονομική απόδοση. Όλο 
και περισσότερο, υποστηρίζουν τις επιχει-
ρήσεις με δέσμευση βιωσιμότητας, πριμο-
δοτώντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική 
σταθερότητα παρά την άμεση ικανοποίηση 
ενός γρήγορου κέρδους. Πρόκειται για την 
αναγνώριση ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων και οι μέτοχοι ανησυχούν όλο και 
περισσότερο για την περιβαλλοντική και 
κοινωνική ευημερία της επιχείρησης. Αυτό 
αντανακλάται τόσο πολύ στην ACCA, όπου 
ο πυρήνας της ίδιας μας της ύπαρξης είναι 
η έννοια του δημόσιου οφέλους. Πριν να 
επιτύχουμε τον βασικό μας ηγετικό ρόλο, 
πρέπει να κερδίσουμε και να διατηρήσου-
με την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτός 
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είναι ο λόγος που δίνουμε τόση έμφαση 
στην ηθική και στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς.

Είμαι τόσο υπερήφανος που η ACCA εί-
ναι ένας οργανισμός που αγκαλιάζει και 
λατρεύει την ποικιλομορφία. Οι εξετάσεις 
μας είναι διαθέσιμες σε όλους τους άνδρες 
και τις γυναίκες, ‒ανεξάρτητα από πίστη 
ή πατρίδα. Αυτό το πνεύμα κινητοποιεί 
την οργάνωση από τότε που ιδρύθηκε, 
το 1904, όταν ήμασταν πολύ πιο μπροστά 
από την εποχή μας, δίνοντας μια ευκαιρία 
στην επαγγελματική ζωή σε τάξεις αν-
θρώπων που είχαν αποκλειστεί από αυτή. 
Έχουμε πρωτοπορήσει στην ένταξη των 
γυναικών στο επαγγελματικό δυναμικό 
μας και έχουμε συμβάλει δυναμικά στην 
προώθηση των γυναικών σε ανώτερους 
ρόλους. Ήμασταν διεθνιστές από τις πρώ-
τες μας μέρες, εξαπλωθήκαμε γρήγορα 
σε όλο τον κόσμο και παραμείναμε πιστοί 
στις βασικές αξίες της ακεραιότητας, του 
επαγγελματισμού και της δεοντολογικής 
πρακτικής. 

Ως σημαντικός παγκόσμιος φορέας του 
ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος, 
η ACCA διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 
εξεύρεση και συνεργασία με ομοϊδεάτες 
εταίρους για να προωθήσει το επάγγελμα με 
τον σωστό τρόπο, παρέχοντας δημόσιο όφε-
λος. Οι εταίροι μας είναι πολύ ξεχωριστοί. 
Η επίσκεψή μου στην Ελλάδα με άφησε 
ιδιαίτερα εντυπωσιασμένο από τη σχέση 
που το ACCA έχει αναπτύξει με το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ της ACCA και του ΣΟΕΛ αποτελεί 

εμπνευσμένο μοντέλο, που θα μπορούσαν 
να ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Είναι ένα 
λαμπρό παράδειγμα πραγματικής αρμονίας 
μεταξύ της ACCA και ενός εθνικού φορέα 
του επαγγέλματος. Είμαστε ιδιαίτερα πε-
ρήφανοι για το Κοινό Πρόγραμμα Εξετάσε-
ων (JES), το οποίο έχει υπηρετήσει τόσο 
καλά το επάγγελμά μας και την ελληνική 
χρηματοπιστωτική βιομηχανία από το 2009 
που ξεκίνησε.

Η ACCA και το ΣΟΕΛ διοργάνωσαν 
επίσης το πραγματικά επιτυχημένο πρό-
γραμμα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. 
Έχει τοποθετήσει περισσότερους από 70 
πτυχιούχους σε θέσεις εργασίας και τους 
έχει θέσει στον δρόμο για την ένταξη στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία της ACCA. 

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους 
(2019) η ACCA και το ΣΟΕΛ παρουσίασαν 
το νέο κοινό Πιστοποιητικό στα ΔΠΧΑ 
(Cert IFRS), μεταφρασμένο στην ελληνι-
κή γλώσσα. Ήταν μια τεράστια καινοτο-
μία για το επάγγελμά μας στην περιοχή, 
και μια τεράστια ώθηση για τη λογιστική 
και τον έλεγχο στη Ελλάδα, που άνοιξε το 
επάγγελμα ευρύτερα από ποτέ άλλοτε στον 
ελληνόφωνο κόσμο. Αυτό από μόνο του 
αποδεικνύει ότι όταν η ACCA μιλάει για 
την αποδοχή όλων των ενδιαφερομένων 
και την άρση των φραγμών στο επάγγελμα, 
εννοεί αυτό που λέει.

Ο δεσμός μας με το ΣΟΕΛ είναι πολύ 
σημαντικός για εμάς. Είναι ένα θαυμάσιο 
παράδειγμα αυτού που μπορούμε να επιτύ-
χουμε μαζί και αποτελεί πρότυπο για τους 
εταίρους μας σε άλλα μέρη του κόσμου.

Φυσικά, χρειαζόμαστε την υποστήριξη 

τόσο των εργοδοτών όσο και των παρό-
χων εκπαίδευσης για τη δημιουργία των 
λογιστών με την επιστημονική κατάρτιση 
που χρειαζόμαστε. Έχω δει ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο 
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 
ήμουν ευτυχής να συναντήσω, κατά την 
επίσκεψή μου, πολλούς εκπροσώπους 
παρόχων εκπαίδευσης.

Η πίστη ότι οι εργοδότες, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, οι επαγγελματικοί φορείς και 
οι πάροχοι εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα 
ανταποκρίνονται στην ακεραιότητα και 
στην αξία της ACCA είναι συγκινητική και 
τόσο ευχάριστη.

Από την πλευρά μας, προσφέρουμε στην 
ελληνική αγορά παγκόσμια ικανότητα και 
δεξιότητες, που ενισχύουν τη δυνατότητα 
άμεσης απασχόλησης. Ο τίτλος του ACCA 
αποτελεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο προσόν. 
Επιτρέπει στα μέλη μας να εργάζονται 
στην ηγεσία επιχειρήσεων σε όλη την οι-
κονομία και σε όλους τους τομείς.

Η ACCA ανοίγει ένα ασυναγώνιστο δί-
κτυο συναδέλφων επαγγελματιών, φτάνο-
ντας σε κάθε γωνιά του εμπορίου και των 
κυβερνητικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο.

Αξίζει να τονιστεί ότι όλα όσα κάνουμε 
βασίζονται στην κατανόηση του τι ανα-
ζητούν οι εργοδότες και οι επιχειρημα-
τίες του μέλλοντος. Αυτό μεταφράζεται 
στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσουμε το 
πρόγραμμα εξετάσεων και τις απαιτήσεις 
συμμετοχής.

Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στην ηγε-
σία της σκέψης, ειδικά μέσω της έρευνας 
με τίτλο Professional Insights. Υπάρχουν 

Πιστεύω στην παγκόσμια ανάγκη για ένα ισχυρό 
ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα που εργάζεται για 
την ενίσχυση των κοινωνιών, αποτελεί φάρο ηθι-
κής συμπεριφοράς, χωρίς διαφθορά, και σκέφτεται 
ευρύτερα από το χρηματοοικονομικό κέρδος ή τη 
ζημία και τον ισολογισμό
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πολλές ενδιαφέρουσες εκθέσεις διαθέσι-
μες, αλλά θα ήθελα να επισημάνω μία από 
τις πρώτες και τις τελευταίες σε αυτόν 
τον τομέα.

Η έκθεση με τίτλο «Επαγγελματίες λο-
γιστές - το μέλλον: κίνητρα αλλαγής και 
μελλοντικές δεξιότητες» (Professional 
accountants – the future: Drivers of 
change and future skills), εισάγει την ιδέα 
ότι οι επιτυχημένοι λογιστές του μέλλο-
ντος χρειάζονται μια σειρά από επτά χα-
ρακτηριστικά - επαγγελματικούς δείκτες:

Τεχνικές δεξιότητες και δεοντολογία 
(Technical skills and ethics): Οι δεξιότητες 
και οι ικανότητες εκτέλεσης δραστηριο-
τήτων με συνέπεια βάσει καθορισμένου 
επιπέδου, διατηρώντας παράλληλα τα 
υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, ανε-
ξαρτησίας και σκεπτικισμού.

Νοημοσύνη (Intelligence): Η ικανότητα 
του επιστήμονα να αποκτά και να χρησι-
μοποιεί τη γνώση, τη σκέψη και τη συλλο-
γιστική κατά την επίλυση προβλημάτων.

Δημιουργικότητα (Creative): Η ικανότη-
τα χρήσης της υφιστάμενης γνώσης σε μια 
νέα κατάσταση, η δημιουργία συνδέσεων, 
η διερεύνηση πιθανών αποτελεσμάτων και 
η δημιουργία νέων ιδεών.

Ψηφιακή γνώση (Digital): Η ευαισθητο-
ποίηση και η εφαρμογή των υφιστάμενων 
και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, 
δυνατοτήτων, πρακτικών και στρατηγι-
κών.

Συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional 
Intelligence): Η ικανότητα εντοπισμού 
ίδιων συναισθημάτων και συναισθημάτων 
των άλλων, αξιοποίηση και εφαρμογή αυ-
τών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, 
ρύθμιση και διαχείριση αυτών.

Όραμα (Vision): Η ικανότητα πρόβλεψης 
μελλοντικών τάσεων με ακρίβεια, με την 
παρεκβολή υφισταμένων τάσεων και γε-
γονότων, καθώς και με την κάλυψη των 
κενών με την καινοτόμο σκέψη. 

Εμπειρία (Experience): Η ικανότητα και 
οι δεξιότητες κατανόησης των προσδο-
κιών των πελατών, η ικανοποίηση των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων και η δημι-
ουργία αξίας.

Είμαι βέβαιος ότι όσοι από εμάς έχουν 
λάβει τα προσόντα εδώ και αρκετά χρόνια 
αναγνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις συμμε-

τοχής και απόκτησης του σχετικού τίτλου 
είναι μόνο το σημείο εκκίνησης για μια 
επιτυχημένη σταδιοδρομία στη σύγχρονη 
εποχή. Η άποψη των λογιστών που δου-
λεύουν πάνω από τα βιβλία, οι μετρητές 
φασολιών που περιορίζονται στην κα-
ταγραφή του οικονομικού παρελθόντος, 
έχουν τελειώσει για τα καλά. Όσοι ανησυ-
χούν για το μέλλον του επαγγέλματός μας 
μπορεί να έχουν αυτήν την ξεπερασμένη 
εικόνα στο μυαλό τους. Το έργο των συ-
ναλλαγών γίνεται τώρα με μηχανή, αλλά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρξε 
εκεί όπου βρίσκεται πραγματικά η αξία 
των λογιστών.

Ναι, στις πρώτες μέρες μου, επεξεργα-
ζόμουν τιμολόγια πληρωμών, αλλά η αλ-
λαγή στους ρόλους μας εξελίσσεται εδώ 
και δεκαετίες.

Η έκθεση με τίτλο: «Έτοιμοι για το 
μέλλον - λογιστικές σταδιοδρομίες της 
δεκαετίας του 2020» (Future ready – 
accountancy careers in the 2020s) βα-
σίζεται στις προηγούμενες εκθέσεις και 
εντοπίζει πέντε «ζώνες» ευκαιρίας για 
μελλοντική σταδιοδρομία στη λογιστική 
και τον έλεγχο.

Advocate Assurance: φέρνει νέα επίπε-
δα εμπιστοσύνης και ακεραιότητας στις 
οργανωτικές ενέργειες.

Business Transformer: ο αρχιτέκτονας 
της οργανωτικής αλλαγής, που οδηγεί σε 
σημαντικές πρωτοβουλίες επιχειρηματι-
κής αλλαγής.

Data Navigator: χρησιμοποιεί έξυπνα 
δεδομένα για τη δημιουργία εξαιρετικής 
ανάλυσης και την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων.

Digital Playmaker: ο τεχνολογικός ευ-
αγγελιστής που χρησιμοποιεί αναδυόμενα 
ψηφιακά εργαλεία για τη μετατροπή των 
οργανώσεων στις οποίες εργάζεται.

Sustainability Trailblazer: δημιουργός 
πλαισίων που αντιλαμβάνονται, αξιολο-
γούν και αναφέρουν τις δραστηριότητες 
που πραγματικά οδηγούν την αξία και με 
τρόπους που είναι διαφανείς και ουσια-
στικοί για τον έξω κόσμο. 

Αυτοί είναι συναρπαστικοί ρόλοι, υπο-
στηριζόμενοι από τους επτά επαγγελμα-
τικούς δείκτες της ACCA. Για μένα, είναι 
πολύ χρήσιμο να καταδειχθεί ο τρόπος 
με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι 

σταδιοδρομίες των ατόμων, ανάλογα με 
τις σχετικές δυνάμεις και τις προσωπικές 
επιλογές τους.

Η δική μου εξέλιξη από οικονομικός 
διευθυντής σε διευθύνων σύμβουλος και 
αργότερα σε μη εκτελεστικό στέλεχος, 
μάλλον υποδεικνύει υψηλότερους σχε-
τικούς δείκτες γύρω από το όραμα, τη δη-
μιουργικότητα, τον συναισθηματισμό και 
τη νοημοσύνη, παρά γύρω από ψηφιακές 
και τεχνικές δεξιότητες, για να είμαι ειλι-
κρινής. Όχι, βέβαια, ότι υπήρχε στη διάθε-
σή μου αυτό το πλαίσιο να με καθοδηγεί 
εκείνη τη στιγμή!

Εύχομαι σε όλους τους φίλους και συ-
ναδέλφους στην Ελλάδα ένα ασφαλές και 
συναρπαστικό μέλλον. Ελπίζω να επιστρέ-
ψω σύντομα. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ MARK 
MILLAR 

Ο Mark Millar, αντιπρόεδρος της  ACCA, 
βρέθηκε στην τελετή απονομής τίτλων στα 
νέα μέλη της ACCA που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020. 

Ο Mark Millar εντάχθηκε στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (NHS) από το σχολείο και 
απέκτησε τον τίτλο της ACCA αντί να φοιτή-
σει στο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της 
45ετούς σταδιοδρομίας του, έχει διατελέσει 
οικονομικός διευθυντής στο NHS και διευ-
θύνων σύμβουλος ορισμένων οργανισμών 
εντός NHS, καθώς και άλλων δημόσιων 
φορέων, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
εθνική πολιτική. Το 2000-2001 ο Mark διε-
τέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Οικονομικής 
Διαχείρισης Υγείας του Ηνωμένου Βασι-
λείου, προωθώντας τον ρόλο του λογιστή 
στην υγειονομική περίθαλψη.  Μετά την 
καριέρα του στο NHS, ο Mark διετέλεσε για 
πέντε χρόνια διευθύνων σύμβουλος στο St. 
Elizabeth Hospice, Ipswich, και μη εκτε-
λεστικός διευθυντής στο Royal Papworth 
Hospital NHS Foundation Trust για επτά 
χρόνια. Διατηρεί το ενδιαφέρον του για το 
NHS μέσω της πρότασης επιτροπών προ-
σφυγής. 

Ο Mark έχει επίσης εκπαιδεύσει στελέχη 
τόσο στη καθοδήγηση όσο και στη διαμεσο-
λάβηση. Έχει από καιρό συνεργαστεί με το 
UK Health Panel της ACCA και υπηρέτησε 
στη Διεθνή Συνέλευση για δύο θητείες. Ο 
Mark έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο της 
ACCA από το 2010.



18

ACCOUNTANCY GREECE        39

— Τι σημαίνει βιωσιμότητα για εσάς και 
γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις επι-
χειρήσεις να επικεντρώνονται σε αυτό 
το θέμα; 
Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας μια 
δήλωση του πρωθυπουργού της Δανίας 
που έγινε το 1987, ο οποίος είπε ότι η βι-
ώσιμη ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία 
οφείλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του παρόντος χωρίς να διακινδυνεύσει 
την ικανότητα των επόμενων γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
Η δήλωση αυτή αντιπροσωπεύει ακόμα 
τη σημασία που έχει για μένα η βιωσι-
μότητα. Υποθέτω ότι η προσέγγιση για 
έναν οργανισμό είναι να δημιουργήσει 
μακροπρόθεσμη αξία στο πλαίσιο του οι-
κολογικού, οικονομικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και 
να χτίσει μια στρατηγική που θα ενισχύσει 
τη μακροζωία του. Είναι ενδιαφέρον ότι η 
συνειδητοποίηση της βιωσιμότητας αποτε-

λεί σήμερα εθνικό ζήτημα και νομίζω ότι 
τώρα το 81% των επιχειρήσεων θεωρούν 
ότι η ατζέντα της βιωσιμότητας είναι πιο 
σημαντική από ό,τι πριν 5 χρόνια, ενώ το 
85% πιστεύουν ότι θα αποκτήσει ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. 

Η παρατήρησή μου είναι ότι υπάρχει 
μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτές τις επι-
χειρήσεις που απλώς λαμβάνουν υπόψη 
τους τη βιωσιμότητα και σε αυτές που 
πραγματικά λαμβάνουν μέτρα, και η πρώτη 
μου συμβουλή θα ήταν να ξεκινήσουν από 
τη σκοπιά της κανονιστικής συμμόρφωσης 
και να θυμούνται ότι το να πληρούν τις κα-
νονιστικές προϋποθέσεις και να γράφουν 
μια παράγραφο ή ένα κεφάλαιο στην ετή-
σια έκθεση δεν είναι απαραίτητα αρκετό. 
Κατά την άποψή μου, είναι πιο σημαντικό 
να κατανοούμε τη στρατηγική μας από 
το να πληρούμε απλώς τις κανονιστικές 
προϋποθέσεις και να γράφουμε γι’ αυτήν 
στις εκθέσεις μας. 

— Μπορείτε να περιγράψετε εν συντο-
μία τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να 
έχουν υπόψη τους οι οργανισμοί προκει-
μένου να επιτύχουν τη βιωσιμότητα και 
γιατί; 
Θα ήθελα να ξεκινήσω με το γιατί. Υποθέ-
τω ότι σήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders) αναμένουν ότι η βιωσιμότη-
τα ενισχύει την αξιοπιστία της επιχείρησης 
και προσελκύει τους εργαζόμενους. Ως 
εταίρος, όλα αυτά είναι σημαντικά μέτρα 
για το μέλλον μιας επιτυχημένης επιχεί-
ρησης. Η ατζέντα της βιωσιμότητας αφορά 
παγκόσμιες οικονομικές, οικολογικές και 
κοινωνικές παραμέτρους και όλες αυτές 
αποτελούν συγχρόνως μέρος της ατζέ-
ντας. Οφείλουμε να δείξουμε προσοχή 
για όλα αυτά και πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε 
να κερδίσουμε αυτή τη μάχη μόνοι μας. 
Επομένως, η συμβουλή μου σε όλους τους 
οργανισμούς θα ήταν να λάβουν υπόψη 

Χτίζοντας μια 
βιώσιμη επιχείρηση 

O Trond-Morten Lindberg εξηγεί πώς μια 
βιώσιμη επιχείρηση δεν φθάνει να θέλει 
να αναπτυχθεί σε ένα σωστό περιβάλλον 
χρειάζεται να ακολουθεί και τους κανόνες 

που θα την οδηγήσουν στον στόχο της 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΤΈΛΙΟ ΜΆΚΡΗ

*Trond-Morten Lindberg: CEO EMEA Region, BDO Global
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τους τον ρόλο τους και να θυμούνται πως, 
σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της ατζέντας 
για τη βιωσιμότητα, η συλλογική προσπά-
θεια όλων των οργανισμών και επιχειρή-
σεων έχει περισσότερο νόημα από ό,τι η 
ατομική δράση. 

— Θα ήθελα να συζητήσουμε για τα θέμα-
τα και τις σχετικές προκλήσεις που αντι-
μετώπιζαν οι επιχειρήσεις πριν από την 
πανδημία προκειμένου να είναι βιώσιμες, 
αλλά και για το σημαντικό θέμα που πα-
ραμένει και αφορά το αν συγκεκριμένα 
ζητήματα, όπως το μέλλον της εργασίας 
και η καινοτομία, παραμένουν το ίδιο ση-
μαντικά και εάν η ισότητα των φύλων και 
η διαφορετικότητα είναι πλέον λιγότερο 
ή περισσότερο σημαντικές.  
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ και 
μερικά χρόνια δεν είναι ομοιόμορφες σε 
όλον τον κόσμο, ακόμα κι αν νομίζουμε 

ότι θα μπορούσαν να είναι πανομοιότυπες, 
δεδομένου ότι κάθε μέρος και κάθε τομέ-
ας είναι μοναδικός. Αυτές οι προκλήσεις 
και ευκαιρίες είναι ουσιαστικά μέρος της 
ατζέντας βιωσιμότητας και νομίζω ότι η 
πανδημία έχει δείξει ξεκάθαρα σε όλες 
τις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην 
παγκόσμια οικονομία, τη σημασία του να 
δημιουργηθεί μια ενωμένη βιώσιμη κοι-
νωνία. Όλοι έχουμε σκεφτεί πολύ κατά 
τη διάρκεια των καθηκόντων μας αυτούς 
τους 2, 3, 4 μήνες και αυτό που με εκπλήσ-
σει είναι ότι, παρά το γεγονός πως έχουν 
αλλάξει πολλά, όλες αυτές οι προκλήσεις 
και οι ευκαιρίες δεν αντιμετωπίζονται 
ως τα πρωταρχικά ζητήματα από τα οποία 
προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα. Σχετικά με 
τα ζητήματα που αναφέρατε, θα ξεκινήσω 
με το μέλλον της εργασίας. Είδα πρόσφατα 
ευρωπαίους εργαζόμενους να αναμένουν 
από τους εργοδότες τους να βρίσκονται κο-
ντά σε λύσεις για θέματα όπως η κλιματική 

αλλαγή και η ανισότητα. Εάν μπορούσαμε 
να δούμε μέσα από μια κρυστάλλινη σφαί-
ρα, είμαι βέβαιος ότι αυτές οι προσδοκίες 
θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον. Τους 
τελευταίους δύο μήνες αναγκαστήκαμε να 
δουλέψουμε ηλεκτρονικά και, αν μπορού-
με να πάρουμε κάποιο μάθημα από αυτό, 
θα έλεγα ότι θα ενισχύσει την ικανότητά 
μας να επισημάνουμε κι άλλες προκλή-
σεις που δεν έχουμε κάνει έως τώρα, όπως 
αυτή των μονογονεϊκών οικογενειών ή 
των ανθρώπων με αναπηρίες. Νομίζω ότι 
το σημαντικό για εμάς είναι να κατανοή-
σουμε πραγματικά πώς θα σκεφτεί και θα 
ενεργήσει η επόμενη γενιά ηγετών, και 
αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί και 
θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βιώνει κα-
νείς την επιτυχία στο μέλλον. Το επόμενο 
ζήτημα είναι η καινοτομία και σίγουρα η 
καινοτομία καλλιεργείται περισσότερο σε 
ταραγμένους καιρούς. Νομίζω ο Bill Gates 
είπε ότι η καινοτομία είναι το κλειδί για τη 
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μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας. 
Η καινοτομία κυρίως σε ό,τι αφορά τη δο-
κιμή, θεραπεία, τα εμβόλια αλλά και τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται για την ελαχι-
στοποίηση της εξάπλωσης. Όλες οι καινο-
τομίες που μειώνουν τις επιπτώσεις στην 
ευημερία μας έχουν σημασία. Γνωρίζουμε 
ότι οι αγορές έχουν αντιμετωπίσει και θα 
εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν δύ-
σκολους καιρούς και η ανάγκη για καινο-
τομία και για επιτάχυνση της ανάπτυξης 
είναι τεράστια και θα αυξηθεί κι άλλο τα 
επόμενα χρόνια. Η συμβουλή μου θα ήταν 
να σιγουρευτεί κανείς ότι δεν εγκλωβίζε-
ται στις υπάρχουσες αξίες και πραγματικά 
να ξανασκεφτεί την επιχείρησή του και 
πώς θα μπορούσε να γίνει ανταγωνιστι-
κή. Το τελευταίο ζήτημα αφορούσε την 
ισότητα των φύλων και τη διαφορετικό-
τητα και βρίσκεται στην ατζέντα εδώ και 
αρκετό καιρό. Παρά το ότι είναι δύσκολο 
να γενικεύσεις όταν μιλάς για ζητήματα 
φύλου, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς 
η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία και η Νορ-
βηγία αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, κυ-
ρίως από κυβερνητική σκοπιά. Αυτό που 
βλέπουμε σε αυτές και σε άλλες χώρες 
είναι ότι ακολουθούν μια υπερκομματική 
προσέγγιση, προσπαθώντας να κερδίσουν 
την πολιτική μάχη σε καιρούς κρίσης. Αυτό 
δεν σημαίνει απαραίτητα κάποιο πλεονέ-
κτημα για τις υπερκομματικές συμφωνίες 
αλλά σίγουρα είναι μέτρα που λαμβάνουν 
υπόψη τους διαφορετικές απόψεις ώστε 
να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. 
Πηγαίνοντας πίσω στο προηγούμενο ζή-
τημα για το μέλλον της εργασίας, νομίζω 
ότι όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του πώς η 
μελλοντική γενιά ηγετών θα αντιμετωπί-
σει ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων 
και η διαφορετικότητα. 

— Κατά την άποψή σας, ποια θα είναι η νέα 
«κανονικότητα» που θα ανακύψει από την 
κρίση και σε τι θα πρέπει να επικεντρω-
θούν οι επιχειρήσεις για να καταφέρουν 
να σκέφτονται μακροπρόθεσμα και να 
επιτύχουν τη βιωσιμότητα; 

Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσους ειδικούς 
να κάνουν εικασίες πάνω σ’ αυτό. Ελπίζω 
ότι η πιο σημαντική παράμετρος θα ήταν 
να προσδιοριστεί, δημιουργηθεί και ενι-
σχυθεί η ανταγωνιστικότητα και κυρίως 
οι παγκόσμιες κοινωνίες να μπορούν να 
αποδείξουν ότι είναι έτοιμες να ικανοποι-
ήσουν τις τρέχουσες ανάγκες χωρίς να 
διακινδυνεύουν τις ευκαιρίες της επό-
μενης γενιάς. Ελπίζω ότι κινούμαστε σε 
μια νέα «κανονικότητα», κατά την οποία 
οι επιχειρήσεις θα απαιτούν περισσότε-
ρα για να επιτύχουν ενεργή βιωσιμότη-
τα και όσες επιχειρήσεις δεν μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν σε αυτό θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από εκείνες που δρουν 
υπεύθυνα. Αυτή η πανδημία είχε τεράστιες 
επιπτώσεις στο κλίμα και πήραμε το μάθη-
μά μας, από τα μέτρα που αναγκαστήκαμε 
να λάβουμε, ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι 
χρειάζεται για να «τρέξουμε» τις επιχει-
ρήσεις μας με τα νέα δεδομένα. Δεν ήταν 
ποτέ πιο σημαντικό, και όχι μόνο από τη 
σκοπιά της πανδημίας, να παρατηρήσου-
με την αύξηση των θεμάτων πνευματικής 
υγείας και αυτή είναι μια πρόκληση που 
θα πρέπει να αναδειχθεί και να της δοθεί 
σημασία στο μέλλον. Δυστυχώς, δεν υπάρ-
χει μία μοναδική συνταγή, γι’ αυτό και η 
επιχείρηση θα πρέπει να σκεφτεί η ίδια τι 
είναι σημαντικό για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της και να αναλογιστεί εάν μπορεί 
να κάνει τη διαφορά και να δημιουργήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να είναι 
επιτυχημένη στο μέλλον. 

— Ποια είναι τα σημαντικότερα επιχειρη-
ματικά οφέλη που μπορεί να επιτύχει μια 
εταιρεία με την ανάπτυξη της πολιτικής 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας; 
Η δημιουργία βιωσιμότητας που θα θω-
ρακίσει την επιχείρηση και θα βελτιώσει 
τη στρατηγική της θα επιφέρει σίγουρα 
οφέλη. Θα ήθελα να αναλύσω 5 σημεία που 
είναι ξεκάθαρα για μένα. Πρώτον, οι επι-
χειρήσεις θα έχουν περισσότερες ευκαιρί-
ες αν επιδείξουν στις αγορές, που απαιτούν 
όλο και περισσότερα, ποιο είναι το πλάνο 

ανάπτυξης της βιωσιμότητάς τους. Δεύτε-
ρον, θα αυξηθεί η προσέλκυση ταλέντων 
στην εργασία. Τρίτον, θα ευνοηθεί η και-
νοτομία, καθώς μια πιο βιώσιμη επιχείρη-
ση θα απαιτήσει την επαναξιολόγηση και 
επανεφεύρεση των αξιών της, καθώς και 
τον επαναπροσδιορισμό της προσέγγισής 
της στα πράγματα. Τέταρτον, επέρχεται 
σύνδεση με την κοινωνία και, πέμπτον, 
ικανοποιεί τους τωρινούς επενδυτές και 
σίγουρα προσελκύει νέους επενδυτές στο 
μέλλον. Οι επιχειρήσεις εκεί έξω πρέπει 
να ανακαλύψουν τι είναι πιο ωφέλιμο γι’ 
αυτές συνδυάζοντας τη βιωσιμότητα με 
τα όνειρά τους για το μέλλον. 

— Κάποιες τελευταίες σκέψεις που θα θέ-
λατε να μοιραστείτε μαζί μας; 
Ζούμε σε έναν πολύπλοκο κόσμο, ο οποί-
ος γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος. Οι 
πολιτιστικές διαφορές αποτελούν σίγουρα 
αιτία των γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποί-
ες συνεχώς αυξάνονται, και αυτό αποτελεί 
πρόκληση για κάθε εγχώρια επιχείρηση 
και για κάθε επιχείρηση με παγκόσμια 
εμβέλεια. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, 
είμαστε τυχεροί που έχουμε μια παγκο-
σμίως αποδεκτή «γλώσσα» σχετικά με το 
πού πηγαίνει η ανάπτυξη της βιωσιμότητας 
και οι πολιτικοί ηγέτες, ανεξάρτητα από τις 
πολιτιστικές και γεωγραφικές διαφορές, 
είναι αποφασισμένοι να δράσουν. Τώρα, οι 
οικονομικές μηχανές αυτού του κόσμου, 
δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις εκεί έξω, πρέ-
πει να κάνουν το ίδιο και να επαναπροσ-
διορίσουν τη στρατηγική τους. Το πρώτο 
πράγμα που θα ήθελα να δω είναι να κοι-
τάξει κανείς τους 17 στόχους ανάπτυξης 
βιωσιμότητας και να εξετάσει ποιος έχει 
τη μεγαλύτερη απήχηση στον ίδιο, ατομι-
κά. Αυτό θα βοηθήσει γιατί, όταν κάποιος 
επιθυμεί την αλλαγή, τότε παθιάζεται με 
αυτήν και όταν κανείς νιώθει τότε δρα, και 
στη συνέχεια θα πρέπει να είναι σίγουρος 
ότι τους συμπεριλαμβάνει όλους σε αυτό 
τον στόχο, προκειμένου να έχει επιτυχία 
η συγκεκριμένη ατζέντα.
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Η πανδημία του κορονοϊού (SARS-
CoV-19) συνεχίζει να εξαπλώ-
νεται σε πολλές χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένης της Ευρώπης. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
και οι εθνικές αρχές παρέχουν συμβουλές 
για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώ-
πων. Η κρίση αυτή έχει επίσης σημαντικές 
οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, 
για παράδειγμα λόγω περιορισμών στην πα-
ραγωγή, το εμπόριο και την κατανάλωση ή 
λόγω απαγόρευσης ταξιδιωτικών μετακι-
νήσεων.

Αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν 
αντίκτυπο στη λογιστική, την υποβολή εκθέ-
σεων και τον έλεγχο των οικονομικών κα-
ταστάσεων των ενδιαφερόμενων εταιρειών 
ή ομίλων. Αυτή η δημοσίευση υπογραμμίζει 
ορισμένες από αυτές τις πιθανές επιπτώ-
σεις. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στις εταιρείες 
διαφοροποιούνται και τόσο οι εταιρείες όσο 
και οι ελεγκτές τους θα πρέπει να εξετάσουν 
πώς επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους 
και να τις επισκοπούν τακτικά. Η περαιτέ-
ρω εξέλιξη, η διάρκεια και η επίδραση του 

κορονοϊού δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, οι λογιστές και οι ελεγκτές 
θα πρέπει να υπενθυμίζουν στις εταιρείες 
τις διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες για την 
ανακούφιση των επιχειρήσεων.

Παρακάτω εξετάζουμε τα αποτελέσματα 
του κορονοϊού:

➜ στη λογιστική και την υποβολή εκθέ-
σεων για τις εταιρείες την 31η Δεκεμβρίου 
2019,

➜ στη λογιστική και την υποβολή εκθέ-
σεων για εταιρείες με ημερομηνία λήξης 
χρήσης το 2020,

➜ στον έλεγχο των οικονομικών κατα-
στάσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 και μετά,

➜ σε πρακτικά θέματα για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πρέπει να τηρούνται πλήρως τα πρότυ-
πα χρηματοοικονομικής αναφοράς όπως 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι σχετικές εθνι-
κές Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές 
(GAAP). Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρή-
σουν πέρα   από αυτά για να ανταποκριθούν 
στις πραγματικές προκλήσεις λογιστικής 
και χρηματοοικονομικής αναφοράς που 
αντιμετωπίζουν λόγω κορονοϊού με έναν 
λογικό και πρακτικό τρόπο.

Αντανάκλαση των συνθηκών που υπήρ-
χαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού

Την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Κίνα ειδοποί-
ησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
για πολλές περιπτώσεις ασυνήθιστης μορ-
φής πνευμονίας στη πόλη Wuhan. Ωστόσο, 
οι ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τα 
στοιχεία που εντοπίστηκαν τώρα ως κορο-
νοϊοί ήρθαν στο φως μόλις στις αρχές του 
2020. 

Δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας 
των επιχειρήσεων (Going Concern)

Οι εταιρείες που πλήττονται από τον 
κορονοϊό, όπως για παράδειγμα οι μικρές 

Κρίση κορονοϊού: 
Επιπτώσεις στην 
αναφορά και τον 

έλεγχο  
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επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των μετακι-
νήσεων, της αναψυχής και της φιλοξενί-
ας, καθώς και της αεροπορίας, πρέπει να 
εξετάσουν τα ζητήματα που αφορούν τη 
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότη-
τάς τους. Πρέπει να εκπονήσουν, ενδεχο-
μένως, διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας 
για να προσδιορίσουν αν υπάρχει ουσιώ-
δης αβεβαιότητα ως προς την ικανότητά 
τους να συνεχίσουν τις δραστηριότητές 
τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθε-
τες γνωστοποιήσεις, ιδίως εάν υπάρχει 
όντως ουσιώδης αβεβαιότητα. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραί-
τητο να εξεταστεί κατά πόσο είναι σκόπι-
μο να καταρτιστούν οι λογαριασμοί βάσει 
συνέχισης δραστηριότητας. Για τον σκοπό 
αυτό, η εταιρεία πρέπει να εξετάσει όλες 
τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τις επιπτώσεις στις μελλοντικές συναλ-
λαγές. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον οι 
πρώτοι 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού ή μετά την ημερομηνία υπο-

γραφής των οικονομικών καταστάσεων. 
Όμως, συνιστάται μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Αυτή η αξιολόγηση της δυνα-
τότητας συνέχισης δραστηριότητας θα 
πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς μέχρι 
την ημερομηνία έγκρισης των οικονομι-
κών καταστάσεων. 

Μη διορθωτικά γεγονότα μετά τον ισο-
λογισμό

Η γενική απαίτηση είναι ότι ο ισολογι-
σμός αντικατοπτρίζει τη θέση στο τέλος 
της περιόδου αναφοράς. Ως εκ τούτου, για 
τις εταιρείες της Ευρώπης με λήξη χρήσης 
την 31η Δεκεμβρίου 2019, η εμφάνιση του 
κορονοϊού είναι μη διορθωτικό γεγονός, 
δεδομένου ότι η έκρηξη της πανδημίας 
έλαβε χώρα στα μέσα Ιανουαρίου 2020.

Η φύση οποιουδήποτε ουσιώδους μη 
διορθωτικού γεγονότος και η εκτίμηση 
της οικονομικής του επίδρασης πρέπει 
να γνωστοποιούνται με τη μορφή σημει-
ώσεων. Συνεπώς, οι εταιρείες πρέπει να 
εξετάσουν τις επιπτώσεις του κορονοϊού 
στην επιχείρησή τους, η οποία θα ποικίλλει 

ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες 
στις οποίες αυτή λειτουργεί. Αυτό σημαίνει 
ότι οι γνωστοποιήσεις αναφέρουν ενδεχό-
μενες επιπτώσεις στην επόμενη περίοδο 
αναφοράς. 

Περαιτέρω γνωστοποιήσεις στην έκ-
θεση διοίκησης

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εξε-
τάσουν εάν πρέπει να αναφερθούν στην 
ενδεχόμενη επίπτωση της πανδημίας του 
κορονοϊού όταν αναφέρουν τους κύριους 
κινδύνους και αβεβαιότητες στην έκθεση 
της διοίκησης. Καταρχήν, θα πρέπει να το 
αναφέρουν όταν είναι δυνατόν οι περαι-
τέρω εξελίξεις να οδηγήσουν σε αρνητι-
κές αποκλίσεις από τις προβλέψεις της 
εταιρείας. 

Περίοδος επισκόπησης μετά την ημε-
ρομηνία ισολογισμού

«Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς» περιλαμβάνουν όλα τα γεγονό-
τα έως την ημερομηνία που οι οικονομικές 
καταστάσεις εγκρίνονται για δημοσίευση. 
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Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί μια συ-
νολική επισκόπηση μετά την κατάρτιση 
του ισολογισμού στο σχέδιο αναφοράς του 
τέλους του έτους.

Επιπτώσεις στη λογιστική και στην 
υποβολή εκθέσεων για εταιρείες με λήξη 
χρήσης το 2020

Καθώς διανύουμε το 2020, αναδύονται 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κλίμακα και τον αντίκτυπο του κορονοϊού. 
Μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερος βαθ-
μός κρίσης κατά τον προσδιορισμό των 
συνθηκών στις ημερομηνίες ισολογισμού 
μετά το 2019 και κατά συνέπεια να αξιολο-
γηθεί κατά πόσον οι εξελίξεις αποτελούν 
διορθωτικά ή μη διορθωτικά γεγονότα. Ο 
κορονοϊός είναι, κατά κανόνα, ένα διορθω-
τικό γεγονός για κάθε περίοδο αναφοράς 
που λήγει από την 31η Ιανουαρίου 2020 και 
έπειτα.

Οι εταιρείες θα πρέπει να επανεξετά-
σουν, πέραν της δυνατότητάς τους να συ-
νεχίσουν τη δραστηριότητά τους, όλους 
τους τομείς λογαριασμών που υπόκεινται 
σε κρίση και αβεβαιότητα εκτίμησης, με-
ταξύ των οποίων:

➜ λογιστικές εκτιμήσεις,1

➜ επιμετρήσεις εύλογης αξίας,
➜ απομείωση περιουσιακών στοιχείων,
➜ εκτιμήσεις αναμενόμενης πιστωτικής 

ζημίας,
➜ λογιστική αντιστάθμισης,
➜ άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης στις 

οικονομικές καταστάσεις.
Ο αντίκτυπος των παραβιάσεων των 

συμβάσεων, των επαχθών διατάξεων περί 
συμβάσεων και των σχεδίων αναδιάρθρω-
σης αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη.

Επιδράσεις στον έλεγχο των οικονομι-
κών καταστάσεων από την 31η Δεκεμβρί-
ου 2019 και μετά

Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου (ISAs) θα πρέπει να συνεχιστεί 

πλήρως, ακόμη και υπό την πίεση των αλ-
λαγμένων χρονοδιαγραμμάτων. Επιπλέον, 
οι ελεγκτές θα πρέπει να αποφύγουν τη 
διαδικασία και να εξετάσουν περαιτέρω 
την ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προ-
κλήσεις που προκαλεί ο κορονοϊός στις 
εταιρείες και στην αναφορά τους. 

Επιπτώσεις του κορονοϊού στην εκτί-
μηση κινδύνου μιας εταιρείας από τον 
ελεγκτή

Η εκτίμηση του κινδύνου από τον ελε-
γκτή, που ίσως να πρέπει να επισκοπηθεί 
λόγω της απειλής νέων σημαντικών κιν-
δύνων, για παράδειγμα της ρευστότητας 
της εταιρείας. Δεδομένου ότι η σημερινή 
κατάσταση είναι πολύ ρευστή, θα πρέπει να 
επανεξετάζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου. Περαιτέρω καθοδήγηση μπο-
ρεί να βρεθεί στο ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και 
αξιολόγηση κινδύνων ουσιώδους σφάλ-
ματος».

Λήψη ελεγκτικών τεκμηρίων 
Οι ελεγκτές θα πρέπει να εξετάσουν τον 

τρόπο συλλογής επαρκών και κατάλλη-
λων ελεγκτικών τεκμηρίων. Σε αυτό, οι 
ελεγκτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι 
ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν την 
προσέγγιση του ελέγχου και να αναπτύ-
ξουν εναλλακτικές διαδικασίες, ιδίως σε 
αναθέσεις ελέγχων ομίλων με θυγατρικές 
εταιρίες στις οποίες περιορίζεται η πρό-
σβαση. Αυτό εξακολουθεί να απαιτείται 
για να είναι σε θέση να υποβάλει έκθεση ή 
να εξετάσει την τροποποίηση της γνώμης 
του. Ο ελεγκτής θα πρέπει να υιοθετήσει τη 
μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας για την 
ανταλλαγή δεδομένων ή τη διοργάνωση 
διαδικτυακών συναντήσεων. Το ΔΠΕ 500 
«Ελεγκτικά τεκμήρια» παρέχει περαιτέρω 
λεπτομέρειες.

Συνέπειες για την αξιολόγηση της δυνα-
τότητας συνέχισης δραστηριότητας μιας 
οντότητας από τον ελεγκτή

Αυτό αναμφισβήτητα θα αποτελέσει 
βασικό στόχο πολλών υφιστάμενων και 
επικείμενων ελέγχων, δεδομένου ότι η 
αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια 
οικονομία και οι άμεσες προοπτικές για 
πολλές εταιρείες έχουν αυξηθεί. Το ΔΠΕ 
570 «Δυνατότητα συνέχισης δραστηριότη-
τας» εξακολουθεί να ισχύει.

Για παράδειγμα, η εκτίμηση της διοίκη-
σης για τη δυνατότητα συνέχισης δραστη-
ριότητας μπορεί να περιλαμβάνει:

➜ επικαιροποίηση των προβλέψεων και 
της ευαισθησίας, όπως κρίνεται σκόπιμο, 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κιν-
δύνου που εντοπίστηκαν και τα διάφορα 
πιθανά αποτελέσματα,

➜ επισκόπηση της προβλεπόμενης συμ-
βατικής συμμόρφωσης σε διαφορετικά 
σενάρια,

➜ αλλαγή των σχεδίων της διοίκησης 
για μελλοντικές ενέργειες,

➜ διεύρυνση των γνωστοποιήσεων.

Ο αντίκτυπος των μελλοντικών προ-
οπτικών της εταιρείας στην έκθεση του 
ελεγκτή

Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τις δυ-
σκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει η 
διοίκηση στην κατάρτιση των μελλοντι-
κών προβλέψεων, αναγνωρίζοντας την 
εξαιρετικά αβέβαιη και ρευστή κατάσταση. 
Πράγματι, αυτές οι προβολές θα μπορού-
σαν να αλλάξουν σημαντικά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό για 
τους ελεγκτές να χρησιμοποιούν επαγ-
γελματική κρίση και σκεπτικισμό. Πρέ-
πει να φροντίσουν ώστε οι προβολές να 
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση όταν, 
και όποτε, πρόκειται να υπογραφεί μια 
έκθεση ελέγχου. Δείτε το ΔΠΕ 560 «Με-
ταγενέστερα γεγονότα» για περισσότερες 
λεπτομέρειες.
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Εξέταση της επάρκειας των γνωστο-
ποιήσεων της διοίκησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο του κορονοϊού

Ο ελεγκτής πρέπει να διασφαλίσει ότι 
οι γνωστοποιήσεις της διοίκησης περι-
γράφουν κατάλληλα τις προοπτικές της 
εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο εν-
δέχεται να επηρεαστούν οι χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων. Όλα αυτά ανα-
γνωρίζοντας τον τρέχοντα υψηλό βαθμό 
αβεβαιότητας. Οι ελεγκτές πρέπει επίσης 
να εξετάσουν τις ευθύνες τους σε σχέση 
με άλλες πληροφορίες που παρουσιάζο-
νται από τη διοίκηση με τις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτό καλύπτεται από το ΔΠΕ 
720 «Οι ευθύνες του ελεγκτή που σχετίζο-
νται με άλλες πληροφορίες».

Ενδεχόμενες επιπτώσεις στην έκθεση 
του ελεγκτή

Οι συνέπειες για την έκθεση του ελε-
γκτή μπορεί να περιλαμβάνουν:2

➜ Για οντότητες δημοσίου συμφέροντος, 
ένα Σημαντικότερο Θέμα Ελέγχου (Key 
Audit Matter) που σχετίζεται με πρόσθε-
το ελεγκτικό έργο που απαιτείται λόγω 
της επιδημίας κορονοϊού. Για παράδειγμα, 
για να περιγράψετε την προσέγγιση ενός 
ελέγχου ομίλου, εξηγήστε ότι δεν υπάρ-
χει ουσιώδης αβεβαιότητα ή δεν υπάρχει 
αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα 
συνέχισης δραστηριότητας αυτού. 

➜ Παράγραφος «έμφασης θέματος» για 
παράδειγμα, για να επισημανθεί ένα σημα-
ντικό μεταγενέστερο γεγονός που παρου-
σιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ή 
μια σημαντική αβεβαιότητα που προκύπτει 
λόγω της επιδημίας.

➜ Ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με 
την παράγραφο περί δυνατότητας συνέχι-
σης δραστηριότητας.

➜ Επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, για 
παράδειγμα όσον αφορά τις ανεπαρκείς 
γνωστοποιήσεις ή τις αβεβαιότητες που 
αφορούν τη δυνατότητα συνέχισης δρα-

στηριότητας, στις οικονομικές καταστά-
σεις.

➜ Γνώμη με επιφύλαξη ή αδυναμία έκ-
φρασης γνώμης λόγω περιορισμού του 
πεδίου ελέγχου, όταν δεν είναι σε θέση 
να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελε-
γκτικά τεκμήρια. Για παράδειγμα, όταν δεν 
μπορούσε να παρακολουθήσει αυτοπρο-
σώπως τα αποθέματα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓ-
ΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προκαταρκτικές συζητήσεις των ελε-
γκτών με τις εταιρείες που είναι πελάτες 
τους

Συμβουλεύουμε τους ελεγκτές να ενερ-
γούν προληπτικά και να συζητούν με τους 
πελάτες τους τον αντίκτυπο του κορονοϊού 
στην εταιρεία, τις δραστηριότητές της, τις 
λειτουργίες, το χρονοδιάγραμμα αναφοράς 
και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει κίν-
δυνος καθυστερήσεων επειδή η εταιρεία 
μπορεί να διακοπεί κατά την κατάρτιση 
των πληροφοριών.

Θέματα διοικητικής μέριμνας κατά την 
κατάρτιση λογαριασμών και την ανάληψη 
διενέργειας ελέγχων

Ορισμένες εταιρείες και ελεγκτές αντι-
μετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες κατά 
την κατάρτιση λογαριασμών και τη διενέρ-
γεια ελέγχων. Αυτό ενδέχεται να επηρεά-
σει τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτικές 
εταιρείες θα ελέγξουν τις εταιρείες αυτές. 
Δεδομένου ότι τα ταξίδια, οι συναντήσεις 
και η πρόσβαση σε ιστότοπους της εταιρεί-
ας είναι όλο και πιο περιορισμένα, οι ελε-
γκτές πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικές 
διαδικασίες ελέγχου για τη συγκέντρωση 
επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 
τεκμηρίων. 

Ζητήματα επισκόπησης ελέγχου ομίλου
Οι ελεγκτές ομίλων πρέπει να εξετά-

σουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να 
επισκοπήσουν τις εργασίες των ελεγκτών 
των επιμέρους εταιρειών του ομίλου, ώστε 
να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων. 
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέ-
ταση του κατά πόσον πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν εναλλακτικές διαδικασίες, για 
παράδειγμα, όταν η ταξιδιωτική μετακί-
νηση είναι περιορισμένη.

Απρόβλεπτες περιστάσεις
Όταν ο έλεγχος δεν μπορεί να διενερ-

γηθεί καθόλου, για παράδειγμα εξαιτίας 
περιορισμού μετακίνησης ή ασθένειας του 
υπογράφοντος ελεγκτή, προτείνεται η επι-
κοινωνία με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
για οδηγίες σχετικά με τα επόμενα βήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Οι πηγές περί κορονοϊού για τους ευ-

ρωπαίους λογιστές από τα ινστιτούτα 
- μέλη μας, τις ρυθμιστικές αρχές, τις 
επιχειρήσεις και άλλους μπορούν να βρε-
θούν στον διαδικτυακό κόμβο μας (www.
accountancyeurope.eu). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Για παράδειγμα, αναγνώριση εσόδων, 

αποθέματα, φόρος εισοδήματος, ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, επενδύ-
σεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοι-
νοπραξίες, προβλέψεις ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων κ.λπ.

2. Ισχύουν τα ακόλουθα ΔΠΕ: 700 (Δια-
μόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονο-
μικών καταστάσεων), 701 (Γνωστοποίηση 
σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου στην 
έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή), 705 (Διαφο-
ροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του 
ανεξάρτητου ελεγκτή), 706 (Παράγραφοι 
έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλων 
θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου 
ελεγκτή). 
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Η απότομη και εκθετική εξάπλω-
ση του κορονοϊού έχει γεννήσει 
σημαντικές ανησυχίες όσον 
αφορά την υγεία του πληθυ-

σμού όλων των ηλικιών. Εκτός του αντί-
κτυπου στον άνθρωπο, ο ιός αυτός επιφέρει 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και 
στις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Καθώς οι ιοί δεν γνωρίζουν από σύνορα με-
ταξύ κρατών, προβλέπεται να συνεχιστεί η 
εξάπλωση των προβλημάτων το επόμενο 
διάστημα. 

Είναι πιθανό η απειλή του κορονοϊού 
εντέλει να εξασθενήσει, όπως συνέβη και 
με τους ιούς MERS και SARS τα προηγούμε-
να χρόνια. Αλλά ακόμη και αν αυτό συμβεί, 
η εμφάνιση του επόμενου καταστροφικού, 
ακόμη απροσδιόριστου, πανδημικού ξεσπά-
σματος είναι αναμενόμενη.

Η τρέχουσα πρόκληση πρέπει να αποτε-
λέσει τη βάση πάνω στην οποία οι εταιρείες 
θα κατανοήσουν και θα επανασχεδιάσουν 
τις στρατηγικές λειτουργίες τους και την 
εφοδιαστική αλυσίδα τους, με στόχο να εν-
δυναμώσουν περαιτέρω τις σχέσεις συνερ-
γασίας με τους σημαντικούς προμηθευτές 
τους. Κι αυτό γιατί σε προσεχείς διαταραχές 
της ομαλής λειτουργίας, οι οργανισμοί θα κα-
ταφέρουν να ενισχύσουν τη συνολική τους 
ετοιμότητα μέσω ανθεκτικών εταιρικών 

σχέσεων και υψηλού βαθμού ευελιξίας που 
θα οφείλεται στο μοντέλο λειτουργίας τους.

Α. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι επιχειρήσεις με εκτεταμένη παρουσία 

ή άμεση σχέση με τις πληγείσες περιοχές 
πρέπει να λάβουν ταχύτατα μέτρα για την 
αξιολόγηση της έκθεσής τους σε επιχειρη-
ματικούς κινδύνους, με στόχο να υποστηρί-
ξουν κατάλληλα το περιβάλλον λειτουργίας 
τους.

Προστατεύστε τους ανθρώπους: Αξιο-
ποιήστε την εμπειρία και τις προτάσεις του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για τη δι-
ατήρηση της σωματικής και πνευματικής 
υγείας των εργαζομένων, παρέχετε καθοδή-
γηση στους υπαλλήλους που βρίσκονται σε 
επηρεασμένες περιοχές και επανεξετάστε 
τις πολιτικές των επαγγελματικών ταξιδιών 
εντός και εκτός του οργανισμού.

Ακολουθήστε βέλτιστες πρακτικές εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τη 
σταθερότητα των εργαζομένων, του περι-
βάλλοντος, της ευρύτερης κοινωνίας και 
της οικονομίας, με στόχο την παροχή λύ-
σεων και υποστήριξη των αιτημάτων που 
θα προκύπτουν.

Δημιουργήστε ένα πλάνο υποστήριξης για 
το προσωπικό που επηρεάζεται, με το οποίο 
θα παρέχονται δυνατότητες για περισσότερη 

αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη εργα-
σία ή άλλες ευέλικτες επιλογές που στοχεύ-
ουν στην αντιμετώπιση των περιορισμών 
με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι οι 
εργαζόμενοι.

Χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη τεχνολο-
γία για να ενισχύσετε τη συνεργασία και 
εξοπλίστε τους εργαζόμενους με τα απα-
ραίτητα εργαλεία ώστε να εργάζονται εξ 
αποστάσεως σε πληγείσες περιοχές, αλλά 
και με άτομα που βρίσκονται σε πληγείσες 
περιοχές, με όσο το δυνατόν πιο απλό και 
εύχρηστο τρόπο.

Διαβαθμίστε τους πελάτες υψηλού κινδύ-
νου, και ειδικότερα όσους ανήκουν σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες (δηλαδή εκείνους που 
είναι λιγότερο προετοιμασμένοι), καθώς και 
όσους έχουν κρίσιμο ρόλο στις προσπάθειες 
επίλυσης του προβλήματος (π.χ. νοσοκομεία, 
δημόσιος τομέας), δεδομένου ότι θα έχουν 
ελάχιστη έως μηδαμινή διαθεσιμότητα και 
ανταπόκριση.

Αξιολογήστε τον κίνδυνο που προκύπτει 
από τους προμηθευτές σας: Δημιουργήστε 
μια κατάλληλη ομάδα επιφορτισμένη με τη 
συνεχή και σταθερή ροή έγκυρων πληρο-
φοριών για την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε 
να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των εμπλε-
κομένων προμηθευτών και συνεργατών, 
και ανανεώστε τακτικά την ενημέρωση των 

Διαχειριστείτε 
μια πρωτόγνωρη 

πρόκληση 

ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΆΠΆΓΈΩΡΓΙΟΥ
Διευθυντής, KPMG 
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πελατών που πρόκειται να επηρεαστούν.
Δημιουργήστε μια ομάδα που θα επικε-

ντρωθεί στην αξιολόγηση της κατάστασης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διαχεί-
ριση κινδύνων. Η ομάδα αυτή θα εργαστεί με 
στόχο τον επαναπροσδιορισμό των παγκό-
σμιων και περιφερειακών ροών των εφοδι-
αστικών αλυσίδων, όπου είναι δυνατόν, με 
τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς 
και την επικαιροποίηση των συμφωνιών 
ανάλογα με τις ανάγκες (κόστος, υπηρεσίες, 
κίνδυνοι, ευθύνη κ.λπ.)

Χαρτογραφήστε τη σημαντικότητα των 
πρώτων υλών για τα προϊόντα υψηλής αξίας 
και για τις βασικές πηγές εσόδων. Προσδιο-
ρίστε δηλαδή τα υλικά και τις πρώτες ύλες 
που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα 
έσοδα, προσέχοντας ταυτόχρονα η περιορι-
σμένη διαθεσιμότητά τους να κατανέμεται 
με σύνεση και στρατηγική.

Υπολογίστε τον επιχειρηματικό κίνδυνο, 
προσδιορίζοντας τα τρέχοντα και τα ελάχι-
στα αποθέματα που πρέπει να διαθέτετε, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα εταιρική δια-
φάνεια και βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης. 
Αξιολογήστε την εφοδιαστική αλυσίδα και 
υπολογίστε όλους τους κινδύνους που εν-
δέχεται να αυξήσουν τα κόστη (μεταφορικά, 
καθυστερήσεις, μονομερείς αυξήσεις τιμο-
καταλόγων κ.λπ.) και να επηρεάσουν τη δυ-

νατότητα παροχής υπηρεσιών και διάθεσης 
των προϊόντων, λαμβάνοντας προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των αναμε-
νόμενων ελλείψεων, όπως ενδεχομένως 
προκράτηση εμπορευμάτων.

Ενεργήστε επιθετικά με άμεσες επιλογές, 
ως ένα εφεδρικό μέτρο για να τροποποιήσε-
τε την εφοδιαστική αλυσίδα προς όφελος 
της εξυπηρέτησης των πελατών.

Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και επι-
χειρηματικών σχεδίων: Αναθεωρήστε τις 
ταμειακές ροές, το απαιτούμενο κεφάλαιο 
κίνησης και τις προβλέψεις αποθεμάτων, 
παράλληλα με τις προβλέψεις για τις αναμε-
νόμενες μεταβολές προσφοράς και ζήτησης.

Κατανοήστε ότι η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα θα επηρεαστεί τόσο από την 
πτώση των διεθνών αγορών όσο και από 
τη μειωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
του τραπεζικού κλάδου.

Αναθεωρήστε άμεσα το πλάνο πωλή-
σεων, λειτουργίας και παραγωγής για την 
εξασφάλιση του συγχρονισμού μεταξύ του 
τακτικού και στρατηγικού επιχειρηματικού 
σχεδιασμού του οργανισμού.

Αξιολογήστε τα εταιρικά δεδομένα, έτσι 
ώστε με τη χρήση προηγμένων προσομοι-
ώσεων και αναλύσεων να εντοπίσετε την 
βέλτιστη δυνατή λειτουργία των διευθύν-
σεων λειτουργίας του οργανισμού.

Β. ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πέραν των άμεσων ενεργειών, οι οργανι-
σμοί θα πρέπει να εκτιμήσουν την ευκαιρία 
που παρέχει ο Covid-19 για να εξετάσουν 
την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε 
μια κρίση, να σχεδιάσουν δράσεις για την 
αύξηση της ευελιξίας τους και να γίνουν πιο 
ανθεκτικοί μελλοντικά.

Σχεδιασμός εναλλακτικών σεναρίων 
λειτουργίας: Οι οργανισμοί πρέπει να ενερ-
γήσουν άμεσα για τη δημιουργία προληπτι-
κών σχεδίων δράσης, ώστε να διαχειριστούν 
τους κινδύνους και να αξιολογήσουν τις ευ-
καιρίες που θα προκύψουν. Τα σενάρια αυτά 
επιτρέπουν στους οργανισμούς να βλέπουν 
την ευρύτερη εικόνα και να λαμβάνουν απο-
τελεσματικές αποφάσεις για θέματα που 
επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας τους 
(π.χ. το κόστος της απαιτούμενης ποσότη-
τας αποθεμάτων έναντι του κόστους της 
μη ικανοποίησης των πελατών).

Οι προσομοιώσεις μπορούν να λειτουργή-
σουν γρήγορα για τον εντοπισμό «καίριων 
σημείων» μεταξύ αντικειμενικά αντικρου-
όμενων στόχων, βασιζόμενες σε δεδομένα 
απογραφής σε πραγματικό χρόνο, στη ζήτη-
ση των πελατών και στις δυνατότητες των 
προμηθευτών. Με την όλο και συχνότερη 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μεθό-
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δων αυτοματισμού, αυτά τα σενάρια πλέον 
δύνανται να καθορίσουν και όχι απλώς να 
προβλέψουν το αποτέλεσμα. 

Διαχείριση κινδύνου προμηθευτών: Ση-
μαντική κρίνεται η προσπάθεια αξιοποίησης 
των διαθέσιμων δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο που αφορούν τους προμηθευτές, και 
η δημιουργία ειδοποιήσεων στα επιχειρη-
σιακά συστήματα των οργανισμών, προκει-
μένου αυτοί να ενεργούν άμεσα όταν διάφο-
ροι παράγοντες φαίνεται ή προβλέπεται να 
επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία και την 
εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Επιπλέον, οι οργανισμοί είναι θεμιτό να 
συνεννοηθούν με τους προμηθευτές τους, 
προκειμένου να συμφωνήσουν για το κό-
στος των προϊόντων και της διακίνησης 
βάσει της αναμενόμενης προσφοράς και 
ζήτησης, αλλά και για τη βελτιστοποίηση 
των αποθεμάτων ασφάλειας. 

Είναι το κοινό όραμα και οι στόχοι, τα 
κίνητρα και οι πιθανοί περιορισμοί των 
εταιρικών σχέσεων που αναπτύσσουν την 
οργανωτική ανθεκτικότητα. Στην πραγματι-
κότητα, οι εταιρείες που έδωσαν προτεραιό-
τητα στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη 
διαχείριση κινδύνων στις σχέσεις με τους 
προμηθευτές τους, αντί για απλές μειώσεις 
τιμών, πέτυχαν εξοικονόμηση μεγαλύτερη 
του 26%.

Ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδι-
αστικής αλυσίδας: Η αναμενόμενη μεγέ-
θυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου ωθεί 
τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν ότι οι 
αλυσίδες εφοδιασμού τους και οι μηχανι-

σμοί διακίνησης και παράδοσης μπορούν 
να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση, με στόχο τη 
βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία 
των πελατών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με την ενεργή συμμετοχή του οργανισμού 
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
παράλληλα με τη δομημένη ανάλυση συ-
μπεριφοράς των καταναλωτών, ιδίως σε 
περιόδους αβεβαιότητας και αναστάτωσης.

Εφοδιαστικές αλυσίδες μικρής κλίμα-
κας: Τα τελευταία χρόνια ο στόχος μείωσης 
του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας 
έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων και 
σύνθετων παγκόσμιων δικτύων, που επι-
τυγχάνουν οικονομίες κλίμακας μέσω της 
ανάθεσης της παραγωγής σε αναδυόμενες 
οικονομίες, με μακροπρόθεσμες συμβάσεις. 
Ωστόσο, διαταραχές όπως οι πανδημίες και η 
αύξηση των εμπορικών εντάσεων υποχρε-
ώνουν τους οργανισμούς να αναρωτηθούν 
για την αποτελεσματικότητα αυτού του λει-
τουργικού μοντέλου. Εναλλακτικά, πολλοί 
οργανισμοί δύνανται να ωφεληθούν από 
τη διαφοροποίηση του λειτουργικού τους 
μοντέλου και της μετάβασης σε εφοδιαστι-
κές αλυσίδες μικρής κλίμακας, οι οποίες 
συνιστούν ευέλικτα λειτουργικά μοντέλα 
που παρέχουν παραγωγή και διακίνηση πιο 
κοντά στο σημείο αγοράς.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαφοροποι-
ήσει τους οργανισμούς, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να μεταβάλλουν ευκολότερα 
την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων 
τους, και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊό-
ντα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλλη-

λα, εκτός από τις πανδημίες, οι εφοδιαστικές 
αλυσίδες μικρής κλίμακας είναι λιγότερο 
ευάλωτες και σε άλλα μακροοικονομικά 
δεδομένα που δημιουργούν κίνδυνους δύ-
σκολα διαχειρίσιμους (π.χ. γεωπολιτικά, 
χρηματοοικονομικά κ.λπ.)

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Μία από τις 
κύριες προϋποθέσεις για να πετύχει ένας 
επιχειρηματικός μετασχηματισμός είναι η 
τεχνολογία. Οι οργανισμοί πρέπει να επα-
ναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι υπάλληλοι, τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τους προμηθευτές και τους 
πελάτες σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Με την επένδυση στην τεχνολογία, οι 
οργανισμοί μπορούν να υποστηρίξουν τους 
εργαζόμενους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά σύγχρονες υποδομές και 
εφαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι υπάλληλοι δεν είναι απλώς καλά εξο-
πλισμένοι για να δουλέψουν από απόσταση, 
αλλά και ότι είναι ικανοί να προσαρμοστούν 
στο ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους 
πελάτες.

Όσο ο επιχειρηματικός κόσμος μαθαίνει 
να προσαρμόζεται μέσω συνεχών και αχαρ-
τογράφητων αλλαγών, γράφεται το επόμενο 
κεφάλαιο στην νέα οικονομία. Ο αντίκτυπος 
του κορονοϊού φαίνεται στις σημερινές πα-
γκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες –και είναι 
αναπόφευκτο ότι οι επόμενες αλλαγές είναι 
ήδη στα σκαριά... 

Αν και το μέλλον είναι αβέβαιο, η τύχη 
ευνοεί τους προετοιμασμένους.
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Η ανθρωπότητα σήμερα βρί-
σκεται αντιμέτωπη με μία 
πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη 
κρίση. Ο συνδυασμός της 

πανδημίας της νόσου Covid-19 και των 
διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων 
οδηγεί σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου 
στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, ίσως 
είναι πρώτη φορά στην ιστορία όπου όλη 
η υφήλιος έχει συνασπιστεί απέναντι σε 
έναν κοινό εχθρό, έναν αόρατο εχθρό.

Παράλληλα με την κοινωνία, ο κόσμος 
του επιχειρείν πλέει σε αχαρτογράφητα 
νερά. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τάξης 
μεγέθους, καλούνται να προσαρμοστούν 
άμεσα στις νέες εξελίξεις, ενώ ταυτόχρο-
να ο προγραμματισμός, με την έννοια του 
όρου όπως τον γνωρίζαμε έως σήμερα, 
δεν μοιάζει απλά παρακινδυνευμένος 
αλλά μακρινό όνειρο.

Οι επιχειρήσεις φαίνεται να παρασύρο-
νται από τη δίνη ενός κυκλώνα, που ούτε 
μπορούν να προβλέψουν ούτε να ελέγ-
ξουν. Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα, 
λοιπόν, είναι το κατά πόσον μπορούν, εν 
μέσω μιας κρίσης τέτοιου μεγέθους, να 
αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το αύριο 
και, κυρίως, να προετοιμαστούν για την 
«μετά κορωνοϊό εποχή».

Στη μέση ενός γενικευμένου lockdown, 

η διαχείριση του σήμερα και η προετοιμα-
σία του αύριο είναι ο ορθολογικός μονό-
δρομος των υγιών επιχειρήσεων. Η κρίση 
μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, αρκεί 
εξαρχής το επιχειρείν να επενδύσει στο 
αρχέγονο ρητό «το προλαμβάνειν εστί 
θεραπεύειν».

Η πρόληψη σώζει ζωές και στις επιχει-
ρήσεις. Η υιοθέτηση μιας νέας εταιρικής 
φιλοσοφίας 360 μοιρών, η αποδοχή των 
νέων δεδομένων και ο στρατηγικός σχε-
διασμός και η υλοποίηση σήμερα μπορούν 
να καταστήσουν μια επιχείρηση βιώσι-
μη και αποδοτικότερη και αύριο. Κυρίως, 
όμως, θα τη βοηθήσουν να ξεπεράσει την 
κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώ-
λειες.

Με 6 απλά βήματα, 3 σήμερα και 3 αύριο, 
κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, μπορεί 
να διασφαλίσει ότι την επαύριον της κρί-
σης θα μπορέσει να σταθεί ξανά όρθια και 
να αποτελεί «κομμάτι» του νέου περιβάλ-
λοντος που διαμορφώνεται. Μάλιστα, η 
ολιστική προσέγγιση που καλούνται να δι-
αμορφώσουν πλέον οι επιχειρήσεις πρέ-
πει να είναι κατά βάση ανθρωποκεντρική.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Τα 3 βήματα του παρόντος δεν είναι μο-

ναχικά, αντίθετα με αυτό που θα περίμενε 

κανείς, αλλά αλληλεπιδρούν πλήρως με 
τους ανθρώπους, που μέχρι πριν την κρί-
ση αποτελούσαν τον στενό ή διευρυμένο 
κύκλο επαφών της επιχείρησης.

Το πρώτο και κυριότερο βήμα είναι η 
διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης 
και η προστασία της επιχείρησης και των 
ανθρώπων της απέναντι στη βίαιη εισβο-
λή του αόρατου εχθρού. Σκόπιμο είναι οι 
επιχειρήσεις να στελεχώσουν ομάδα 
κρίσης υπεύθυνη για την καταγραφή και 
εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μα-
κροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσε-
ων. Παράλληλα, στις πρωταρχικές ενέρ-
γειες που καλείται να κάνει κάθε επιχεί-
ρηση είναι η πλήρης εναρμόνιση στη νέα 
πραγματικότητα. Η διασφάλιση της υγείας 
του προσωπικού, ο καθορισμός εναλλα-
κτικών τρόπων επικοινωνίας και η άμεση 
διαχείριση των πληροφοριακών συστη-
μάτων, ώστε να προστατευτεί η απρό-
σκοπτη απομακρυσμένη εργασία έναντι 
κυβερνοαπειλών, αποτελούν αυτονόητες 
ενέργειες διασφάλισης της λειτουργίας 
της επιχείρησης.

Στο επίκεντρο της πανδημίας βρίσκε-
ται ο άνθρωπος και, κατ’ αντιστοιχία, το 
αύριο των επιχειρήσεων και η διαχείριση 
των οικονομικών συνεπειών τοποθετούν 
στο κέντρο τον άνθρωπο. Είναι σκόπιμο, 

Covid-19:  
Διαχειριστείτε 

το σήμερα - 
Προετοιμαστείτε  

για το αύριο 

Δρ ΠΆΝΆΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΝΤΖΆΣ
Director, Business Consulting, Grant Thornton 
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λοιπόν, κατά το δεύτερο σημερινό βή-
μα τους οι επιχειρήσεις να επενδύσουν 
στη διατήρηση των επαφών μεταξύ των 
στενότερων και ευρύτερων συνεργατών 
τους. Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση 
για τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, η 
συστηματική επικοινωνία με τις τράπεζες 
με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση 
των χρηματοοικονομικών προβλημάτων 
και ο επανασχεδιασμός διαδικασιών εφο-
διασμού και όρων συνεργασίας με τους 
προμηθευτές προστατεύουν τόσο την ίδια 
την επιχείρηση όσο και τον κύκλο που δι-
αμορφώνεται γύρω της. Η παρούσα κρίση 
δεν είναι μια μεμονωμένη κρίση για κάθε 
επιχείρηση αλλά μια γενικευμένη κρίση 
που επηρεάζει τους πάντες.

Η διαχείριση του σήμερα ολοκληρώνε-
ται με την ανταπόκριση στις νέες ανάγκες 
που προκύπτουν λόγω της νέας κανονι-
κότητας. Κατά το τρίτο βήμα, η κάθε επι-
χείρηση χρειάζεται να κινηθεί γρήγορα, 
με σκοπό να αποτελέσει κομμάτι του νέου 
υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος και όχι 
απομονωμένος ουραγός. Οι καταναλωτι-
κές μας συνήθειες και ο τρόπος επιλογής 
τους έχει αλλάξει. Οι επιχειρήσεις κινδυ-
νεύουν να πέσουν στη «μαύρη τρύπα», αν 
δεν προβούν στη διασφάλιση των υφιστά-
μενων προϊόντων και υπηρεσιών και στην 
παράλληλη περιοδική ενημέρωση των 
πελατών τους αναφορικά με τις εφαρμο-
ζόμενες νέες πολιτικές και διαδικασίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Η οικονομία δεν κινείται στη βάση των 

ίδιων δεδομένων και ισορροπιών. Όσα 
γνωρίζαμε μέχρι δύο μήνες πριν αποτε-
λούν παρελθόν. Οι επιχειρήσεις καλού-
νται να σηκώσουν βαρύ φορτίο της πα-
γκόσμιας κρίσης που αντιμετωπίζουμε. 
Ωστόσο, αν η διαχείριση του σήμερα στε-

φθεί με επιτυχία, η κάθε επιχείρηση θα 
μπορέσει να προχωρήσει στα 3 επόμενα 
βήματα προετοιμασίας του αύριο.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κατ’ 
αναλογία των τριών βημάτων, το βιώσιμο 
μέλλον των επιχειρήσεων στηρίζεται στο 
τρίπτυχο «ανασυγκρότηση - εξομάλυνση 
- ανάκαμψη». Οι περισσότερες επιχειρή-
σεις χρειάζεται να αφήσουν στην άκρη 
τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό τους. 
Η νέα κανονικότητα ήρθε για να μείνει, 
ακολουθώντας εν πολλοίς τις παγκόσμιες 
εξελίξεις της πανδημίας. Ανασυγκροτώ-
ντας το πλάνο και εξομαλύνοντας τις επι-
πτώσεις, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν 
να περάσουν στο στάδιο της ανάκαμψης.

Καταρχάς, η κάθε επιχείρηση οφείλει 
να εντοπίσει τα δικά της εξατομικευμένα 
αδύναμα σημεία που χρήζουν βελτίωσης 
και να αναπτύξει εναλλακτικά σενάρια. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσει άμεσα 
να προχωρήσει στον επαναπροσδιορισμό 
ενός νέου Distaster Recovery Plan και 
ενός Business Continuity Plan, σύμφωνα 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με όρους επιχειρήσεων, η εξομάλυνση 
της κατάστασης ταυτίζεται με την έννοια 
της σταθερότητας. Ο επανακαθορισμός 
των κέντρων κόστους και των πηγών 
εσόδων και η ταυτόχρονη επαναδιαπραγ-
μάτευση των συμβατικών όρων με προ-
μηθευτές και χρηματοδότες αποτελούν 
πρωτευούσης σημασίας ενέργειες που 
οδηγούν στη σταθερότητα. Συνοπτικά, η 
σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών 
ροών, η αναζήτηση νέων μορφών χρημα-
τοδότησης και η ανάπτυξη και ο εκσυγ-
χρονισμός ψηφιακών μέσων διανομής 
και εξυπηρέτησης θα επιτρέψουν σε κάθε 
επιχείρηση να διασφαλίσει τη σταθερό-
τητα και ομαλότητα της λειτουργίας της. 

Η φράση-κλισέ «ο κόσμος δεν θα είναι 

ποτέ πια ο ίδιος» βρίσκει πεδίο εφαρ-
μογής σήμερα περισσότερο από πότε. 
Η ανάκαμψη των επιχειρήσεων περνά 
από την αποδοχή της νέας κατάστασης. 
Η εφαρμογή νέων ευέλικτων πολιτικών 
και συστημάτων προσφοράς προϊόντων 
και υπηρεσιών, η ανάπτυξη εξατομικευ-
μένων προϊόντων και υπηρεσιών, που 
απαντούν στην προσωπική ανάγκη κάθε 
καταναλωτή, και η διείσδυση σε νέες αγο-
ρές, διευρύνοντας την πελατειακή βάση, 
εγγυώνται την ανάκαμψη και τη συνακό-
λουθη βιωσιμότητα.

Μπορεί η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα να βάλλεται περισσότερο από 
ποτέ εξαιτίας της πανδημίας της νόσου 
Covid-19, με τις πιο απαισιόδοξες προβλέ-
ψεις να διαβλέπουν την πλήρη ανάκαμψη 
σε χρονικό βάθος δεκαετιών, αλλά είναι 
στο χέρι μας να ανατρέψουμε αυτή τη 
νομοτέλεια.

Διαχειριζόμενοι το σήμερα προετοιμά-
ζουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον, αρκεί να 
αποδεχθούμε ότι αναπόφευκτα θα υπάρ-
ξει σημαντική οικονομική ζημιά, είτε στην 
επιχείρησή μας είτε στην επιχείρηση του 
προμηθευτή ή πελάτη μας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο επιχειρηματικός κόσμος, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και 
της ανάπτυξής της, χρειάζεται να διατη-
ρήσει τη θετική του σκέψη για το αύριο, 
μετατρέποντας την αδράνεια σε ευκαιρία 
για στρατηγική σκέψη και νέο σχεδιασμό.

Καταληκτικά, ο αγώνας φυσικά δεν 
έχει χαθεί. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει και 
δεν είναι sprint αλλά αγώνας αντοχής. Οι 
επιχειρήσεις που θα επιδείξουν έγκαιρα 
αντανακλαστικά, συνειδητοποιώντας την 
κατάσταση και τις εξελίξεις σήμερα, είναι 
βέβαιο ότι θα στέκουν όρθιες αύριο.



32

ACCOUNTANCY GREECE        39

Η παγκόσμια εξάπλωση του 
Covid-19 έχει οδηγήσει σε 
ένα πρωτοφανές σοκ στις 
οικονομίες και τις χρηματο-

πιστωτικές αγορές, που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως μια ουσιώδης δυσμε-
νής μεταβολή στο πλαίσιο των εξαγορών 
και συγχωνεύσεων. Σε αυτήν την ταρα-
χώδη περίοδο, εταιρείες, επενδυτές και 
επαγγελματίες στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα πρέπει να επανεκτιμήσουν και να 
επαναξιολογήσουν όλες τις έννοιες και τις 
παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τους 
για την εκτίμηση μετοχικών αξιών.

Με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των 
χωρών που εφαρμόζουν μέτρα απαγόρευ-
σης μετακινήσεων και με ακόμα περισσότε-
ρες να έχουν εφαρμόσει μέτρα κοινωνικού 
αποκλεισμού, το μεγαλύτερο μέρος της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας έχει παγώσει, 
οι απολύσεις έχουν εκτιναχθεί σε πολλούς 
κλάδους και οι παγκόσμιες χρηματιστηρια-
κές αγορές έχουν καταγράψει κατακόρυφη 
πτώση σε ανησυχητικό βαθμό. Επιπλέον, η 
έξαρση του Covid-19 θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως μια ουσιώδης δυσμενής 
μεταβολή (Material Adverse Change, MAC) 

στις εξαγορές και συγχωνεύσεις και να λει-
τουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για 
την πραγματοποίηση συναλλαγών, επηρε-
άζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τόσο σε όρους θεμελιωδών μεγεθών όσο 
και πρακτικής εφαρμογής. 

Η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της 
παγκόσμιας οικονομίας είναι αρκετά έντο-
νη, καθώς από τα τρέχοντα επίπεδα δεν 
μπορούμε να αξιολογήσουμε ούτε το βάθος 
ούτε τη διάρκεια της κρίσης. Κυβερνήσεις 
και κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο 
έχουν πάρει μέτρα προς ενίσχυση της επι-
χειρηματικής εμπιστοσύνης. Παρόλα αυτά, 
τα μέτρα νομισματικής πολιτικής φαίνεται 
να μην επαρκούν, ενώ μόνο ο χρόνος θα 
δείξει εάν τα δημοσιονομικά μέτρα θα είναι 
επαρκή για να αντισταθμίσουν την απότομη 
πτώση του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, 
είναι αναγκαίο οι εταιρείες να επικαιρο-
ποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, 
ενσωματώνοντας σε αυτά τις επιπτώσεις 
από τον Covid-19. 

Ως πρώτο βήμα, συνιστάται η κατάρτιση 
βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για βασικά 
μεγέθη, όπως τα έσοδα και το λειτουργικό 
περιθώριο κέρδους. Η διοίκηση θα πρέπει 
να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις 
δραστηριότητες της εταιρείας με βάση την 
εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Οι εκτιμήσεις θα 
πρέπει να έχουν ως αφετηρία τις ευρύτερες 
επιπτώσεις στον κλάδο και να καταλήγουν 
στη θέση της εταιρείας μέσα σε αυτόν, όπως 
αυτός διαμορφώνεται υπό τις τρέχουσες 
συνθήκες.

Επιγραμματικά, οι παράγοντες που θα δι-
αμορφώσουν τα μελλοντικά οικονομικά με-
γέθη μιας εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής:

➜ Πιθανό κλείσιμο καταστημάτων ή 
εγκαταστάσεων.

➜ Προβλήματα στα δίκτυα διανομής.
➜ Επιπτώσεις σε πελάτες και προμη-

θευτές.
➜ Αλλαγή στους προσδιοριστικούς πα-

ράγοντες της ζήτησης.
➜ Επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με 

βασικούς προμηθευτές και πελάτες.
➜ Επιδράσεις στην εταιρική διακυβέρ-

νηση.

Covid-19: Πώς 
επηρεάζονται οι 

αποτιμήσεις στην εποχή 
της πανδημίας 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ
Partner, Transactional Advisory Services, Grant Thornton

ΈΛΙΝΆ ΛΙΤΣΆ
Principal, Transactional Advisory Services, Grant Thornton
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➜ Περιορισμοί και καθυστερήσεις στην 
παραγωγή.

➜ Διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας.
➜ Αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό και 

τον τρόπο εργασίας.
➜ Επαναξιολόγηση της εταιρικής στρα-

τηγικής.
➜ Αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Εκτός από τις συνέπειες των παραπάνω 

παραγόντων στα αποτελέσματα μιας εται-
ρείας, είναι εξίσου σημαντικό να εκτιμηθεί 
η επίδρασή τους στο απασχολούμενο κεφά-
λαιο και συγκεκριμένα στις απαιτούμενες 
επενδύσεις και τις ανάγκες για κεφάλαιο 
κίνησης, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα. Η επικαιροποίηση του επιχει-
ρηματικού σχεδίου θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες πηγές χρη-
ματοδότησης, καθώς και τις δράσεις που θα 
συνεισφέρουν στη διατήρηση και βελτίωση 
του εμπορικού κύκλου της επιχείρησης. 
Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες 
περιλαμβάνουν εγγενείς αβεβαιότητες, οι 
οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 
τόσο στις προβλέψεις των ταμειακών ρο-
ών, μέσω π.χ. κατάρτισης εναλλακτικών 
σεναρίων, όσο και στον υπολογισμό του 
προεξοφλητικού επιτοκίου.

 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗ-
ΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Παρά τις συνολικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την απότομη αλλαγή στα 
θεμελιώδη μεγέθη, οι αποτιμήσεις επηρε-
άζονται σημαντικά και από τις εξελίξεις 
στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. 
Ο καθορισμός του κατάλληλου προεξο-
φλητικού επιτοκίου πλέον αποτελεί μια 
απαιτητική διαδικασία, καθώς είναι αρκετά 
δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια σε 
αυτό η αβεβαιότητα που επικρατεί στην ψυ-
χολογία των αγορών και των επενδυτών. 

Με τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές 
να έχει ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα, 
οι συμμετέχοντες στις χρηματιστηριακές 
αγορές δυσκολεύονται να αποτιμήσουν με 
ακρίβεια περιουσιακά στοιχεία όλων των 
κατηγοριών, από ομόλογα και μετοχές μέ-
χρι ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις. 
Ο Δείκτης Μεταβλητότητας1 (VIX), γνωστός 
και ως «δείκτης φόβου», καταγράφει υψηλά 
δεκαετίας, ξεπερνώντας τις 60 μονάδες, 
ακόμα και ημέρες πριν ο ΠΟΥ κηρύξει την 
κρίση του κορωνοΐου ως πανδημία, στις 
11 Μαρτίου. 

Όσον αφορά το επιτόκιο μηδενικού 
κινδύνου, αρκεί να παρατηρήσει κανείς 
την πορεία της απόδοσης του δεκαετούς 
ομολόγου του αμερικάνικου Δημοσίου ή 
την αντίστοιχη του δεκαετούς γερμανι-
κού ομολόγου, τα οποία χρησιμοποιούνται 
ευρέως ως επιτόκια μηδενικού κινδύνου 
για επενδύσεις σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ, 
αντίστοιχα.

Εν μέσω της επικείμενης κρίσης, οι 
επενδυτές φαίνεται ότι έχουν επικεντρω-
θεί σε τίτλους χαμηλού κινδύνου, αυξάνο-
ντας τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα και πι-

έζοντας τις αντίστοιχες αποδόσεις προς τα 
κάτω. Συγκεκριμένα, η μείωση του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED στις 3 
Μαρτίου, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, είχε 
ως αποτέλεσμα η απόδοση του δεκαετους 
ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου να 
πέσει στις 9 Μαρτίου στο 0,54%, που απο-
τελεί ιστορικό χαμηλό. Η ανωτέρω μείωση 
θεωρείται σημαντική, αν αναλογιστούμε 
ότι το αντίστοιχο μέγεθος στις 31 Δεκεμ-
βρίου ήταν 1,92%. Την ίδια περίοδο, η από-
δοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου 
παρακολούθησε αυτήν του αμερικανικού, 
υποχωρώντας έως και 67 μονάδες βάσης 
χαμηλότερα από την αντίστοιχη απόδοση 
της 31ης Δεκεμβρίου. 

Στις 11 Μαρτίου 2020, την ημέρα που ο 
ΠΟΥ κήρυξε τον Covid-19 ως πανδημία, 
οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές 
είχαν ήδη τιμολογήσει τις οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, με σχεδόν όλους 
τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες 
να καταρρέουν μέσα σε λίγες ημέρες. Ο 
δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 26,7%, 
φθάνοντας τις 2.481 μονάδες, από τις 3.386 
μονάδες στις 19 Φεβρουαρίου. Αυτή υπήρ-

διάγραμμα 1: επιτόκιο μηδενικού κινδύνου
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ξε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες 
πτώσεις στην ιστορία του δείκτη. Από την 
πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές αγορές ακο-
λούθησαν παρόμοια τάση, καθώς οι δείκτες 
DAX και EUROSTOXX 600 κατέγραψαν 
πτώση 33,6% από τις αρχές του έτους. Η 
ανωτέρω έντονη μεταβλητότητα καθιστά 
τις αποτιμήσεις των εταιρειών πολύ ευ-
αίσθητες στην ημερομηνία αναφοράς που 
αυτές πραγματοποιούνται. Συγκεκριμένα, 
αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν με ημε-
ρομηνία αναφοράς στα τέλη Φεβρουαρί-
ου ήταν ήδη ξεπερασμένες λίγες ημέρες 
αργότερα, ενώ κανείς δεν είναι σε θέση 
να αξιολογήσει με ακρίβεια τον αντίκτυ-
πο στις μετοχικές αξίες που θα επιφέρει 
η κρίση του Covid-19. 

Η απροσδόκητη πτώση των τιμών και η 
αβεβαιότητα που συνεπάγεται στις αγορές 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον υπο-
λογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου. 
Προκειμένου να εκτιμήσουμε το επίπεδο 
αύξησης στο πριμ κινδύνου αγοράς, χρησι-
μοποιήσαμε τη προσέγγιση του Dr. Aswarth 
Damodaran, σύμφωνα με την οποία το Συ-
νολικό Πριμ Κινδύνου Αγοράς αποτελείται 
από δύο στοιχεία: α) την Απόδοση Κινδύνου 
Ώριμης Αγοράς (ERP) πλέον β) το Ασφάλι-
στρο Κινδύνου Χώρας (CRP), μελετώντας 
την επίδραση κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

Αρχικά, θα ήταν αρκετά χρήσιμο να εξε-
τάσουμε το ιστορικό ERP σε μηνιαία βάση, 
όπως υπολογίζεται από τον καθηγητή του 
New York Stern University, Dr. Damodaran. 
Καθώς βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης 
του Covid-19, είναι αρκετά σημαντικό να 
συγκρίνουμε την τρέχουσα τάση στα ERPs 

και τη μεταβλητότητα της αγοράς με τα 
αντίστοιχα μεγέθη κατά τη διάρκεια της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
του 2008, προκειμένου να εκτιμηθεί η πι-
θανή άνοδος στα πριμ κινδύνου αγοράς 
κατά το προσεχές μέλλον. Παρόλο που οι 
δύο περίοδοι δεν είναι σε καμία περίπτωση 
άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ τους2, τα πριμ 
κινδύνου αγοράς κατά την κρίση του 2008 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πι-
θανή ένδειξη, καθώς στην πρόσφατη ιστο-
ρία είναι η μόνη περίοδος που η παγκόσμια 
οικονομία δέχτηκε ένα πλήγμα ανάλογου 
μεγέθους. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
Dr. Damodaran, το ERP βρισκόταν τον  Σε-
πτέμβριο του 2008 στα επίπεδα του 4,22%. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική τροχιά, 
φτάνοντας στο ανώτατο σημείο του 7,68%, 
τον Μάρτιο του 2009, ήτοι αύξηση 3,46%. 
Ερχόμενοι στο σήμερα, τον Φεβρουάριο του 
2020, πριν από την εκδήλωση του Covid-19 
στις ανεπτυγμένες χώρες, το ERP βρισκό-
ταν στο 5,24%, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε 
σε 5,69% τον Μάρτιο και 6,16% τον Απρίλιο. 
Αν και το ακριβές μέγεθος και η διάρκεια 
της κρίσης δεν μπορούν να προσδιοριστούν 
επακριβώς, τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
το πριμ κινδύνου αγοράς τους επόμενους 
μήνες θα μπορούσε να ανέλθει σε 8,70%, 
υποδηλώνοντας ένα επιπρόσθετο πριμ 
κινδύνου 2,54% συγκριτικά με τα στοιχεία 
του Απριλίου 2020.

Ως εκ τούτου, η εξέταση της κίνησης του 
δείκτη VIX σε σχέση με το ERP της κρίσης 
του 2008 θα μπορούσε να μας δώσει μια 
πρώτη εικόνα της πιθανής μεταβολής του 

ERP στους επόμενους μήνες ή ακόμα και 
τη χρονική στιγμή της κορύφωσης. Κατά 
τη διάρκεια της κρίσης του 2008, ο δείκτης 
VIX αποτέλεσε προπομπό της μεταβολής 
στο ERP, με το δεύτερο να φτάνει στο ανώ-
τατο σημείο του λίγους μήνες αφότου ο 
δείκτης VIX είχε φτάσει στη δική του κορύ-
φωση. Όσο η προαναφερόμενη συσχέτιση 
μεταξύ των δύο μεταβλητών διατηρείται, 
μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι όταν 
ο δείκτης μεταβλητότητας αυξάνεται, το 
ERP θα συνεχίσει να αυξάνεται με χρονική 
υστέρηση. Παρόλα αυτά, λόγω της διαφο-
ρετικής φύσης της υφιστάμενης κρίσης, 
δεν είναι βέβαιο πως η σταθερότητα της 
προαναφερθείσας σχέσης θα διατηρηθεί.

Γενικά, μετοχές και ομόλογα εμφανίζουν 
διαφορετικές επιδόσεις σε περιόδους κρί-
σης. Εξετάζοντας την πορεία του δείκτη 
μεταβλητότητας του δεκαετούς ομολό-
γου του αμερικανικού Δημοσίου (TYVIX) 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ακολου-
θεί μεν την πορεία του μετοχικού δείκτη 
VIX, ωστόσο, το επίπεδο του TYVIX, καθώς 
και το μέγεθος των μεταβολών του, είναι 
μικρότερης κλίμακας, όπως είναι αναμε-
νόμενο. Όπως φαίνεται και στο διάγραμ-
μα 4, οι επενδύσεις σε μετοχικές αξίες 
επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση 
σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Επομέ-
νως, ο υπολογισμός του ΕRP, που αποτελεί 
στοιχείο του προεξοφλητικού επιτοκίου, 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εν 
λόγω αβεβαιότητα. 

Η επίδραση της κρίσης στο Ασφάλιστρο 
Κινδύνου Χώρας (CRP), θα πρέπει επίσης 
να εξεταστεί, όμως απαιτείται περισσότε-
ρος χρόνος για να εκτιμηθεί το μέγεθος 
του πλήγματος στα δημόσια οικονομικά, 
αλλά και στις οικονομικές επιδόσεις κάθε 
χώρας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα στοι-
χεία μπορεί να είναι τόσο δυσμενή που 
ενδεχομένως οδηγήσουν κάποιες χώρες 
σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους 
ικανότητας, με συνεπακόλουθη αύξηση 
στο CRP.

ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Εξαιτίας της φύσης της κρίσης του 

Covid-19, οι κλάδοι της οικονομίας επη-
ρεάζονται δυσανάλογα, με τομείς όπως 
ο τουρισμός, οι μεταφορές και το λιανικό 
εμπόριο να δέχονται τις περισσότερες 
επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, τομείς 

διάγραμμα 2: χρηματιστηριακοί δείκτες
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όπως ο φαρμακευτικός και τα καταναλω-
τικά αγαθά σταθερής ζήτησης φαίνεται ότι 
ίσως είναι οι μόνοι που ευημερούν σε αυτή 
τη δυσμενή περίοδο. Εάν θέλουμε να ενσω-
ματώσουμε τον ιδιοσυγκρασιακό κίνδυνο 
μιας εταιρείας στο προεξοφλητικό επιτό-
κιο, τότε ο κίνδυνος του κλάδου θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον υπολογισμό του 
αντίστοιχου πριμ. Αυτό συμβαίνει καθώς 
ο συντελεστής βήτα, που αντικατοπτρίζει 
τον κίνδυνο αγοράς υπό κανονικές συν-
θήκες, βραχυπρόθεσμα παρουσιάζει στρε-
βλώσεις, καθώς χρειάζεται χρόνο για να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, η κατάρρευση των χρηματο-
πιστωτικών αγορών θα επηρεάσει ασφα-
λώς και την εφαρμογή των συγκριτικών 
μεθόδων αποτίμησης. Με τις κεφαλαιο-
ποιήσεις να βρίσκονται σε πτωτική τάση, 
υποδηλώνεται μείωση των αγοραίων τι-

μών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές 
ένα μήνα νωρίτερα, για πολλούς κλάδους 
της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, πρόσφατες 
συναλλαγές δεν μπορούν να θεωρηθούν 
συγκρίσιμες, όταν οι συνθήκες στην αγορά 
έχουν αλλάξει τόσο δραστικά. Ταυτόχρονα 
δε, θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί ότι η 
αβεβαιότητα στην αγορά έχει μειώσει την 
εμπορευσιμότητα των ιδιωτικών εται-
ρειών, αυξάνοντας τις μειώσεις επί των 
αντίστοιχων αξιών λόγω έλλειψης εμπο-
ρευσιμότητας (marketability discounts). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Καθώς η πανδημία συνεχίζει να είναι σε 

έξαρση, η υπάρχουσα αβεβαιότητα μετα-
βάλλει διαρκώς τις αποτιμήσεις. Οι συνθή-
κες στην αγορά συνεχώς αλλάζουν, πλη-
ροφορίες που προκύπτουν από πρόσφατες 
αποτιμήσεις ή/και συναλλαγές μπορεί γρή-

γορα να θεωρηθούν απαρχαιωμένες και 
κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει το 
αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες, οι επαγγελματίες στο τομέα 
των αποτιμήσεων θα πρέπει:

- Να αξιολογούν όλο το πλαίσιο μιας 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της 
φύσης της δραστηριότητας, του ανταγω-
νισμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλες 
επιχειρησιακές πτυχές, παράλληλα με τα 
οικονομικά της αποτελέσματα.

- Να προσαρμόζουν τακτικά το προεξο-
φλητικό επιτόκιο για τον κίνδυνο αγοράς, 
τον κίνδυνο χώρας και τον μη συστημικό 
κίνδυνο, ενσωματώνοντας αλλαγές στα 
αντίστοιχα πριμ.

- Να τροποποιούν τα πολλαπλάσια που 
προκύπτουν από χρηματιστηριακούς δεί-
κτες ή πρόσφατες συγκρίσιμες συναλλα-
γές, όταν εφαρμόζουν συγκριτικές μεθό-
δους εκτίμησης, προκειμένου να λάβουν 
υπόψη τους τις τρέχουσες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά.

- Να αναγνωρίζουν το γεγονός ότι δεν 
επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι της οικονο-
μίας στον ίδιο βαθμό από την υφιστάμενη 
κρίση και να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις για κάθε κλάδο ξεχωριστά, 
αξιολογώντας τη θέση της υπό εκτίμηση 
εταιρείας μέσα σε αυτόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.  Ο Δείκτης Μεταβλητότητας του Χρη-

ματιστηρίου του Σικάγου (CBOE VIX Index) 
σχεδιάστηκε για να υπολογίζει τη σταθερή 
30 ημερών αναμενόμενη μεταβλητότητα 
των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ, 
αντλώντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα 
από τον μέσο όρο των προσφορών για τιμές 
δικαιωμάτων προαίρεσης (options) αγοράς 
και πώλησης στον δείκτη S&P 500. 

2.  Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 
ήταν, στην ουσία, πιστωτική κρίση άμεσα 
συνδεδεμένη με το τραπεζικό σύστημα και 
επηρέασε κυρίως την πλευρά της ζήτησης, 
ενώ, αντίθετα, η κρίση του Covid-19 είναι κρί-
ση δημόσιας υγείας με άμεσες και σοβαρές 
επιπτώσεις στην οικονομία, επηρεάζοντας 
τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, ως 
αποτέλεσμα διακοπής της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

διάγραμμα 3: απόδοση κινδύνου ώριμης αγοράς (erp) vs.  
δείκτης μεταβλητότητας (vix)

διάγραμμα 4: vix vs. tyvix
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Μια από τις πολύ ενδιαφέ-
ρουσες και αναπάντεχες 
επιπτώσεις της πανδημίας 
ήταν η αναγκαστική και 

εσπευσμένη στροφή πολλών ελληνικών 
επιχειρήσεων –αλλά και του Δημοσίου– 
στην ψηφιοποίηση. Έχοντας ουσιαστικά 
μπει σε καραντίνα το σύνολο της αγοράς, 
έγινε κατανοητό ότι η διασφάλιση του 
παροιμιώδους «business as usual» μπο-
ρούσε να επιτευχθεί μόνο ψηφιακά. Βέ-
βαια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν 
εξαντλείται στην τηλεδιάσκεψη. Είναι μια 
μακρά διαδικασία, η οποία οφείλει να είναι 
δομημένη και απέχει πολύ από το παραδο-
σιακό ελληνικό μοντέλο που εφαρμόζει 
σε μεγάλο βαθμό αποσπασματική και εν 
πολλοίς τυπική τεχνολογία της δεκαετίας 
του ’90, χωρίς να κατανοεί τις δυνατότητες 
των σύγχρονων πληροφοριακών συστημά-
των. Ωστόσο, σε ένα crash course επαφής 

με την πραγματικότητα, διαπιστώνουμε 
ότι αναδύθηκαν τρεις πολύ ουσιαστικές 
διαπιστώσεις, τρία μαθήματα που θα πρέ-
πει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν 
αναλόγως από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
ήδη από την επόμενη μέρα της επαναφοράς 
στην κανονικότητα.

1. Η πληροφορική αποδείχθηκε ο καθο-
ριστικός παράγοντας που διακρίνει το 

ποια επιχείρηση θα επιβιώσει και ποια όχι. 
Κορυφαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουρ-
γούσαν και ακόμη λειτουργούν εν μέσω 
αυτής της κατάστασης, το επιτυγχάνουν 
διότι βασίζονται σε συντριπτικά μεγάλο 
βαθμό στην αποτελεσματικότητα των τμη-
μάτων και συστημάτων πληροφορικής. Οι 
πανταχού παρούσες δυσμενείς προβλέ-
ψεις, για το ποιες εταιρείες και τομείς της 
οικονομίας θα υποστούν τη μεγαλύτερη 
ζημία, διαπιστώνουμε ότι περιορίζονται σε 

ανάλυση οικονομικών δεδομένων και μόνο, 
χωρίς λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τον κρισι-
μότερο διαφοροποιό παράγοντα παραγωγής 
πλούτου, αυτόν της χρήσης ψηφιακής τε-
χνολογίας. Είναι αυτή η παράμετρος που θα 
καθορίσει τις αντοχές στις χρηματοοικονο-
μικές δονήσεις. Δυστυχώς, όμως, έχει την 
ιδιότητα να είναι πολύ δύσκολα μετρήσιμη 
παράμετρος και, συνεπώς, εξίσου δύσκολα 
κατανοητή από τα παραδοσιακά οικονομι-
κά επιτελεία. Όμως αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το εν 
πολλοίς χαμένο τρένο του e-business στα 
τέλη της δεκαετίας του ’90, 20 χρόνια με-
τά ξαναπερνά μπροστά από το ελληνικό 
επιχειρείν και του προσφέρει δεύτερη και 
ίσως σημαντικότερη ευκαιρία.

2. Η ασφάλεια των συστημάτων θα πρέ-
πει να απασχολήσει κάθε ελληνική 

επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ο 

Τα τρία μαθήματα 
για την επόμενη 

μέρα της ελληνικής 
επιχείρησης 

ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΟΓΙΆΤΖΗΣ
Director Business Consulting, Technology & Sustainability, Mazars
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ψηφιακός μετασχηματισμός στην ολοκλη-
ρωμένη του μορφή πρακτικά θα σημαίνει 
μια αγορά όπου οι συναλλαγές θα είναι στο 
σύνολό τους ψηφιακές, ενώ θα υπάρχει και 
εκτεταμένος έλεγχος συσκευών και μηχα-
νών με χρήση IOT εφαρμογών και αντίστοι-
χου εξοπλισμού. Οι υποδομές επίσης των 
μεγάλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 
και άλλων αγαθών δημοσίου συμφέροντος 
θα βασίζονται σε smart metering. Όλες οι 
υποδομές σταδιακά θα αποκτήσουν ψηφια-
κή ταυτότητα στο Διαδίκτυο και θα ελέγχο-
νται από συστήματα που θα οδηγήσουν σε 
ενοποίηση και κεντρικό έλεγχο, υποκαθι-
στώντας τη σημερινή αυτόνομη λειτουργία 
τους. Τα οφέλη θα είναι εκπληκτικά, αλλά 
και οι απειλές αναμένονται το ίδιο μεγάλες. 
Θα είναι δε διαρκώς ανανεώσιμες και όλο 
και πιο καταστροφικές. Η παραβίαση ασφά-
λειας ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας θα σημαίνει αορίστου χρόνου 

black-out. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική 
εμπορική και παραγωγική επιχείρηση πα-
ρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό σημαντικότατες 
ελλείψεις στον τομέα ασφάλειας συστη-
μάτων, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν 
άμεσα, πιθανώς και εντός του 2020. Ένα 
site πωλήσεων αγαθών μπορεί να λειτουρ-
γεί θαυμάσια έως τις 15:00 και στις 15:05 
ολόκληρη η εταιρεία να έχει απωλέσει το 
σύνολο των συστημάτων της και συνεπώς 
την ίδια της την ύπαρξη.

3. Τα δεδομένα (data) παραμένουν μια 
ανεκμετάλλευτη πηγή πλούτου. Ακού-

σαμε για τα μαθηματικά μοντέλα που εφαρ-
μόζονται για να γίνει η ανάλυση της πορείας 
της πανδημίας. Η εφαρμογή τέτοιων μο-
ντέλων προφανώς δεν περιορίζεται μόνο 
σε αυτό τον σκοπό. Η κατανόηση των πε-
λατών, των αναγκών τους και των τάσε-
ών τους κρύβεται σε δεδομένα τα οποία 

σήμερα είναι υπαρκτά αλλά ταυτόχρονα 
είναι είτε διάσπαρτα είτε ακατανόητα. Κλα-
σικές στατιστικές και στοχαστικές μέθοδοι, 
εφαρμοσμένες μέσω εφαρμογών deep & 
machine learning, μας προσδίδουν «ευφυή» 
ανάγνωση των δεδομένων μας και ταυτό-
χρονα τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το 
αγοραστικό προφίλ με ακρίβεια, δίνοντας 
νέα κατεύθυνση στις πωλήσεις μας. Είναι 
οι ίδιες οι εφαρμογές που προτείνουν πλέ-
ον νέες ιδέες για reports βασισμένα στα 
data analytics. Η αγοραστική δύναμη έχει 
εδώ και πολλά χρόνια μετατεθεί στον ιστό 
και είναι καιρός πλέον να περάσουμε στην 
επόμενη φάση: από τη χρήση συστημάτων 
για την απλή καταγραφή γεγονότων και την 
παραγωγή παραστατικών, στην παραγωγή 
προστιθέμενης αξίας και συγκριτικού πλε-
ονεκτήματος. 
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OΦίλιππος Κάσσος μιλάει για την 
παραγωγή ασφαλίστρων στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα 
προβλήματα του κλάδου και τις 

προοπτικές του.

— Πού κατατάσσεται η Ελλάδα σε σχέση 
με την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή ασφαλίστρων και γιατί 
συμβαίνει αυτό; Είναι μόνο θέμα ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων; Θα μπορούσε να 
αλλάξει; Υπό ποιες προϋποθέσεις και σε 
τι βάθος χρόνου;

Σταθερά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, 
με μικρές διακυμάνσεις, παράγει ασφάλι-
στρα περίπου στο 2% του ΑΕΠ, σε αντίθεση 
με το 7%-8% της Ευρώπης. Σύμφωνα με το 
Insurance Europe, για το 2018 η διείσδυση 
των ασφαλίσεων στην Ευρώπη, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, ανέρχεται σε 7,5% περίπου και κυ-
μαίνεται από 0,5% στο Λιχτενστάιν ως και 
14% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες του 

Βορρά, με εξαίρεση την Ιταλία, που έχει μα-
κρά παράδοση στις ασφάλειες, παράγουν 
περισσότερα ασφάλιστρα σε σχέση με τις 
χώρες του Νότου και την ανατολική Ευρώπη. 

Αν κοιτάξουμε σε περισσότερο βάθος, 
θα προσέξουμε ότι οι κλάδοι ζωής είναι 
αυτοί που κάνουν την τεράστια διαφορά 
με επταπλάσια διείσδυση και ασφάλιστρα 
ανά κάτοικο για Ευρώπη και Ελλάδα 1.264 
και 175 ευρώ, αντίστοιχα, για το 2018. Αυ-
τό πρακτικά σημαίνει ότι ένας ελάχιστος 
αριθμός Ελλήνων διατηρεί ασφαλίσεις 
ζωής και σύνταξης. Εκτός από τη χαμηλή 
ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων, στην 
Ευρώπη συνηθίζεται η ασφαλιστική κάλυψη 
των εργαζομένων και στελεχών, ιδιαίτερα 
για τους κλάδους ζωής, ατυχημάτων, αλλά 
και υγείας, τόσο από μεγάλες όσο και από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, στην 
Ελλάδα αυτό συναντάται μόνο από μεγάλους 
ομίλους, που αποτελούν τη μειοψηφία. Η 
συνείδηση για ατομική αποταμίευση και 

υποστήριξη εισοδήματος για μετά την ερ-
γασία είναι διαδομένη στην Ευρώπη, σε αντί-
θεση με τη λογική «το κράτος φροντίζει τη 
σύνταξή μας» στην Ελλάδα. Οποιοσδήποτε 
συνδυασμός κινήτρων και υποχρεωτικής 
κάλυψης θα ενίσχυε την ενεργή συμμετο-
χή των εργοδοτών στην κάλυψη ιδιωτικής 
ασφάλισης για τους εργαζομένους τους και 
αύξηση της παραγωγής. 

Και στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων 
παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές με 
έως και τετραπλάσια διείσδυση στην ασφά-
λιση κατοικίας και διπλάσια στο αυτοκίνητο. 
Αναφέρουμε στην έκθεση της KPMG για το 
2019 ότι η ασφαλιστική συνείδηση των Ελ-
λήνων ασφαλισμένων, όσον αφορά τις κα-
λύψεις προστασίας από φυσικά φαινόμενα, 
περιορίζεται στο αυτοκίνητο, αφήνοντας 
εκτός την ακίνητη περιουσία τους. 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για βελτίωση 
της παραγωγής, που ξεκινούν ως αφετηρία 
από το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης 

Φίλιππος Κάσσος: 
Τι σημαίνει για τον 

έλληνα ασφαλισμένο 
Φερεγγυότητα ΙΙ  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΆΣΣΟΣ, ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ, ΈΛΈΓΚΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ, KPMG

(Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε αρχικά στο epixeiro.gr) 
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σεισμού, καθώς η Ελλάδα είναι σεισμογε-
νής χώρα, και την παροχή φορολογικών 
κινήτρων για καλύψεις πυρός και λοιπών 
φυσικών καταστροφών, έως και διάφορα 
σχήματα συμπράξεων δημοσίου - εταιρειών 
για τη διατήρηση της ποιότητας των πολιτών 
και τη χρηματοδότηση για αποκατάσταση 
των απωλειών και ζημιών σε περίπτωση 
καταστροφών.

— Τι σημαίνει για τον έλληνα ασφαλι-
σμένο Φερεγγυότητα ΙΙ; Τι μπορεί να 
ξεχωρίσει διαβάζοντας τις εποπτικές 
καταστάσεις για τη φερεγγυότητα των 
ασφαλιστικών, ώστε να κάνει τη σωστή 
επιλογή ενός ασφαλιστήριου, υγείας, ζω-
ής, αυτοκινήτου; 

Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι περισ-
σότεροι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν παρα-
κολουθούν τις εποπτικές απαιτήσεις και 
δεν διαβάζουν τις σχετικές οικονομικές 
και εποπτικές αναφορές, είναι ότι το νέο 

πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ φέρεται ως «φύλα-
κας» που προστατεύει τους ασφαλισμένους 
και τα χρήματά τους και διασφαλίζει ότι η 
ασφαλιστική εταιρεία θα ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της όταν θα χρειαστεί. 

Για τους ενημερωμένους, ο δείκτης Φε-
ρεγγυότητας ΙΙ, αυτός που ονομάζεται SCR, 
σε επίπεδα πάνω από το ελάχιστο 100%, δια-
σφαλίζει ότι οι ασφαλιστικές θα διατηρούν 
τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να μπορούν 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
έναντι των ασφαλισμένων και δικαιούχων, 
ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις, για τους 
επόμενους 12 μήνες και με πιθανότητα που 
αγγίζει το 99,5%. Ο μαθηματικός τύπος που 
βρίσκεται πίσω από τον υπολογισμό αυτόν 
αξιολογεί την έκθεση σε κάθε κατηγορία 
κινδύνου ξεχωριστά που αντιμετωπίζει η 
ασφαλιστική και τους επιμετρά σε όρους 
απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να 
διατηρεί η ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε γεγο-

νός, ακόμη και καταστροφικό, όπως αυτά 
ορίζονται από τις εποπτικές αρχές. 

Ο βασικότερος κίνδυνος, όπως αντιλαμ-
βανόμαστε, είναι ο ασφαλιστικός κίνδυ-
νος, ο οποίος αφορά τα κεφάλαια για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση τους 
όρους των συμβολαίων. Εξίσου σημαντικός 
ωστόσο είναι ο κίνδυνος αγοράς. Οι ασφα-
λιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 
επενδύουν με σύνεση τα ασφάλιστρα που 
εισπράττουν, με σκοπό τόσο να υπάρχουν 
χρήματα σε περιπτώσεις αποζημιώσεων ή 
επιστροφής τους στους δικαιούχους αλλά 
και να επιτυγχάνεται η κατάλληλη απόδοση. 
Με τον κίνδυνο αγοράς υπολογίζονται τα 
κεφάλαια που πρέπει να έχει στην άκρη η 
ασφαλιστική για να αντιμετωπίσει τυχόν 
ζημιές από τις χρηματοπιστωτικές αγορές 
στις οποίες επενδύει. 

Οι δείκτες κάθε εταιρείας πρέπει να δια-
βάζονται σε σχέση με το σύνολο της αγοράς 
και όμοιες εταιρείες του κλάδου δραστηριό-
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τητας. Για παράδειγμα, αν μία εταιρεία γενι-
κών ασφαλίσεων έχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
αγοράς σε σχέση με άλλες εταιρείες στις 
γενικές ασφαλίσεις, πιθανό να σημαίνει ότι 
έχει αναλάβει μεγαλύτερα ρίσκα και επεν-
δύει σε λιγότερο ασφαλείς επενδύσεις σε 
σχέση με άλλες ασφαλιστικές. Ακόμη και 
στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να φο-
βούνται οι ασφαλισμένοι, γιατί θα έρθει ο 
«φύλακάς» τους και θα απαιτήσει από τους 
μετόχους της εν λόγω εταιρείας να διατη-
ρήσουν περισσότερα αποθεματικά κεφάλαια 
από τις συγκριτικές εταιρείες. 

Οι εποπτικές αρχές πλέον δεν αφήνουν 
καμία εταιρεία να λειτουργεί με κεφάλαια 
κάτω από τα ελάχιστα απαιτούμενα, οπότε οι 
ασφαλισμένοι πρέπει να αισθάνονται λιγότε-
ρο ανήσυχοι από ποτέ. Σε πρόχειρη ανάλυση 
θα μπορούσε κανείς να συλλογιστεί ότι όσο 
πιο «πλούσια» είναι τα πλεονάζοντα αποθε-
ματικά κεφάλαια, κάτι που μεταφράζεται σε 
υψηλούς δείκτες (π.χ. πάνω από 200%), τόσο 
μεγαλώνει η δυνατότητα αντιμετώπισης 
ακόμη περισσότερων κινδύνων. Δυστυχώς 
για τους ασφαλισμένους, η αξιολόγηση της 
δυνατότητας απορρόφησης ζημιών και άμε-
σης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μιας 
ασφαλιστικής στο μέλλον δεν είναι καθόλου 
εύκολη υπόθεση, αλλά ούτε και πανάκεια. 
Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας, η διαχείριση 
και το προφίλ κινδύνου, οι επικρατούσες 
συνθήκες αγοράς και άλλοι παράγοντες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο πιο καλός και πιο 
ασφαλής ασφαλισμένος είναι ο ενημερω-
μένος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να 
ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των εταιρει-
ών και να διαβάζουν τις ετήσιες εκθέσεις 
Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής 
Κατάστασης, που υποχρεωτικά αναρτούν 
οι ασφαλιστικές, και σε συζήτηση με τον 
ασφαλιστή τους, άλλα και επισκόπηση συ-
γκριτικών στοιχείων του κλάδου, να κατα-
νοούν την πορεία και τους κινδύνους των 
εταιρειών που έχουν εμπιστευτεί. Οι εκ-

θέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες 
που έχουν διαβιβαστεί και ελέγχονται από 
τις εποπτικές αρχές, ενώ οι δείκτες φερεγ-
γυότητας και οι οικονομικές αναφορές που 
περιλαμβάνουν ελέγχονται και από τους τα-
κτικούς ορκωτούς ελεγκτές. 

— Ποιες είναι οι επιδόσεις των ιδίων 
κεφαλαίων της αγοράς (ROE) και πώς 
επηρεάζουν τη Φερεγγυότητα II;

Οι δείκτες απόδοσης κεφαλαίου (ROE) 
παρέμειναν το 2018 σε χαμηλά επίπεδα και 
ιδιαίτερα ο μετά φόρων, που επηρεάστηκε 
σημαντικά από την αλλαγή των συντελε-
στών φορολογίας η οποία είχε επίπτωση 
στον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φό-
ρου. Οι δείκτες απόδοσης για το 2018 είναι 
αρκετά κάτω του διεθνούς μέσου όρου απο-
δόσεων, που εκτιμάται στο εύρος του 10%-
15%, ανάλογα τον κλάδο δραστηριοποίησης. 
Παραδοσιακά οι αποδόσεις κεφαλαίων είναι 
μεγαλύτερες στις γενικές ασφαλίσεις σε 
σχέση με τις ασφαλίσεις ζωής. 

Η Φερεγγυότητα ΙΙ και τα ελάχιστα κε-
φάλαια που υποχρεούνται να διατηρούν οι 
ασφαλιστικές επηρεάζουν αρνητικά τον 
δείκτη απόδοσης κεφαλαίων, σε σημείο 
που να μην αποτελεί ελκυστική επιλογή για 
πολλούς επενδυτές, που στρέφουν τα κεφά-
λαιά τους σε άλλες πιο προσοδοφόρες και 
λιγότερο «επικίνδυνες» επενδύσεις. Οι ευ-
ρωπαϊκές εποπτικές αρχές ενίοτε δέχονται 
ισχυρές πιέσεις από επενδυτικούς κύκλους 
και παραδοσιακούς ασφαλιστικούς ομίλους 
για χαλάρωση των εποπτικών απαιτήσεων, 
διότι θεωρείται ότι το νέο πλαίσιο και ιδι-
αίτερα ο πρότυπος υπολογισμός (standard 
formula) τιμωρεί με επιπλέον και αχρεία-
στα κεφάλαια τις ασφαλιστικές σε σχέση με 
τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

— Είναι υψηλές οι αποδόσεις επί των 
επενδύσεων των εγχώριων ασφαλιστι-
κών (ROI);

Η εποχή των αρνητικών επιτοκίων και 

χαμηλών αποδόσεων στην Ευρώπη έχει 
επηρεάσει αρνητικά και τις αποδόσεις των 
επενδύσεων των ελληνικών ασφαλιστικών, 
που ανέρχονται σε 2,1% περίπου για το 2018, 
σύμφωνα με την έρευνά μας. 

Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι οι 
εγχώριες ασφαλιστικές που ανήκουν σε 
ομίλους του εξωτερικού συνήθως ακολου-
θούν τις επενδυτικές επιλογές του ομίλου 
και μόνο κατ’ εξαίρεση παρεκκλίνουν, όταν 
συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Κατά συ-
νέπεια, στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές με την Ευρώπη. 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το νέο 
πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ δεν αφήνει πολλές 
δυνατότητες για τους ασφαλιστές, διότι η 
επιλογή επενδύσεων αυξημένου ρίσκου 
με σκοπό τις αυξημένες αποδόσεις «τι-
μωρείται» από το πλαίσιο με διακράτηση 
υψηλότερων κεφαλαίων, οπότε παραμένει 
ο δείκτης σε χαμηλά επίπεδα λόγω παρονο-
μαστή. Κατά συνέπεια, ακόμη και οι εγχώριοι 
ασφαλιστές βλέπουν τις επιλογές τους να 
περιορίζονται και στρέφονται σε χαμηλού 
ρίσκου επενδύσεις και εκδότες με υψηλή 
πιστοληπτική διαβάθμιση, για να αποφύγουν 
περαιτέρω δέσμευση κεφαλαίων. 

Οι χρυσές εποχές, όπου οι παλαιοί έλλη-
νες ασφαλιστές έστρεφαν το ενδιαφέρον 
τους στο αποτέλεσμα των επενδύσεων με 
προσωπική καθημερινή ενασχόληση και 
λιγότερο στο οργανικό ασφαλιστικό απο-
τέλεσμα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 

— Πώς οι υπεραξίες των ομολόγων ανε-
βάζουν τη φερεγγυότητα των ασφαλι-
στικών; Αποτελεί εγγύηση αυτό για τον 
ασφαλισμένο;

Οι αναγνώστες συνήθως αναφέρονται 
στα «μη πραγματοποιηθέντα κέρδη» που 
περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια των 
εταιρειών.

Οι καλές επιδόσεις και η αύξηση της τρέ-
χουσας αξίας των χρεογράφων που κατέ-
χονται από τις ασφαλιστικές βοηθούν στην 
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βελτίωση του Ενεργητικού, της Καθαρής 
Θέσης και επομένως της φερεγγυότητας 
των εταιρειών. Οι ασφαλισμένοι επωφε-
λούνται τόσο από την αίσθηση ασφάλειας 
για ορθή διαχείριση των χρημάτων τους 
και της εμπιστοσύνης τους, καθώς και από 
τις προσδοκίες είσπραξης μερισμάτων σε 
όσους διαθέτουν σχετικούς όρους στα ασφα-
λιστήρια συμβόλαια. 

Ωστόσο, η εμφάνιση υπεραξιών από ομό-
λογα στους Ισολογισμούς των εταιρειών 
έχει συνήθως πολλές αναγνώσεις. Σημαντι-
κές υπεραξίες μπορεί να υποδηλώνουν ότι η 
εταιρεία τα καταφέρνει καλά στις επιλογές 
της, αλλά μπορεί και να προέρχονται από 
αδυναμία ρευστοποίησής τους και απόδοσής 
τους στους μετόχους και ασφαλισμένους λό-
γω σύνδεσής τους με εν ισχύ ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. Υπάρχει επιπλέον επενδυτικός 
κίνδυνος από την απώλεια πραγματοποίη-
σης του κέρδους σε περίπτωση κακής επι-
λογής του χρόνου ρευστοποίησης. Τέλος, 
μεγάλο μέρος υπεραξιών ομολόγων μπο-
ρεί να προέρχεται από ελληνικά ομόλογα τα 
οποία βελτίωσαν σημαντικά την αξία τους, 
δικαιώνοντας τους επενδυτές, ιδιαίτερα αν 
προέρχονται από τα προγράμματα ανταλλα-
γής χρέους. 

— Γιατί στην Ευρώπη επενδύουν σε κα-
τηγορίες υψηλότερου κινδύνου;

Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη παρατη-
ρούνται τοποθετήσεις σε μετοχικά λοιπά 
χαρτοφυλάκια, εκτός ομολόγων και Unit 
Linked, σε ποσοστό 30% περίπου, αρκετά 
υψηλότερο από το αντίστοιχο 12% στην Ελ-
λάδα.   

Φαίνεται ότι έλληνες ασφαλιστές έχουν 
καεί στον χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι. 
Υπάρχει ακόμη διστακτικότητα και επιφυ-
λακτικότητα όσον αφορά τους μετοχικούς 
τίτλους λόγω της κακής εμπειρίας στο πα-
ρελθόν, όπου χάθηκαν στο ελληνικό χρημα-
τιστήριο πολλά κεφάλαια. 

Σε ώριμες αγορές, αλλά και μεταξύ των 

ορθών επενδυτικών επιλογών, ενδείκνυ-
ται η διασπορά του χαρτοφυλακίου, όπου 
ένα μέρος επένδυσης μπορεί να αφορά σε 
μηδενικό ρίσκο, άλλο σε ελάχιστο και ένα 
τελευταίο σε επιθετικό, με στόχο μια ισορ-
ροπημένη απόδοση κεφαλαίων και συγκρο-
τημένη διαχείριση κινδύνου. Παρατηρήσαμε 
κάποια σημάδια βελτίωσης της αγοράς την 
προηγούμενη χρονιά με τις διαδοχικές εκδό-
σεις των εταιρικών ομολόγων, όπου πολλοί 
περιμέναν και τις (επαν)εκδόσεις μετοχικών 
κεφαλαίων. Ωστόσο η κρίση του κορονοϊ-
ού συγκράτησε τις όποιες προσδοκίες για 
άνοιγμα νέας αγοράς. 

— Σε τι κατάσταση βρίσκεται η κερδοφο-
ρία των ασφαλιστικών και από τι επη-
ρεάζεται;

Όπως παρατηρήσαμε και στην τελευταία 
μας έκθεση, η κερδοφορία των ελληνικών 
ασφαλιστικών παραμένει σταθερά σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα. Δεν έχουν παρατηρη-
θεί σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα χρόνια της 
κρίσης η μείωση του δείκτη ζημιών στο αυ-
τοκίνητο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των 
επενδυτών στον κλάδο αυτό με σημαντική 
κερδοφορία, προσελκύοντας νέους άλλα 
και ευκαιριακούς επενδυτές. Αντίθετα, οι 
κλάδοι υγείας με τις συνεχείς αυξήσεις του 
νοσοκομειακού κόστους και του κόστους 
παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης, 
ιδιαίτερα στις παλαιές κάρτες υγείας που 
συνδέονται με ασφαλιστήρια ζωής εγγυ-
ημένου (υψηλού) επιτοκίου, δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια για κερδοφορία, ενώ ένα 
μέρος των εταιρειών απλά διαχειρίζονται 
τις ζημιές από τα παλαιά χαρτοφυλάκια τους 
που είναι εδώ και πολλά έτη κλειστά. Όσοι 
πρόλαβαν, πρόλαβαν... 

Κοιτάζοντας μπροστά, η δυνατότητα των 
εταιρειών για ψηφιοποίηση των εργασιών, 
με τεχνολογικό μετασχηματισμό και κα-
τάλληλες στρατηγικές πελατοκεντρικής 
προσέγγισης, θα κρίνει και το μέλλον τους. 

— Πόσο οι ρευστοποιήσεις των χαρτοφυ-
λακίων επηρεάζουν τα κέρδη των ασφα-
λιστικών;

Ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού χαρ-
τοφυλακίου των ελληνικών ασφαλιστικών 
αφορά τη λεγόμενη κατηγορία «Διαθέσιμα 
προς πώληση», όπου η διαφορά μεταξύ του 
κόστους των χρεογράφων και της τρέχου-
σας αξίας τους καταχωρείται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια «ως μη πραγματοποιημένα 
κέρδη ή ζημίες», χωρίς να επηρεάζονται τα 
αποτελέσματα της εταιρείας. Κατά συνέπεια, 
τυχόν ρευστοποιήσεις χρεογράφων εντός 
του εν λόγω χαρτοφυλακίου θα επηρεάσει 
θετικά ή αρνητικά τα κέρδη των εταιρειών 
της δεδομένης περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση τυχόν διαφορά που 
προκύπτει μεταξύ κόστους και τιμής ρευ-
στοποίησης χρεογράφων επηρεάζει την 
κερδοφορία της εταιρείας, εκτός αν αφορά 
προϊόντα τύπου Unit Linked, όπου τα κέρδη 
κατευθύνονται στα μερίδια των ασφαλισμέ-
νων, με τις εταιρείες να κερδίζουν από τη 
διαχείριση. 

— Τι αλλάζει στην ασφάλιση με τη νέα 
τεχνολογία; 

Η τεχνολογία αλλάζει δραματικά όλους 
τους τομείς της οικονομίας και δεν θα μπο-
ρούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την ασφα-
λιστική βιομηχανία, που θεωρείται από 
πολλούς ότι παραμένει συγκριτικά αρκετά 
πίσω τεχνολογικά, με legacy συστήματα να 
κυριαρχούν ακόμη και σήμερα. 

Η τεχνολογία, μέσω της αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογικών πλατφορμών, αναμέ-
νεται να επηρεάσει σημαντικά τα προϊόντα 
και κανάλια διανομής με νέες καλύψεις και 
τρόπους διάθεσης, τις εσωτερικές διαδι-
κασίες και λειτουργίες μιας εταιρείας με 
αυτοματοποίηση και robotics για μείωση 
κόστους, αλλά και τη συλλογή και διαχείριση 
μεγάλου όγκου δεδομένων (mega data) και 
τις λειτουργείες ανάλυσης (data analytics).
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Πώς μπορούν οι ηγέτες των ευ-
ρωπαϊκών επιχειρήσεων να 
ανταποκριθούν στη διαταραχή 
της αγοράς και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δραστηριο-

ποιούνται σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό 
και μακροοικονομικό τοπίο. Τα τελευταία 
πέντε έτη, η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσ-
σεται κατά μέσο όρο με ρυθμό μικρότερο 
από 2% ετησίως, ενώ οι οικονομικές προ-
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπο-
δεικνύουν μια μεσοπρόθεσμη προοπτική 
μέτριας ανάπτυξης του ΑΕΠ, κατά μόλις 1,4% 
ετησίως για το 2020 και το 2021,  κι αυτό χω-
ρίς να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της 
πανδημίας του Covid-19.

Επομένως, πώς μπορεί μια επιχείρηση να 
γίνει επιτυχημένη εν μέσω της συνεχούς 
πολιτικής αβεβαιότητας, των αυξανόμενων 
μέτρων προστατευτισμού και της στασιμό-
τητας στην ανάπτυξη των εγχώριων αγορών; 

Η BDO προσπάθησε να κατανοήσει τις 
στρατηγικές που σκοπεύουν να υιοθετήσουν 
τα ευρωπαϊκά στελέχη για να τονώσουν την 
ανάπτυξη, τις στρατηγικές δηλαδή που θα 
τους βοηθήσουν να επιτύχουν ή να διατη-
ρήσουν την ηγετική θέση στον κλάδο τους.

Με βάση τις αυθόρμητες απαντήσεις τους, 
εντοπίσαμε 5 σημαντικά σημεία και 3 στρα-
τηγικούς τομείς επένδυσης.

Για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές 
προκλήσεις, ο ηγέτης πρέπει να έχει το 
θάρρος να θέτει τολμηρά ερωτήματα και 
να είναι προετοιμασμένος να δημιουργή-
σει την κουλτούρα που θα ενθαρρύνει και 
τους άλλους να θέτουν παρόμοια τολμηρά 
ερωτήματα, εντός και εκτός της αίθουσας 
συνεδριάσεων. Πρέπει συνειδητά να ενερ-
γοποιήσει όλες τις διαφορετικές ομάδες των 
εμπλεκομένων μερών. 

Πρέπει να προσεγγίσει τη νέα γενιά και 
να ακούσει τις αμερόληπτες σκέψεις και 
προτάσεις της. Η καταγραφή των φρέσκων 
ιδεών που προέρχονται από τους πρώτους, 
πραγματικά ψηφιακούς γηγενείς (digital 
natives), αδιαμφισβήτητα θα οδηγήσει σε 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα έχει 
πραγματική προστιθέμενη αξία.

Με βάση τις απαντήσεις στην έρευνά 
μας, καταλήξαμε σε μια λίστα με 10 ερω-
τήσεις τις οποίες οι ηγέτες των επιχει-
ρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν και να 
συζητήσουν, προκειμένου να οδηγήσουν 
την επιχείρησή τους στον δρόμο για την 
ηγεσία της αγοράς. 

Ανάπτυξη ή άμυνα: Θα πρέπει η επιχείρη-
ση να εστιάσει κυρίως στην ανάπτυξη μέσω 
της απόκτησης επιπλέον μεριδίου αγοράς 
από τους ανταγωνιστές ή στην άμυνα απέ-
ναντι στους νέους παίκτες;

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Από ποιους 
παράγοντες θα εξαρτηθεί το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης στις αγορές 
που δραστηριοποιείται σήμερα και στις 
αγορές που σκοπεύει να αναπτυχθεί την 
επόμενη πενταετία;

Ευελιξία: Καθώς αναπτύσσεται ένας ορ-
γανισμός, πώς οι ηγέτες θα διατηρήσουν την 
ευελιξία που θα τους επιτρέψει να λαμβά-
νουν γρήγορες αποφάσεις για να εκμεταλ-
λεύονται τις νέες ευκαιρίες στην αγορά;

Ταλέντο, τεχνολογία και καινοτομία: Πώς 
θα διασφαλίσει η επιχείρηση ότι δεν θα μεί-
νει πίσω στους τρεις πρωτεύοντες τομείς 
επένδυσης που προσδιόρισαν οι ηγέτες στην 
έρευνά μας: α) την ανάπτυξη ταλέντου, β) την 
τεχνολογία και γ) την προϊοντική καινοτομία;

Διεθνείς ευκαιρίες: Μετά το Brexit, πόσο 
έτοιμη είναι κάθε επιχείρηση να εκμεταλ-
λευτεί νέες εμπορικές ευκαιρίες σε άλλες 
αγορές και να ελαχιστοποιήσει τη διαταραχή 
στο υφιστάμενο εμπόριο Ηνωμένου Βασι-
λείου - Ε.Ε.;

Ευρωπαϊκή έρευνα: 
Διασφαλίζοντας την 

ηγετική θέση το 2025 

BDO
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Επανεξέταση κανονιστικού πλαισίου: 
Πώς μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιή-
σει το κανονιστικό πλαίσιο προς όφελός της 
και να μετατρέψει την προσέγγισή της από 
απλή υποχρέωση συμμόρφωσης σε ευκαιρία 
βελτίωσης της κερδοφορίας;

Πράσινη δράση: Ποια πρακτικά μέτρα θα 
λάβει η επιχείρηση για να δείξει τη δέσμευσή 
της στη μείωση του περιβαλλοντικού αντί-
κτυπου κατά την επόμενη πενταετία;

Σχεδιασμός σεναρίων: Πόσο έτοιμη είναι 
η επιχείρηση να αντιμετωπίσει ακραίες κα-
ταστάσεις, όπως μια ύφεση ή αναπάντεχα 
πολιτικά γεγονότα, και ποιες είναι οι στρατη-
γικές πρόληψης που έχει γι’ αυτά τα σενάρια;

Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δεδομέ-
νων: Σε τι βαθμό η διοίκηση της επιχείρησης 
έχει τις δεξιότητες να κατανοήσει εάν τα 
δεδομένα και τα συστήματα του οργανισμού 
προστατεύονται επαρκώς από κυβερνοε-
πιθέσεις;

Μετασχηματιστική αλλαγή: Ποιο είναι το 
κατάλληλο επίπεδο μετασχηματιστικής αλ-
λαγής που απαιτείται για τις λειτουργίες και 
τις διαδικασίες της επιχείρησης, έτσι ώστε 
να στηρίξει τις φιλοδοξίες ανάπτυξης και να 
εκτελέσει με επιτυχία την επιχειρηματική 
στρατηγική της; 

Μετασχηµατιστική αλλαγή: Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο µετασχηµατιστικής 

αλλαγής που απαιτείται για τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της επιχείρησης, έτσι ώστε 

να στηρίξει τις φιλοδοξίες ανάπτυξης και να εκτελέσει µε επιτυχία την επιχειρηµατική 

στρατηγική της;  

Τα 5 κύρια πορίσµατά µας επιβεβαιώνουν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να είναι προετοιµασµένες για τη διαταραχή –η οποία πλέον αποτελεί µέρος της 

ζωής. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα κληθούν να αντιµετωπίσουν µια σειρά νέων 

προκλήσεων, όπως οι αναδυόµενες τεχνολογίες, παράλληλα µε θέµατα σχετικά µε το 

µέλλον της εργασίας και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι	επικεφαλής	των	
επιχειρήσεων	λαμβάνουν	
σοβαρά	υπόψη	τις	
πράσινες	δράσεις	

Ετοιμότητα	για	
την	
αντιμετώπιση	
κρίσιμων	
κινδύνων	

	

Αναμένεται	
παγκόσμια	
επέκταση	

	

Ανάπτυξη	μέσω	
στρατηγικών	
επενδύσεων	

	

Η	επιθετική	
ανάπτυξη	είναι	
στην	ατζέντα	

Πάνω	από	το	ένα	τρίτο	(35%)	των	ευρωπαϊκών	επιχειρήσεων	αποσκοπούν	στην	
επιθετική	ανάπτυξη	των	εσόδων	και	του	μεριδίου	αγοράς	με	σκοπό	να	
διατηρήσουν	την	ηγετική	θέση	στην	αγορά	τους.	Τέτοιες	φιλόδοξες	επιχειρήσεις	
θα	αποτελέσουν	σημαντική	κινητήρια	δύναμη	για	την	οικονομική	ανάπτυξη	της	
Ευρώπης,	καθώς	οι	μικρές	και	μεσαίες	επιχειρήσεις	αποτελούν	τη	ραχοκοκαλιά	
της	ευρωπαϊκής	οικονομίας.	Αντιπροσωπεύουν	το	99%	του	συνόλου	των	
επιχειρήσεων	την	Ε.Ε.	

Σύμφωνα	με	την	έρευνά	μας,	εκτυλίσσεται	μια	επανάσταση	όσον	αφορά	τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	οι	επιχειρήσεις	θα	επιτύχουν	την	ανάπτυξη:	το	ταλέντο,	η	
τεχνολογία	και	η	προϊοντική	καινοτομία	αποτελούν	τους	τρεις	πρωταρχικούς	
τομείς	επένδυσης.	

	

Οι	επιχειρήσεις	ανησυχούν	ολοένα	και	περισσότερο	για	το	εξωτερικό	περιβάλλον	
δραστηριοποίησης	και	ειδικότερα	για	την	υποτονική	ανάπτυξη	των	εγχώριων	
αγορών.	Προσπαθούν	να	αντισταθμίσουν	αυτή	την	επιβράδυνση	–και	τον	
ενδεχόμενο	αντίκτυπο	του	Brexit	στις	διασυνοριακές	εμπορικές	συναλλαγές–	
εξασφαλίζοντας	περισσότερες	εμπορικές	ευκαιρίες	εκτός	των	ευρωπαϊκών	
αγορών.	

Το	ένα	τέταρτο	(26%)	των	ευρωπαϊκών	επιχειρήσεων	δήλωσαν	ότι	δεν	
αισθάνονται	επαρκώς	προετοιμασμένες	να	αντιμετωπίσουν	κρίσιμες	
επιχειρηματικές	προκλήσεις,	όπως	η	κυβερνοασφάλεια.	Επιπλέον	20%	των	
ηγετών	που	συμμετείχαν	στην	έρευνά	μας	δήλωσε	ότι	τους	απασχολεί	το	κατά	
πόσο	έχουν	τη	δυνατότητα	να	συμβαδίζουν	με	τις	νέες	τεχνολογίες.	Παρά	την	
προσέγγιση	ανάπτυξης,	από	την	έρευνά	μας	φάνηκε	ότι	οι	ηγέτες	των	
επιχειρήσεων	δεν	είναι	πολύ	σίγουροι	για	την	ικανότητά	τους	να	συμβαδίζουν	με	
την	αλλαγή.	

Καθώς	τα	περιβαλλοντικά	θέματα	καταλαμβάνουν	ολοένα	υψηλότερη	θέση	στην	
ατζέντα,	η	έρευνά	μας	αποκάλυψε	ότι	οι	επιχειρήσεις	αναλαμβάνουν	σημαντική	
δράση	στην	αντιμετώπιση	της	περιβαλλοντικής	βιωσιμότητας.	Δρουν	
ανταποκρινόμενες	σε	πιο	αυστηρούς	κανονισμούς,	καθώς	και	στην	πίεση	από	
τους	πελάτες	και	εργαζόμενους	για	μετουσίωση	των	λόγων	σε	ξεκάθαρο	πράσινο	
σχέδιο	δράσης.	

διάγραμμα 1
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Τα 5 κύρια πορίσματά μας επιβεβαιώνουν 
ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να είναι προετοιμασμένες για τη διαταραχή 
–η οποία πλέον αποτελεί μέρος της ζωής. 
Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν μια σειρά νέων προκλή-
σεων, όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες, 
παράλληλα με θέματα σχετικά με το μέλλον 
της εργασίας και την περιβαλλοντική βιω-
σιμότητα (βλέπε διάγραμμα 1).

  3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Το ταλέντο, η τεχνολογία και η καινοτομία 

θα ξεκλειδώσουν τις φιλοδοξίες ανάπτυξης
Προκειμένου να επιτύχουν τις αναπτυξια-

κές φιλοδοξίες τους, οι ηγέτες των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι πρέπει 
να είναι ευέλικτοι και να προσαρμόζουν τη 
στρατηγική τους καθώς μεταβάλλονται οι 
αγορές. «Είμαστε μια μικρή αλλά πολύ ευ-
έλικτη εταιρεία» δήλωσε στην έρευνά μας 
ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας 
βελγικής εταιρείας διαχείρισης φυσικών 
πόρων. «Είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε 
αποφάσεις και να προσαρμοζόμαστε γρή-
γορα. Έχουμε τη στήριξη των μετόχων μας, 
οι οποίοι συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και 
μας δίνουν την ευκαιρία να αναπτυχθούμε 
και να επεκταθούμε».

Αυτή η άποψη είναι χαρακτηριστική της 

πρόκλησης που αντιμετωπίζουν πολλές 
επιχειρήσεις στην έρευνά μας. Κατανοούν 
την ανάγκη για διατήρηση του δυναμισμού 
της επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι 
πολύ χρήσιμος για να ανταποκρίνονται 
γρήγορα σε νέες ευκαιρίες της αγοράς, με 
ταυτόχρονη επιδίωξη επιθετικής ανάπτυ-
ξης και τυποποίησης των επιχειρησιακών 
πρακτικών τους.

Οι ηγέτες τους οποίους ρωτήσαμε ανα-
γνωρίζουν ότι η ευελιξία δεν είναι ο μόνος 
παράγοντας για να αποκτήσεις ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα. Ήταν σαφείς: ο πελατοκε-
ντρισμός, η επένδυση σε ψηφιακές δυνατό-
τητες και η προσέλκυση και διατήρηση του 
καλύτερου δυνατού ταλέντου είναι οι πιο 
συνήθεις παράγοντες πίσω από την αποτε-
λεσματική ηγεσία.

«Η ποιότητα, η ταχύτητα και η ευελιξία με 
την οποία ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα 
των πελατών θα μας βοηθήσουν να διατη-
ρήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά 
μας» δήλωσε στην έρευνά μας ο CEO μιας 
ιταλικής εταιρείας βιοεπιστημών. «Η κουλ-
τούρα μας είναι προσανατολισμένη στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη και είμαστε υπε-
ρήφανοι για τη διαφάνεια στις σχέσεις με 
τους πελάτες και τους προμηθευτές μας». 

Ανάμεσα στους παράγοντες που ωθούν τη 
στρατηγική ανάπτυξης, το 22% των ηγετών 

που συμμετείχαν στην έρευνα ξεχώρισε 
την προσέλκυση και τη διατήρηση του κα-
λύτερου ταλέντου ως τον «πιο σημαντικό» 
παράγοντα, ενώ το 74% ως «πολύ σημαντικό» 
(βλ. Διάγραμμα  2). 

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν συνει-
δητοποιήσει ότι η αποτελεσματική εκτέλεση 
των στρατηγικών τους για ανάπτυξη εξαρ-
τάται από την ύπαρξη και ενίσχυση αφοσι-
ωμένων και εξειδικευμένων εργαζομένων. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, λένε πως επενδύουν σε 
δεξιότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αναθεωρούν τα πακέτα παροχών προς τους 
εργαζομένους και τους προσφέρουν συναρ-
παστικές ευκαιρίες για απασχόληση σε και-
νοτόμα έργα ή έργα στα οποία έρχονται σε 
απευθείας επαφή με τον πελάτη.

Την έμφαση στο ταλέντο ακολουθεί, με 
μικρή διαφορά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογι-
ών και ψηφιακών λύσεων (το 15% τη θεωρεί 
ως τον «πιο σημαντικό» παράγοντα και το 
71% ως «πολύ σημαντικό») και η βελτίωση 
υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
(το 13% τη θεωρεί ως τον «πιο σημαντικό» 
παράγοντα και το 67% ως «πολύ σημαντικό»).

Η καινοτομία και η ψηφιακή ατζέντα πα-
ρουσιάζουν νέες και συναρπαστικές ευκαι-
ρίες για τους ηγέτες των επιχειρήσεων όσον 
αφορά τη μείωση του κόστους εξυπηρέτη-
σης των πελατών, καθώς και την εισαγωγή 
νέων προϊόντων στην αγορά, που ανταποκρί-
νονται στα μεταβαλλόμενα μοτίβα ζήτησης.

Σχετικά με την έρευνα
Η BDO διενήργησε τηλεφωνικές συνε-

ντεύξεις με 215 ηγέτες επιχειρήσεων από 
επτά ευρωπαϊκές χώρες κατά το τρίτο τρί-
μηνο του 2019. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα 
στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, 
τη Νορβηγία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
εκπροσωπούν διάφορους κλάδους, με ση-
μαντική παρουσία των κλάδων βιομηχανίας, 
καταναλωτικών προϊόντων και επαγγελμα-
τικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 
Το 57% των συμμετεχόντων είναι μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησής 
τους.
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που συμμετείχαν στην έρευνα ξεχώρισε 
την προσέλκυση και τη διατήρηση του κα-
λύτερου ταλέντου ως τον «πιο σημαντικό» 
παράγοντα, ενώ το 74% ως «πολύ σημαντικό» 
(βλ. Διάγραμμα  2). 

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν συνει-
δητοποιήσει ότι η αποτελεσματική εκτέλεση 
των στρατηγικών τους για ανάπτυξη εξαρ-
τάται από την ύπαρξη και ενίσχυση αφοσι-
ωμένων και εξειδικευμένων εργαζομένων. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, λένε πως επενδύουν σε 
δεξιότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αναθεωρούν τα πακέτα παροχών προς τους 
εργαζομένους και τους προσφέρουν συναρ-
παστικές ευκαιρίες για απασχόληση σε και-
νοτόμα έργα ή έργα στα οποία έρχονται σε 
απευθείας επαφή με τον πελάτη.

Την έμφαση στο ταλέντο ακολουθεί, με 
μικρή διαφορά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογι-
ών και ψηφιακών λύσεων (το 15% τη θεωρεί 
ως τον «πιο σημαντικό» παράγοντα και το 
71% ως «πολύ σημαντικό») και η βελτίωση 
υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
(το 13% τη θεωρεί ως τον «πιο σημαντικό» 
παράγοντα και το 67% ως «πολύ σημαντικό»).

Η καινοτομία και η ψηφιακή ατζέντα πα-
ρουσιάζουν νέες και συναρπαστικές ευκαι-
ρίες για τους ηγέτες των επιχειρήσεων όσον 
αφορά τη μείωση του κόστους εξυπηρέτη-
σης των πελατών, καθώς και την εισαγωγή 
νέων προϊόντων στην αγορά, που ανταποκρί-
νονται στα μεταβαλλόμενα μοτίβα ζήτησης.

Σχετικά με την έρευνα
Η BDO διενήργησε τηλεφωνικές συνε-

ντεύξεις με 215 ηγέτες επιχειρήσεων από 
επτά ευρωπαϊκές χώρες κατά το τρίτο τρί-
μηνο του 2019. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα 
στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, 
τη Νορβηγία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
εκπροσωπούν διάφορους κλάδους, με ση-
μαντική παρουσία των κλάδων βιομηχανίας, 
καταναλωτικών προϊόντων και επαγγελμα-
τικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 
Το 57% των συμμετεχόντων είναι μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησής 
τους.
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Τις τελευταίες εβδομάδες η επι-
χειρηματική δραστηριότητα στη 
χώρα μας διεξάγεται κάτω από 
μία νέα, λόγω Covid-19, πραγ-

ματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από 
δραστική πτώση της ζήτησης, αστάθεια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποδόμηση 
των υφιστάμενων μοντέλων επιχειρησι-
ακής λειτουργίας.

Μέσα σε ένα ρευστό κλίμα έντονης αβε-
βαιότητας, στο οποίο κάθε εκτίμηση είναι 
παρακινδυνευμένη, εταιρείες (ανεξαρτή-
τως μεγέθους και χρηματοοικονομικής 
κατάστασης) καλούνται να διαχειριστούν 
άμεσα τη συρρίκνωση των ταμειακών δι-
αθεσίμων τους, η οποία εξελίσσεται με 
επιταχυνόμενο ρυθμό, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις (βλ. ξενοδοχειακές μονάδες, 
εστίαση) τα έσοδα είναι μηδενικά.

Προκειμένου να μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες του οικοσυστή-
ματός τους (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, 
εργαζόμενοι, μέτοχοι), οι διοικήσεις των 
εταιρειών καλούνται να υιοθετήσουν 
υπεύθυνη στάση και να λάβουν άμεσα 
μέτρα θωράκισης του ισολογισμού τους 
και ενίσχυσης της ρευστότητάς τους. Πιο 
συγκεκριμένα αυτό εκτείνεται σε τρεις 
χρονικούς πυλώνες: τι πρέπει να κάνουν 
σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο:
➜ Εξάντληση των εγκεκριμένων γραμ-

μών πίστωσης από τα συνεργαζόμενα 
τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό τη μεγι-
στοποίηση του μαξιλαριού ασφαλείας των 
διαθέσιμων μετρητών.

➜ Διερεύνηση πιθανής παραβίασης 

των όρων (π.χ. financial covenants) των 
υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων και 
ανάληψη ενεργειών αποθεραπείας τους.

➜ Συμμετοχή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις 
των κυβερνητικών προγραμμάτων προ-
στασίας αναφορικά με την εξόφληση φό-
ρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς 
και την κάλυψη του εργατικού κόστους 
και μέρους των μισθωτηρίων συμβολαίων.

➜ Αναζήτηση και αξιολόγηση εναλλακτι-
κών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. ειδικά 
χρηματοδοτικά σχήματα για κεφάλαιο 
κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου).

➜ Διαπραγμάτευση με τους βασικούς 
πιστωτές για τη μετάθεση των ημερομη-
νιών πληρωμής και όρων πίστωσης για 
τους επόμενους μήνες. 

➜ Καθορισμός αυστηρότερων κριτηρί-

«Οδικός χάρτης» 
για τη διαχείριση 
της ρευστότητας 
και των αναγκών 

χρηματοδότησης κάτω 
από ακραίες συνθήκες 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΆΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG
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ων για την αποπληρωμή των τρεχουσών 
υποχρεώσεων. 

➜ Σύνταξη εβδομαδιαίου προϋπολογι-
σμένου πλάνου διαχείρισης της ρευστότη-
τας και συνεχής επισκόπηση - αξιολόγηση 
των αποκλίσεών του σε σύγκριση με τα 
απολογιστικά στοιχεία. 

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο:
➜ Εγκαθίδρυση κουλτούρας προστασίας 

και ενίσχυσης της ρευστότητας ως βασι-
κού άξονα εταιρικής στρατηγικής.

➜ Επανεξέταση και βελτιστοποίηση της 
κοστολογικής βάσης, καθώς και επαναξι-
ολόγηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

➜ Αναδιαπραγμάτευση των βασικών 
όρων των συμβολαίων των προμηθευτών 
που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το 
κεφάλαιο κίνησης.

➜ Έναρξη συζητήσεων με τα συνεργα-

ζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για τυχόν ανα-
διάρθρωση των υφιστάμενων δανειακών 
συμβάσεων. 

➜ Αναδιαμόρφωση της πολιτικής διαχεί-
ρισης ρευστότητας και ανάπτυξη στενής 
συνεργασίας με εναλλακτικούς παρόχους 
χρηματοδότησης για σκοπούς ευελιξίας 
και αύξησης του υφιστάμενου headroom, 
εάν απαιτηθεί στο μέλλον.

➜ Σύσταση κεντρικής ομάδας και κα-
θορισμός διαδικασιών αποτελεσματικής 
διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο:
➜ Σύνταξη αναλυτικών τριμηνιαίων, 

εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προ-
βλεπόμενων ταμειακών ροών, σε επίπεδο 
εταιρείας και business units.

➜ Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου δια-
χείρισης του κεφαλαίου κίνησης για τη 

διασφάλιση της ρευστότητας, τόσο κάτω 
από φυσιολογικές όσο και υπό ακραίες 
συνθήκες, με τη μορφή σεναρίων προσο-
μοίωσης.

➜ Αξιολόγηση σεναρίων ευρύτερης 
λειτουργικής και χρηματοοικονομικής 
αναδιάρθρωσης.

➜ Αξιολόγηση και πώληση non-core 
assets.

Αν και τα ανωτέρω μέτρα δεν αποτελούν 
πανάκεια, παρόλα αυτά μπορούν να απο-
τελέσουν μια δομημένη προσέγγιση στη 
διαχείριση της ρευστότητας μιας εταιρείας 
και να λειτουργήσουν ως ένας πρακτικός 
οδηγός σε ένα περιβάλλον έντονης μετα-
βλητότητας, στο οποίο οι σωστές επιλογές 
και η άμεση λήψη αποφάσεων μπορεί να 
αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά στη 
βιωσιμότητα του επιχειρείν. 
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H εξάπλωση του Covid-19 στην 
Ευρώπη από τα τέλη Φεβρου-
αρίου είχε δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην πραγματική οικονο-

μία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
της Ε.Ε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), από 
τις 20 Φεβρουαρίου 2020, οι χρηματιστηρι-
ακές αγορές στην Ε.Ε. έχασαν το 30% της 
αξίας τους, ενώ όλοι οι τομείς επηρεάστη-
καν από τις σοβαρές πτώσεις των τιμών 
των μετοχών.

Ταυτόχρονα, η εξάπλωση της νόσου έχει 
προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην 
ομαλή λειτουργία όλων όσοι συμμετέ-
χουν στις κεφαλαιαγορές. Η πλειονότη-
τα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και οι επιχειρήσεις, χρειάστηκε 
να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές τους σε νέους κανόνες, 

αναμορφώνοντας τα πρότυπα εργασίας 
των εργαζομένων τους και, συχνά, ενεργο-
ποιώντας μηχανισμούς διαχείρισης κρίσε-
ων, λαμβάνοντας υπόψη τα προστατευτικά 
μέτρα που έλαβαν τα περισσότερα κράτη 
μέλη της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA δημοσίευσε 
μια σειρά προσωρινών μέτρων και συστά-
σεων προς τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές 
και τους συμμετέχοντες στις αγορές, για 
να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν ορι-
σμένες από τις αρνητικές συνέπειες της 
πανδημίας.

Ως πρώτο βήμα, η ESMA εξέδωσε σειρά 
συστάσεων στους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, προτρέποντάς 
τους να προετοιμαστούν για την εφαρμο-
γή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
μέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας σύμ-
φωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. 
Οι εκδότες πρέπει να γνωστοποιήσουν το 
συντομότερο δυνατό κάθε σχετική σημα-
ντική πληροφορία σχετικά με τις επιπτώ-
σεις του Covid-19 στις προοπτικές ή την 
οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέ-
πει ο κανονισμός για την κατάχρηση της 
αγοράς, και θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές 
και τις πιθανές επιπτώσεις του Covid-19, 
στο μέτρο του δυνατού, με βάση τόσο την 
ποιοτική όσο και την ποσοτική εκτίμηση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
τους, της χρηματοοικονομικής τους κατά-
στασης και των οικονομικών επιδόσεων 
στην οικονομική τους έκθεση για το έτος 
2019 (εάν αυτές δεν έχουν ακόμη οριστι-

Ο αντίκτυπος του 
Covid-19 στην εποπτεία 
των αγορών κεφαλαίου 

της Ε.Ε. 

Δρ ΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΆΣ
Partner, Financial Services, Grant Thornton
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κοποιηθεί ή δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις). Οι 
διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να συνε-
χίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί 
διαχείρισης κινδύνων.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Για να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώ-

σεις των σημερινών συνθηκών στις τιμές 
των μετοχών, η ESMA εξέδωσε απόφαση 
που απαιτεί από τους κατόχους καθαρών 
ανοικτών θέσεων σε μετοχές που απο-
τελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να κοινοποιήσουν στις αντίστοιχες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, εάν η θέση φθά-
σει ή υπερβαίνει το 0,1% του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2020, 
εγκρίθηκε με βάση τις τρέχουσες συνθή-

κες της αγοράς που απειλούν σημαντικά 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην 
Ένωση. Σύμφωνα με την ESMA, η πίεση 
για πώληση μετοχών και η ασυνήθιστη 
μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και είναι ενδε-
χόμενο να επιταθεί. Εν μέσω της εν λόγω 
κατάστασης, οι συμμετέχοντες στην αγορά 
ενδέχεται να αναλάβουν νέες θέσεις για να 
επωφεληθούν από περαιτέρω πτώσεις τι-
μών, οι οποίες ενδέχεται με τη σειρά τους 
να επιδεινώσουν τις πτώσεις που σημειώ-
θηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Εν συνεχεία, η ESMA αξιολόγησε θετι-
κά σχετικές αιτήσεις για την απαγόρευση 
συναλλαγών που ενδέχεται να συνιστούν 
ή να αυξάνουν τις καθαρές ανοιχτές πω-
λήσεις μετοχών που διαπραγματεύονται 
σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης 
και σε οργανωμένες αγορές της Ε.Ε. (ανε-

ξάρτητα από το αν εκτελούνται σε χώρο 
διαπραγμάτευσης ή εξωχρηματιστηρια-
κά), οι οποίες υποβλήθηκαν από τη βελγική 
FSMA, την ελληνική HCMC, τη γαλλική 
AMF και την ιταλική CONSOB. Πρόκειται 
για επείγον μέτρο που προβλέπεται από 
τον Κανονισμό για τις Ανοικτές Πωλή-
σεις, για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 
συμβάντων ή εξελίξεων που συνιστούν 
σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτι-
κή σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της 
αγοράς σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

SECURITIES FINANCING 
TRANSACTIONS REGULATION (SFTR)

Όσον αφορά την επικείμενη εφαρμογή 
του Κανονισμού περί Διαφάνειας των Συ-
ναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων (SFTR), 
η οποία έχει οριστεί για τις 13 Απριλίου για 
τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρή-
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σεις επενδύσεων, η ESMA αναγνώρισε ότι 
η εφαρμογή της απαίτησης περί υποβο-
λής εκθέσεων σχετικά με τις συναλλα-
γές χρηματοδότησης τίτλων επηρεάζεται 
έντονα από την πανδημία του Covid-19. Οι 
οντότητες οι οποίες καλούνται να εφαρ-
μόσουν τον Κανονισμό αντιμετωπίζουν 
σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά τους 
πόρους, εφαρμόζοντας συγχρόνως σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσουν τη 
συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και τα 
συνεχιζόμενα έργα για την ικανοποίηση 
των νέων κανονιστικών απαιτήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ESMA αναμένει από τις 
αρμόδιες αρχές να μη δώσουν προτεραι-
ότητα στις εποπτικές τους ενέργειες ένα-
ντι αυτών των οντοτήτων όσον αφορά τις 
συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που 
έχουν συναφθεί μεταξύ της 13ης Απριλίου 
2020 (ημερομηνία εφαρμογής) και της 13ης 
Ιουλίου 2020.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 
(TICK SIZE) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αγο-
ρές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIR) 
και τον Κανονισμό για τις Εταιρείες Επεν-

δύσεων (IFR), οι συστηματικοί εσωτερι-
κοποιητές (Systematic Internalisers, SIs) 
πρέπει να συμμορφωθούν με το καθεστώς 
βήματος τιμής (tick size regime) από τις 
26 Μαρτίου 2020.

Δεδομένου ότι οι αναδυόμενες απαι-
τήσεις για τους συστηματικούς εσωτερι-
κοποιητές απαιτούν αλλαγές σε κρίσιμες 
τεχνολογικές εμπορικές υποδομές, σε μια 
στιγμή που οι επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες λειτουργούν από διαφορετικές 
γεωγραφικές τοποθεσίες, η εφαρμογή 
των απαιτήσεων μπορεί να δημιουργήσει 
πρόσθετους λειτουργικούς κινδύνους για 
ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά 
της Ε.Ε. σε περίοδο αυξημένης μεταβλη-
τότητας στις αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παρά-
γοντες και λόγω των σημερινών έκτακτων 
περιστάσεων, η ESMA αναμένει από τις αρ-
μόδιες αρχές να μη δώσουν προτεραιότητα 
στις εποπτικές τους ενέργειες σε σχέση με 
το νέο καθεστώς βήματος τιμής (tick size 
regime) που εισήχθη στη MiFIR από τις 
26 Μαρτίου 2020 έως τις 26 Ιουνίου 2020, 
και να εφαρμόζουν γενικά τις εποπτικές 
αρμοδιότητές με αναλογικό τρόπο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
MiFID II

Οι δυσμενείς συνθήκες που δημιούργη-
σε η πανδημία φαίνεται επίσης να έχουν 
αντίκτυπο στην ικανότητα των συμμετε-
χόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
να επιτύχουν τη συνεχή συμμόρφωση με 
ορισμένες απαιτήσεις. Η υποχρέωση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρή-
σεων επενδύσεων να καταγράφουν τηλε-
φωνικές συνομιλίες σχετικά με τη λήψη, 
τη διαβίβαση και την εκτέλεση εντολών, 
σύμφωνα με τη MiFID II, ενδέχεται να μην 
είναι εφικτή (για παράδειγμα, λόγω της 
απότομης απομακρυσμένης εργασίας από 
σημαντικό μέρος του προσωπικού ή λόγω 
έλλειψης πρόσβασης από πελάτες σε ηλε-
κτρονικά εργαλεία επικοινωνίας).

Εάν, στο πλαίσιο αυτών των εξαιρετι-
κών σεναρίων, οι επιχειρήσεις δεν είναι 
σε θέση να καταγράψουν φωνητικές συ-
νομιλίες, η ESMA αναμένει να εξετάσουν 
ποια εναλλακτικά μέτρα θα μπορούσαν 
να λάβουν για να μετριάσουν τους κιν-
δύνους που σχετίζονται με την έλλειψη 
καταγραφής.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη 
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χρήση γραπτών πρακτικών ή σημειώσε-
ων τηλεφωνικών συνομιλιών κατά την 
παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, με την 
προϋπόθεση ότι θα παρέχεται στον πε-
λάτη η προηγούμενη ενημέρωση σχετικά 
με την αδυναμία εγγραφής της κλήσης 
και ότι αντ’ αυτού θα ληφθούν τα γραπτά 
πρακτικά ή οι σημειώσεις της κλήσης. Σε 
αυτά τα σενάρια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ενισχυμένη πα-
ρακολούθηση και εκ των υστέρων έλεγχο 
των σχετικών εντολών και συναλλαγών.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Τα προσωρινά μέτρα της ESMA είναι 

ευπρόσδεκτα και παρέχουν κάποια «ανα-
κούφιση» για τις επιχειρήσεις, δεδομένων 
των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας 
και των απαιτητικών συνθηκών εντός των 
οποίων καλούνται να λειτουργήσουν.

Δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά 
με τη διάρκεια των αναταραχών και του 
ακριβούς αντίκτυπου της πανδημίας και 
των μέτρων προστασίας των κυβερνήσε-
ων στις δραστηριότητες των χρηματοοι-
κονομικών οντοτήτων και τις οικονομικές 
τους προοπτικές, οι κανονιστικές απαιτή-
σεις που αναμένεται να ισχύσουν και μετά 

τον Ιούλιο και οι επιπτώσεις τους στις εν 
λόγω οντότητες οφείλουν να αξιολογηθούν 
επίσης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Για παράδειγμα, τα σχέδια των χρηματο-
οικονομικών οντοτήτων για την εφαρμογή 
των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης 
(margin requirements) για τα μη κεντρικά 
εκκαθαρισμένα παράγωγα, οι οποίες τίθε-
νται σε ισχύ σε δύο φάσεις, τον Σεπτέμβριο 
του 2020 και τον Σεπτέμβριο του 2021, είναι 
πολύ πιθανό να έχουν διαταραχθεί, θέτο-
ντας σε κίνδυνο τα προγράμματα συμμόρ-
φωσης των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική 
Εποπτεία (BCBS) και η Διεθνής Οργάνωση 
Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO) έχουν 
ήδη συμφωνήσει να παρατείνουν κατά ένα 
έτος την προθεσμία για την ολοκλήρωση 
των δύο τελευταίων φάσεων υλοποίησης 
των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης 
για τα μη κεντρικά εκκαθαρισμένα παρά-
γωγα.

Σύμφωνα με την BCBS/IOSCO, η επέκτα-
ση αυτή θα παράσχει πρόσθετη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον 
άμεσο αντίκτυπο του Covid-19 και ταυτό-
χρονα θα διευκολύνει τις καλυπτόμενες 
οντότητες να ενεργήσουν με επιμέλεια για 

να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις σύμ-
φωνα με την αναθεωρημένη προθεσμία.

Με την επέκταση αυτή, η τελική φάση 
υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί την 1η 
Σεπτεμβρίου 2022, οπότε οι καλυπτόμε-
νες οντότητες με συνολικό μέσο όρο μη 
κεντρικά εκκαθαρισμένων παραγώγων 
άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα 
υπόκεινται στις απαιτήσεις. Ως ενδιάμε-
σο στάδιο, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 
οι καλυπτόμενες οντότητες με συνολικό 
μέσο όρο μη κεντρικά εκκαθαρισμένων 
παραγώγων άνω των 50 δισεκατομμυρίων 
ευρώ οφείλουν να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις.

Η προτεινόμενη παράταση, προκειμένου 
να έχει ισχύ στην Ε.Ε., πρέπει να ενσωμα-
τωθεί στη δικαιοδοσία της Ε.Ε. μέσω των 
αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων. 
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, οι ρυθμιστι-
κές και εποπτικές αρχές στην Ε.Ε. θα πρέπει 
να αρχίσουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο 
του Covid-19 όσον αφορά την ικανότητα των 
επιχειρήσεων να συμμορφωθούν όχι μόνο 
με τις υποχρεώσεις των οποίων η υλοποίηση 
είναι επικείμενη αλλά και με τις απαιτήσεις 
που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ κατά τη 
διάρκεια των επόμενων μηνών.
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Μια απροσδόκητη πρόκληση 
για τις επιχειρήσεις έχει 
ανακύψει παγκοσμίως λό-
γω της πανδημίας Covid-19. 

Οι ελεγχόμενες οντότητες προσαρμόζο-
νται στις αλλαγές περιβάλλοντος που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασι-
ών χρηματοοικονομικής αναφοράς, των 
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές κατα-
στάσεις, αλλά και την ικανότητά τους να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους στο 
άμεσο μέλλον.

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζο-
νται συνοπτικά μερικοί από τους σημαντι-
κότερους τομείς που δύναται να χρειαστεί 
να εξεταστούν περαιτέρω από τους ελε-
γκτές κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλε-
ση των διαδικασιών ελέγχου, προκειμένου 
να λάβουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτι-
κά τεκμήρια και να συντάξουν κατάλληλες 
εκθέσεις ελέγχου. Αναλυτικότερα, γίνεται 
ανάλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων 

προς εξέταση και σύνδεση τους με τα ισχύ-
οντα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (εφεξής 
ΔΠΕ).

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ (ΔΠΕ 315)

Τα συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει 
να εξετάσουν οι ελεγκτές αφορούν (IAASB, 
2020· FRC, 2020· ACCA, 2020· ICPAC, 2020· 
Accountancy Europe, 2020):

➜ Την επίπτωση στη σχεδιαζόμενη προ-
σέγγιση ελέγχου λόγω νέων ή αναθεωρη-
μένων κινδύνων που προέκυψαν λόγω της 
νόσου Covid-19.

➜ Πιθανή αναθεώρηση των αξιολογή-
σεων κινδύνου που έχουν ήδη πραγματο-
ποιηθεί για τους ελέγχους των χρήσεων 
2019 και 2020.

➜ Επιπλέον οι ελεγκτές πρέπει να εξε-
τάσουν ποια είναι η επίπτωση των αλλα-

γών στο περιβάλλον ελέγχου, καθώς και 
στη σχεδιαζόμενη απόκτηση διασφάλισης 
από τις δικλίδες της ελεγχόμενης οντότη-
τας, όταν καθορίζουν την αντίδρασή τους 
στους εντοπισμένους κινδύνους ουσιώ-
δους σφάλματος. 

ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΔΠΕ 320)

Τα θέματα που πρέπει να εστιάσουν οι 
ελεγκτές (FRC, 2020) είναι: 

➜ Η πανδημία μπορεί να οδηγήσει σε μη 
συνηθισμένα ποσά ή γνωστοποιήσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις. Συστήνεται οι 
ελεγκτές να το λάβουν υπόψη όταν καθο-
ρίζουν το ουσιώδες μέγεθος.

➜ Η πιθανότητα να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν ξεχωριστό επίπεδο ουσιώ-
δους μεγέθους σε συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών 
ή γνωστοποιήσεις (ΔΠΕ 320, παρ. 10).

Covid-19 και έλεγχος 
οικονομικών 
καταστάσεων 

ΜΠΈΡΤΖΈΛΈΤΟΣ ΒΆΣΙΛΈΙΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ποιοτικός έλεγχος ΣΟΕΛ
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ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
(ΔΠΕ 330)

Τα θέματα που πρέπει να εξετάσουν 
οι ελεγκτές αφορούν (IAASB, 2020· FRC, 
2020· ACCA, 2020): 

➜ Τυχόν αλλαγές στις σχεδιαζόμενες 
ελεγκτικές διαδικασίες που προκύπτουν 
από τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της νό-
σου Covid-19, π.χ. δύνανται να προκύψουν 
ζητήματα πρόσβασης στα απαιτούμενα 
στοιχεία και πληροφορίες ή ενδέχεται να 
μην είναι δυνατή η παρακολούθηση της 
απογραφής αποθεμάτων, οπότε θα πρέπει 
να εκτελεστούν εναλλακτικές διαδικασίες 
για την απόκτηση των απαραίτητων ελε-
γκτικών τεκμηρίων.

➜ Η διαδικασία κλεισίματος των οικο-
νομικών καταστάσεων (συγκεκριμένα οι 
λογιστικές εγγραφές και λοιπές προσαρ-
μογές που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος 
της χρήσης).

➜ Η συνολική παρουσίαση των οικονο-

μικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της εξέτασης εάν έχουν γίνει επαρκείς 
γνωστοποιήσεις.

➜ Κατά πόσον αποκτήθηκαν επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη δι-
αμόρφωση γνώμης.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΔΠΕ 
500 ΚΑΙ 505)

Τα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουν 
οι ελεγκτές εστιάζονται σε (CEAOB 2020· 
FRC 2020· Accountancy Europe 2020· 
ACCA 2020):

➜ Τυχόν περιορισμοί στα ταξίδια, τις με-
τακινήσεις και επισκέψεις στα γραφεία και 
εγκαταστάσεις των πελατών, με συνέπεια 
ο έλεγχος να μη πραγματοποιηθεί όπως 
έχει προγραμματιστεί ή και να μην πραγ-
ματοποιηθεί εντός του συμφωνηθέντος 
χρονοδιαγράμματος για τη δημοσίευση 
των ελεγμένων οικονομικών καταστά-
σεων.

➜ Δύναται να επηρεαστεί η παροχή ανε-
ξάρτητων εξωτερικών επιβεβαιώσεων ως 
πηγή αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου. 
Όπου συμβαίνει αυτό, ο ελεγκτής μπορεί 
να εξετάσει εάν η διαθέσιμη διαδικτυακή 
πρόσβαση σε ασφαλή πληροφοριακά συ-
στήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
λήψη των απαραίτητων ελεγκτικών τεκ-
μηρίων αντί να περιμένει την παροχή ενός 
έντυπου αντίγραφου.

Ο ελεγκτής (FRC, 2020) πρέπει να εξε-
τάσει εναλλακτικούς τρόπους για να απο-
κτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 
τεκμήρια. Συστήνεται η συχνότερη χρήση 
της τεχνολογίας για την εξέταση των λο-
γιστικών αρχείων και των αποδεικτικών 
στοιχείων, αλλά μόνο εφόσον ο ελεγκτής 
έχει αξιολογήσει την επάρκεια και καταλ-
ληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που 
παρέχονται.

Ο ελεγκτής (FRC, 2020) μπορεί επίσης να 
εξετάσει ποια στοιχεία είναι απολύτως ση-
μαντικά να ελεγχθούν μέσω της φυσικής 
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παρουσίας του, και για ποια λοιπά στοιχεία 
δύνανται να ληφθούν ελεγκτικά τεκμήρια 
με άλλα μέσα. Η επαλήθευση αυτή είναι 
πιθανό να είναι καταλληλότερη, όταν τα 
υπόλοιπα λογαριασμών και οι συναλλαγές 
είναι λιγότερο ουσιώδη για τις οικονομικές 
καταστάσεις.

Ο ελεγκτής (ICAEW, 2020) πρέπει επί-
σης να αξιολογήσει ότι συγκεκριμένες 
διαδικασίες, όπως π.χ. η παρουσία στη 
φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων, 
πραγματοποιείται κοντά ή στο τέλος του 
έτους. Στην περίπτωση ενός νέου μερι-
κού ή καθολικού lockdown, σε εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο, πρακτικά θα σημαίνει 
ότι η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί 
όπως έχει προγραμματιστεί και η αναβολή 
των απαραίτητων διαδικασιών μπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα και ακρίβεια των 
ελεγκτικών τεκμηρίων. Όταν απαιτείται 
φυσική επαλήθευση περιουσιακών στοι-
χείων, και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση 
σχετικών διαδικασιών, ο ελεγκτής πρέπει 
να εξετάσει τις επιπτώσεις στην έκθεση 
ελέγχου του.

Ο ελεγκτής (FRC, 2020) μπορεί επίσης να 
εξετάσει εάν απαιτείται πρόσθετος χρόνος 
για την απόκτηση επαρκών και κατάλλη-
λων ελεγκτικών τεκμηρίων και, εάν ναι, 
εάν αυτός ο χρόνος είναι διαθέσιμος στον 
ελεγκτή. Η διοίκηση μπορεί να επεκτείνει 
το χρονοδιάγραμμά της, εάν π.χ. η ημερο-
μηνία έκδοσης των οικονομικών κατα-
στάσεων είναι νωρίτερα από εκείνη που 
απαιτείται από τον νόμο ή τους κανόνες 
μιας αγοράς στην οποία είναι εισηγμένα 
τα χρεόγραφα της ελεγχόμενης οντότη-
τας. Όπου συμβαίνει αυτό, ο ελεγκτής 
θα πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να 
το πράξει. Εάν η διοίκηση αρνηθεί να το 
πράξει, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει 

εάν η άρνηση αυτή συνιστά περιορισμό 
στο εύρος του ελέγχου που επιβάλλει η 
διοίκηση. Εάν ναι, ο ελεγκτής θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με την επιτροπή ελέγχου 
ή τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση 
και να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα (ΔΠΕ 
705, παρ. 11-14). 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙ-
ΜΗΣΕΩΝ (ΔΠΕ 540)

Οι ελεγκτές πρέπει να εστιάσουν σε 
θέματα όπως (IAASB, 2020· Accountancy 
Europe, 2020· ACCA, 2020): 

➜ Αλλαγές σε ρυθμιστικούς παράγο-
ντες (π.χ. φορολογικές, νομισματικές και 
δημοσιονομικές πολιτικές) που ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις λογιστικές εκτιμήσεις, 
όπως π.χ. πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε 
βιώσιμες λύσεις για οφειλέτες με προβλή-
ματα ρευστότητας εξαιτίας των επιπτώσε-
ων της πανδημίας.

➜ Εάν οι παραδοχές παραμένουν κατάλ-
ληλες στις περιστάσεις και στο πλαίσιο του 
ισχύοντος πλαισίου χρηματοοικονομικής 
αναφοράς (π.χ. προβλέψεις ταμειακών ρο-
ών, προεξοφλητικά επιτόκια κ.λπ.)

➜ Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιού-
νται από την οικονομική οντότητα είναι 
σχετικά και αξιόπιστα.

➜ Η επίδραση της αλλαγής των ενδογε-
νών παραγόντων κινδύνου, συγκεκριμένα 
της αβεβαιότητας.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΑ-
ΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΔΠΕ 560)

Οι ελεγκτές πρέπει να εστιάσουν σε 
θέματα όπως (IAASB, 2020· ICPAC, 2020· 
ACCA, 2020· Accountancy Europe, 2020): 

➜ Η ενδεχόμενη αλλαγή των προθεσμι-
ών έκδοσης των οικονομικών καταστάσε-

ων αυξάνει την περίοδο και επομένως και 
τους σχετικούς κινδύνους για συμβάντα 
που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας 
των οικονομικών καταστάσεων και της 
ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή.

➜ Ο εντοπισμός οποιωνδήποτε ουσι-
ωδών μεταγενέστερων γεγονότων που 
σχετίζονται με τη νόσο Covid-19, και εάν 
έχουν αντιμετωπιστεί ή γνωστοποιηθεί 
κατάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις, 
σύμφωνα με το χρηματοοικονομικό πλαί-
σιο αναφοράς.

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση από τη 
διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας εάν 
έχουν συμβεί γεγονότα μετά την ημερομη-
νία αναφοράς των οικονομικών καταστά-
σεων, το ΙAASB παρείχε το εξής παράδειγ-
μα (IAASB, 2020):

παράδειγμα
δεκέμβριος 2019

Αναφέρθηκαν οι πρώτες περιπτώσεις στην περιο-
χή Wuhan της Κίνας

31.12.2019
Ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων για 

την οντότητα Χ
30.1.2020

Ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση παγκόσμιας έκτακτης 
ανάγκης για τη δημόσια υγεία

11.3.2020
Ο ΠΟΥ κήρυξε πανδημία

31.3.2020
Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου και της δημοσί-

ευσης των οικονομικών καταστάσεων

Στο συγκεκριμένο σενάριο, για να προσ-
διοριστεί κατά πόσον οι σχετικές συνθή-
κες υπήρχαν κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση 
της οντότητας Χ πρέπει λάβει υπόψη τις 
περιστάσεις που ίσχυαν στη δική της πε-
ρίπτωση, π.χ. στην τοποθεσία της, αλλά και 
αν είχε σημαντικές δραστηριότητες στην 
Κίνα, προκειμένου να συμπεράνει αν πρό-
κειται για διορθωτικό ή μη γεγονός για τις 
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οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019. 
Διαφορετική αξιολόγηση απαιτείται εάν η 
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 
καταστάσεων είναι μεταγενέστερη, π.χ. η 
30ή Ιουνίου 2020.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΑΦΟ-
ΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΠΕ 570)

Οι ελεγκτές πρέπει να εστιάσουν σε 
θέματα όπως (FRC, 2020· CEAOB, 2020· 
ICPAC, 2020· IAASB, 2020· ICAEW, 2020· 
ACCA, 2020· Accountancy Europe, 2020):

➜ Εάν η πανδημία έχει ήδη επηρεάσει 
ή αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
αξιολόγηση του ελεγκτή για την εκτίμηση 
της διοίκησης σχετικά με την ικανότητα 
της οικονομικής οντότητας για συνέχιση 
της δραστηριότητας.

➜ Επανεξέταση της καταλληλότητας της 
χρήσης της συνεχιζόμενης δραστηριότη-
τας ως βάση για την κατάρτιση των οικο-
νομικών καταστάσεων ή συνακόλουθη 
διαφοροποίηση στην έκθεση του ελεγκτή, 
όπως απαιτείται.

➜ Ο τρόπος που τα νέα γεγονότα και 
συνθήκες επηρεάζουν τις λειτουργίες 
και προβλεπόμενες ταμειακές ροές της 
ελεγχόμενης οντότητας, με το βασικό ζη-
τούμενο να είναι η επάρκεια ρευστότητας, 
προκειμένου η οντότητα να συνεχίσει να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της καθώς 
λήγουν.

Όταν οι ελεγκτές αξιολογούν κατά πόσο 
είναι υλοποιήσιμα τα σχέδια της διοίκησης 
για μελλοντικές δράσεις σχετικά με τη 
συνέχιση της δραστηριότητας, πρέπει να 
εστιάζουν στα εξής σημεία (ICPAC, 2020):

- Να εξετάζουν αντικειμενικά τα σχέδια 
και τις σημαντικές παραδοχές της διοίκη-
σης και να αποκτούν τεκμήρια ότι η διοί-

κηση έχει συνυπολογίσει ρεαλιστικά τις 
επιπτώσεις των γεγονότων και συνθηκών 
που επηρεάζουν την οικονομική οντότητα 
(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτή-
των της σε άλλες δικαιοδοσίες πέραν της 
Ελλάδος) και το περιβάλλον της.

- Όταν τα σχέδια της διοίκησης εξαρ-
τώνται εν μέρει από τις ενέργειες άλλων, 
όπως όταν οι δανειστές συμφωνούν να 
ανανεώσουν ή να αναδιαρθρώσουν τις πι-
στωτικές διευκολύνσεις, ή η κυβέρνηση 
παρέχει στήριξη ή σχεδιάζει να το πράξει 
σε πληγέντες κλάδους της οικονομίας, δί-
νοντας επιδοτήσεις, βραχυπρόθεσμες φο-
ρολογικές απαλλαγές, οι ελεγκτές πρέπει 
να εκτιμήσουν εάν έχουν επαρκή ελεγκτι-
κά τεκμήρια ότι τα άλλα μέρη έχουν την 
πρόθεση και την ικανότητα να αναλάβουν 
τις αναμενόμενες δράσεις, αναγνωρίζο-
ντας ωστόσο ότι οι ενέργειες στο παρελθόν 
ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστες 
προβλέψεις μελλοντικών δράσεων, λόγω 
της σημαντικής αλλαγής στις οικονομικές 
προοπτικές.

➜ Να αναζητούν τεκμήρια που είτε επι-
βεβαιώνουν είτε αμφισβητούν τις διαβε-
βαιώσεις της διοίκησης –ενδεχομένως 
να απαιτηθεί να εξεταστούν γεγονότα ή 
συνθήκες πέρα από την περίοδο εκτίμη-
σης της διοίκησης, που μπορεί να εγείρουν 
σημαντική αμφιβολία ως προς τη συνέχιση 
της δραστηριότητας.

➜ Να εξετάζουν πιθανή συμμόρφωση με 
ρήτρες δανείων σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης στη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων ή σε περίπτωση που έχει 
εκδοθεί διαφοροποιημένη γνώμη από τους 
ελεγκτές. Δεν αποκλείεται η περίπτωση 
που, ενώ οι ελεγχόμενες οντότητες θα ζη-
τήσουν κατάλληλη παρέκκλιση (waiver) 
από τις δανείστριες τράπεζες, η οποία να 

τους επιτρέπει τη μη συμμόρφωσή τους 
με τους όρους των δανείων, να μην είναι 
σε θέση να λάβουν τα waivers.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (ΔΠΕ 600)

Οι ελεγκτές ομίλου πρέπει να εξετάσουν 
τυχόν επανεκτίμηση των σχεδιαζόμενων 
διαδικασιών αναφορικά με το έργο των 
ελεγκτών θυγατρικών εταιρειών, όπως 
η ικανότητα του ελεγκτή ομίλου να επι-
σκοπήσει κατάλληλα ή να συμμετέχει 
στην εργασία των ελεγκτών θυγατρικών. 
Επομένως, πρέπει να εξεταστεί η εκτέλε-
ση εναλλακτικών διαδικασιών και η επί-
δραση στην επάρκεια και καταλληλότητα 
των ελεγκτικών τεκμηρίων στα οποία 
βασίζεται η γνώμη του ελεγκτή του ομί-
λου (ICPAC, 2020· IAASB, 2020· FRC, 2020· 
ICAEW, 2020· ACCA, 2020· Accountancy 
Europe, 2020).

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ) (ΔΠΕ 700 ΚΑΙ 
701, 705)

Οι ελεγκτές πρέπει να εστιάσουν σε 
θέματα όπως (ICPAC, 2020· IAASB, 2020· 
FRC, 2020· ICAEW, 2020· ACCA, 2020· 
Accountancy Europe, 2020):

➜ Περιοχές του ελέγχου που ενδέχεται 
να απαιτούν η διοίκηση της οντότητας να 
παράσχει περαιτέρω τεκμήρια, λόγω της 
ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης του ζη-
τήματος.

➜ Νέες αβεβαιότητες που εισήχθησαν 
ως αποτέλεσμα της νόσου Covid-19, π.χ. 
αν έχουν γίνει κατάλληλες αλλαγές λόγω 
αυξημένης αβεβαιότητας στον υπολογισμό 
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των λογιστικών εκτιμήσεων για απομεί-
ωσεις περιουσιακών στοιχείων.

➜ Η επίδραση νέων ή τροποποιημένων 
νόμων και κανονισμών στις οικονομικές 
καταστάσεις.

➜ Όπου ισχύει, ζητήματα που απαιτούν 
τη σημαντική προσοχή του ελεγκτή λόγω 
του αντίκτυπου της νόσου Covid-19 πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην έκθεση του ελε-
γκτή ως σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΕΞΗΣ:

α) Εάν οι ελεγκτές δεν είναι σε θέση να 
λάβουν επαρκή, κατάλληλα και αξιόπιστα 
ελεγκτικά τεκμήρια, ακόμη και μετά την 
εξέταση τυχόν πιθανών εναλλακτικών 
ενεργειών, ενδεχομένως θα απαιτηθεί 
να διαφοροποιήσουν τη γνώμη ελέγχου 
και να εκδώσουν είτε γνώμη με επιφύ-
λαξη για αδυναμία λήψης επαρκών και 
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων (για 
παράδειγμα εάν δεν μπορεί να ελεγχθεί 
ένα μόνο υπόλοιπο ουσιώδους λογαρια-
σμού) ή άρνηση έκφρασης γνώμης εάν 
το ζήτημα/τα είναι διάχυτα για πολλούς 
λογαριασμούς.

β) Κάθε ελεγχόμενη οντότητα πρέπει να 
προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων της 
πανδημίας στην ικανότητα συνέχισης της 
δραστηριότητάς της και οι ελεγκτές τους 
πρέπει να εξετάσουν τη σχετική εκτίμηση 
της διοίκησης της οντότητας. Οι συνέπει-
ες για την έκθεση του ελεγκτή θα εξαρ-
τηθούν από τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
ελήφθησαν, τη βάση σύνταξης των οικο-
νομικών καταστάσεων και τις γνωστοποι-
ήσεις από τη διοίκηση στις οικονομικές 
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

γνωστοποιήσεων σχετικά με την τυχόν 
ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με 
τη συνέχιση της δραστηριότητας.

γ) Στην περίπτωση που οι χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων εστιάσουν την 
προσοχή τους σε συγκεκριμένες γνωστο-
ποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων, 
όπως π.χ. στη σημείωση των οικονομικών 
καταστάσεων για τα γεγονότα μετά την 
περίοδο αναφοράς ή σε λοιπές σημειώ-
σεις όπου περιγράφεται το λειτουργικό 
περιβάλλον, και οι εν λόγω γνωστοποιή-
σεις είναι, κατά την κρίση των ελεγκτών, 
θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση 
των οικονομικών καταστάσεων από τους 
χρήστες, οι ελεγκτές μπορούν να συμπερι-
λάβουν την παράγραφο «Έμφαση θέματος» 
στην έκθεσή τους, με την προϋπόθεση ότι 
δεν ισχύουν οι συνθήκες (1), (2) :

(1) Δεν απαιτείται οι ελεγκτές να τροπο-
ποιήσουν τη γνώμη τους σύμφωνα με το 
ΔΠΕ 705 «Διαφοροποιήσεις της γνώμης 
στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 
(Αναθεωρημένο)», ως αποτέλεσμα του 
θέματος έμφασης.

(2) Για τις εισηγμένες οντότητες, το θέ-
μα έμφασης δεν έχει προσδιοριστεί ως 
σημαντικότερο θέμα ελέγχου που πρέπει 
να γνωστοποιηθεί σε ξεχωριστό τμήμα 
της έκθεσης ελέγχου (ΔΠΕ 701).

δ) Στην περίπτωση των οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος και όταν, κατά 
την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, η 
επίπτωση της νόσου Covid-19 αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 
έχουν αντίκτυπο στον έλεγχο των οικονο-
μικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανόμε-
νων της συνολικής στρατηγικής ελέγχου, 
την κατανομή των πόρων στον έλεγχο και 
τις προσπάθειες της ελεγκτικής ομάδας, 

τότε οι ελεγκτές αναφέρουν το ζήτημα 
αυτό βάσει του ΔΠΕ 701 «Γνωστοποίηση 
σημαντικότερων θεμάτων στην έκθεση 
ανεξάρτητου ελεγκτή». 

Οι ελεγκτές δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιούν τυποποιημένες γνωστοποιήσεις 
ή κείμενα που μπορούν να αντιγραφούν 
και να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές 
περιστάσεις με πολύ μικρές αλλαγές, αλλά 
να αναφέρουν τις επιπτώσεις της νόσου 
Covid 19 με τέτοιο τρόπο που θα ενημερώ-
νει τους χρήστες της έκθεσης του ελεγκτή 
και των οικονομικών καταστάσεων και θα 
υποστηρίζει την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων εκ μέρους τους. Αυτό, ωστό-
σο, απαιτεί από τους ελεγκτές προσεκτική 
εξέταση των κατά περίπτωση εφαρμοστέ-
ων γεγονότων και περιστάσεων σε κάθε 
ελεγχόμενη οντότητα. 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΕ 720)

Οι ελεγκτές πρέπει να εστιάσουν την 
προσοχή τους στο εάν υφίστανται τυχόν 
ασυνέπειες μεταξύ των πληροφοριών που 
παρέχονται από την ελεγχόμενη οντότητα 
στην ετήσια οικονομική έκθεση και στις 
οικονομικές καταστάσεις σχετικά με την 
επίπτωση των εξελίξεων που προκύπτουν 
από τη νόσο Covid-19 (IAASB, 2020).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν 

η επισήμανση ορισμένων εκ των σημαντι-
κότερων προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζουν ήδη αλλά και θα εξακολουθήσουν να 
αντιμετωπίζουν και στο άμεσο μέλλον οι 
ελεγκτές, μέχρι την οριστική αντιμετώπι-
ση της πανδημίας. Ωστόσο, όπως αναφέρει 
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και το FRC, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο, η παροχή υψηλού επιπέδου ελε-
γκτικών υπηρεσιών και η διατήρηση της 
εμπιστοσύνης με τις ελεγχόμενες οντό-
τητες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 
στήριξη της λειτουργίας των κεφαλαιαγο-
ρών και της οικονομίας.

Τέλος, το ACCA αναφέρει ότι αναμφί-
βολα ένα θετικό σημείο της κρίσης που 
βιώνει και το ελεγκτικό επάγγελμα είναι 
ότι οι ελεγκτικές εταιρείες είχαν ήδη επεν-
δύσει σε ηλεκτρονικά μέσα διεξαγωγής 
των ελέγχων και η επένδυση στην ψηφι-
ακή ικανότητα έχει επιτρέψει σε πολλές 
εταιρείες και ελεγκτές να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες σχετικά πιο γρήγορα, 
συγκριτικά με άλλους επαγγελματικούς 
κλάδους.

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ICAEW, 2020. COVID -19, Going concern 

and the auditor’s report. 17 March 2020, 
https://www.icaew.com/insights/
features/2020/mar-2020/coronavirus-
going-concern-and-the-auditors-report

Accountancy Europe, 2020. Coronavirus 
crisis: Implications on reporting and 
auditing. 20 March 2020, https://www.
accountancyeurope.eu/publications/
coronavirus-crisis-implications-on-
reporting-and-auditing/.

CEAOB, 2020. Statement for COVID-19. 
24 March 2020, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/business_
economy_euro/banking_and_finance/
documents/200325-ceaob-statement-
covid-19_en.pdf

IAASB, 2020. Staff audit practice alert: 
Highlighting Areas of Focus in an evolving 
audit environment due to the impact of 

COVID-19, March 2020, https://www.ifac.
org/system/files/uploads/IAASB/Staff%20
Alert%20-%20Audit%20Considerations%20
Arising%20from%20Changes%20Due%20
to%20Coronavirus.pdf

ICPAC Cyprus, 2020: Implications of 
the coronavirus outbreak on financial 
reporting and auditors’ work, 27 March 
2020.

https ://www.icpac.org.cy/selk/
common/PreviewDocument.ashx?itemI
d=2346&refItemId=T470DOCUMENTS&r
efTableId=470&language=EL

IAASB, 2020. Staff audit practice alert: 
Going concern in the current evolving 
environment- audit considerations for the 
impact of COVID-19, April 2020. https://
www.iaasb.org/publications/staff-audit-
practice-alert-going-concern.

FRC, 2020. Bulletin: Guidance for 
auditors and matters to consider where 
engagements are affected by coronavirus 
(COVID-19). Updated 9 April 2020. https://
www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/
covid-19-bulletin-march-2020

ICAEW, 2020. COVID -19, Considering 
the impact on group auditors. April 
2020, https://www.icaew.com/technical/
audit-and-assurance/audit/group-audit/
coronavirus-guidance

ICAEW, 2020. COVID -19, Considerations 
for inventory audit testing, April 2020, 
https://www.icaew.com/technical/
audit-and-assurance/audit/quality-
control/coronavirus-considerations-
for-inventory-audit-testing?utm_
campaign=ICAEW%2C%20Faculties%20
and%20SIGs&utm_source=1382926_
InternationalStandards_ebulletin_
F r e e T r i a l _ A p r i l 2 0 2 0 _ L S & u t m _

c o n t e n t = I n v e n t o r y % 2 0 a u d i t % 2 0
t e s t i n g % 2 0 i n % 2 0 l i g h t % 2 0 o f % 2 0
COVID-19&utm_medium=email&dm_
i=4B45,TN2M,4SH0A1,3L73H,1

ICAEW, 2020. COVID -19, Considering 
going concern, April 2020, https://
www.icaew.com/technical/audit-and-
assurance/professional-scepticism/
coronavirus-considering-going-concern

ICAEW, 2020. COVID -19, Understanding 
audit reports, April 2020, https://www.
icaew.com/insights/viewpoints-on-
the-news/2020/apr-2020/coronavirus-
understanding-audit-reports

Accountancy Europe, 2020. Coronavirus’ 
impact on auditing for 2019 year- ends 
and beyond, April 2020, https://www.
accountancyeurope.eu/publications/
coronavirus-impact-on-auditing-
for-2019/.

IAASB, 2020. Staff audit practice alert: 
Subsequent events in the current evolving 
environment- audit considerations for the 
impact of COVID-19, May 2020. https://
www.ifac.org/system/files/publications/
files/IAASB-Staff-Alert-Subsequent-
Events-in-the-Current-Evolving-
Environment-Audit-Considerations-for-
the-Impact-of-COVID-19_0.pdf

IAASB, 2020. Staff audit practice alert: 
Auditor reporting in the current evolving 
environment due to COVID-19, May 2020.

ACCA,2020. The impact of Covid-19 on 
Audit and Assurance – challenges and 
considerations, 20 May 2020. 

https://www.accaglobal.com/content/
dam/ACCA_Global/img/respcam/
Coronavirus/The%20impact-of-Covid-
19-on-Audit-and-Assurance-challenges-
and-considerations.pdf



58

ACCOUNTANCY GREECE        39

Οι επικεφαλής των επιχειρή-
σεων επικεντρώνονται στην 
αντιμετώπιση των άμεσων 
επιπτώσεων του κορονοϊού 

στις αλυσίδες εφοδιασμού, στα έσοδα 
και την κερδοφορία, ενώ ταυτόχρονα 
επανεξετάζουν την κατανομή κεφαλαί-
ων και τα σχέδιά τους για Συγχωνεύσεις 
& Εξαγορές (Σ&Ε) μετά την κρίση. Αυτό 
προκύπτει από την 22η έκδοση της εξα-
μηνιαίας έρευνας της ΕΥ, «Global Capital 
Confidence Barometer» (CCB22), η οποία 
διεξήχθη την περίοδο 4 Φεβρουαρίου έως 
26 Μαρτίου 2020.

Σχεδόν τρεις από τους τέσσερις (73%) 
συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία 
καταγράφει τις απόψεις πάνω από 2.900 
ανωτάτων στελεχών παγκοσμίως, συ-
μπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
εκτιμούν ότι η πανδημία του Covid-19 θα 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια 

οικονομία, με τη μορφή διαταραχών στις 
αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και μειωμέ-
νης κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, τα στελέ-
χη αντιδρούν στην κρίση προβαίνοντας 
σε αναθεωρήσεις των μοντέλων λει-
τουργίας των οργανισμών τους. Ο αυξα-
νόμενος ρυθμός με τον οποίο ολοένα και 
περισσότερες επιχειρήσεις διακόπτουν 
τη λειτουργία τους, σε πολλά μέρη του 
κόσμου, έχει αναδείξει τις ευπάθειες των 
αλυσίδων εφοδιασμού πολλών εταιρειών, 
με πάνω από τις μισές (52%) να λαμβάνουν 
μέτρα για να αλλάξουν τη δομή στην οποία 
δραστηριοποιούνται σήμερα, και το 41%   
να επενδύουν στην επίσπευση της αυτο-
ματοποίησης διαδικασιών.

Καθώς το 49% των ανωτάτων στελεχών 
επιχειρήσεων παγκοσμίως αναφέρουν 
περιθώρια κέρδους ίδια ή και χαμηλότε-
ρα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, η 
μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (95%) 

προετοιμάζονται για περαιτέρω μείωση 
των περιθωρίων κερδοφορίας τους, ενώ 
η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές επιχει-

ρήσεις (72%), υπό την πίεση των στόχων 
που είχαν θέσει ως προς τα έσοδα και την 
κερδοφορία, είχαν ήδη προχωρήσει σε 
σημαντικές πρωτοβουλίες μετασχημα-
τισμού.

Η πλειοψηφία των στελεχών (72%) 
σκοπεύουν, επίσης, να προβούν σε τακτι-
κότερες αναθεωρήσεις στρατηγικών και 
χαρτοφυλακίων. Επιπρόσθετα, τα στελέχη 
αναφέρουν ότι με την επιστροφή στην κα-
νονικότητα θα επικεντρωθούν, κατά προτε-
ραιότητα, σε αλλαγές στις επενδύσεις τους 
στην ψηφιακή τεχνολογία (43%), καθώς και 
στην ανακατανομή κεφαλαίων σε όλο το 
εύρος του χαρτοφυλακίου τους (42%).

Οι επιχειρήσεις 
αναθεωρούν τις 

στρατηγικές διαχείρισης 
κεφαλαίων 

EY
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Ο μετασχηματισμός μέσω Συγχωνεύ-
σεων & Εξαγορών, «κλειδί» για την ανά-
καμψη μετά την κρίση

Παρότι τα διοικητικά συμβούλια επι-
κεντρώνονται σήμερα στην άνευ προη-
γουμένου παγκόσμια υγειονομική κρίση, 
τα στελέχη επεξεργάζονται, παράλληλα, 
και σχέδια για την επόμενη μέρα. Ενώ το 
54% των ερωτηθέντων αναμένουν μία 
περίοδο βραδείας ανάκαμψης της οικο-
νομικής δραστηριότητας, σε σχήμα «U», 
η οποία θα επεκταθεί το 2021, το 38% προ-
βλέπουν ότι η ανάκαμψη και η επιστροφή 
στην κανονικότητα θα επέλθει το τρίτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους (ανάκαμψη 
σε σχήμα «V»). Μόλις ένα 8% προβλέπουν 
μία ανάκαμψη σχήματος «L», δηλαδή μία 
περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, με την 
οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει 
το 2022.

Καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσε-

ων αναμένει ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, 
η πρόθεση για υλοποίηση Σ&Ε κατά τους 
επόμενους 12 μήνες παραμένει στα υψηλά 
επίπεδα (56%), που καταγράφονταν σε όλη 
τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου συμ-
φωνιών. Ωστόσο, τα στελέχη παγκοσμίως 
αναφέρουν ότι, εξαιτίας του Covid-19, θα 
επικεντρωθούν περισσότερο στην επι-
χειρησιακή ανθεκτικότητα ενός στόχου, 
κατά την αξιολόγηση μιας συναλλαγής 
(38%), ενώ αναμένουν μείωση στις απο-
τιμήσεις (39%).

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβού-
λων και Υποστήριξης Συναλλαγών της ΕΥ 
Ελλάδος, σημειώνει: «Είναι βέβαιο ότι η 
επόμενη μέρα από την κρίση του Covid-19 
θα μας βρει όλους σε ένα πολύ διαφορετι-
κό οικονομικό και επιχειρηματικό περι-
βάλλον από αυτό που μέχρι σήμερα γνω-
ρίζαμε. Για να προσαρμοστούν σε αυτή τη 

νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν 
τον μετασχηματισμό τους, αλλάζοντας το 
επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπρο-
σαρμόζοντας την κατανομή των κεφαλαί-
ων τους. Είναι επιτακτικότερο από ποτέ 
να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι 
επιλογές στρατηγικών συνεργασιών, συ-
μπράξεων και Σ&Ε, ούτως ώστε οι επιχει-
ρήσεις να αποκτήσουν τις οικονομίες κλί-
μακος που θα τους παράσχουν πρόσβαση 
στην απαραίτητη χρηματοδότηση για την 
ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους 
στη μετά Covid-19 εποχή. Συνεπώς, με την 
επάνοδο στην κανονικότητα, είναι πιθανό 
η δραστηριότητα Σ&Ε να ενταθεί, καθώς 
η εμπειρία από την περίοδο 2008-2012 
δείχνει ότι το διάστημα της ανάκαμψης 
προσφέρεται για την απόκτηση αξιόλογων 
περιουσιακών στοιχείων».



60

ACCOUNTANCY GREECE        39

Η εμπειρία του τελευταίου δια-
στήματος ξεπερνά κάθε σενά-
ριο επιστημονικής φαντασίας. 
Ένας ιός ανατρέπει ξαφνικά 

τα δεδομένα της ζωής μας και τοποθετεί 
σε διαφορετική τροχιά την καθημερινό-
τητά μας και την παγκόσμια οικονομία.

Ο ξαφνικός εγκλεισμός αποτελεί μια 
καλή ευκαιρία για αυτογνωσία και περι-
συλλογή. Ανακαλύπτουμε όσα είχαμε πα-
ραμελήσει: ‒τη γειτονιά, τους γείτονες, το 
σπίτι, τους ανθρώπους μας. Ίσως αναθεω-
ρούμε αρκετά πράγματα για τον εαυτό μας, 
τη ζωή και τις πραγματικές μας ανάγκες.

Ωστόσο, ένα παράξενο αίσθημα φόβου 
είναι παρόν. Ο περιορισμός και η απώλεια 
ελέγχου σε μικρά, καθημερινά και αυτονό-
ητα πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα 
εντείνει την ανασφάλεια και αυξάνει τα 
ερωτηματικά για την επόμενη μέρα.

Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που 
θα επαναφέρει ξαφνικά την κανονικότητα. 
Αντιθέτως, η μετάβαση θα περιλαμβάνει 
αρκετούς περιορισμούς και αλλαγές.

Η μεταβατική φάση θα είναι δύσκολη 
για όλους, αλλά και μια μεγάλη δοκιμα-
σία για την οικονομία της χώρας μας. Ένα 
ταυτόχρονο χτύπημα στην προσφορά και 
τη ζήτηση, όπως φάνηκε κατά την πρώ-
τη φάση, είναι δύσκολα διαχειρίσιμο από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τη δε αφετηρία 
για την επόμενη μέρα φαίνεται θα αποτε-
λέσει η ανακοίνωση του εμβολίου, που θα 
σημάνει την οριστική λήξη της υγειονομι-
κής κρίσης.

Στην Ελλάδα, οι συνέπειες των περιο-
ριστικών μέτρων, σε συνδυασμό με τις 
σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, θα 
οδηγήσουν σε σημαντική ύφεση κατά το 
2020. Η οικονομία μας χρειάζεται να θωρα-
κιστεί και να προετοιμαστεί για μια μεγάλη 
ανάκαμψη την επόμενη μέρα.

Σε αυτή τη φάση χρειάζεται να κινηθού-
με σε τέσσερις άξονες:

Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη που χτί-
στηκε με την αποτελεσματική διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης χρειάζεται να 
διατηρηθεί, τόσο κατά την οργάνωση της 

αποκλιμάκωσης όσο και στις στοχευμένες 
παρεμβάσεις στην οικονομία. Η εμπιστο-
σύνη αυτή θα ενισχύσει την κοινωνική 
πειθαρχία σε ένα καλά οργανωμένο σχέ-
διο αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης. 
Παράλληλα, θα ενίσχυσει τη διεκδίκηση 
σημαντικού μεριδίου από την τουριστική 
αγορά, όπως τελικά διαμορφωθεί, ενώ θα 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις αγορές τους επόμενους δύσκολους 
μήνες.

Συνοχή: Η απομόνωση στο σπίτι δίνει 
μια παράξενη αίσθηση ισότητας και ισο-
κατανομής του κόστους. Στην έναρξη 
της αποκλιμάκωσης και την επιστροφή 
υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου διχασμού. 
Οι μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί του 
παρελθόντος να αντικατασταθούν από 
τους περιορισμένους και ελεύθερους της 
αποκλιμάκωσης. Χρειάζεται αποτελεσμα-
τική επικοινωνία του κάθε μέτρου και της 
σημασίας του τόσο στη διαφύλαξη της δη-
μόσιας υγείας όσο και στη θωράκιση της 
οικονομίας.

Ο δρόμος για την 
επόμενη μέρα 

PwC
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Σχεδιασμός: Απαιτείται η ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης και 
προετοιμασίας της οικονομίας για την 
επόμενη μέρα, με επικέντρωση σε το-
μείς όπως:

➜ Αυξημένη παροχή ρευστότητας για 
τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν σε ανά-
γκη. 

➜ Στοχευμένη ενίσχυση της ζήτησης 
σε περιοχές όπου κρίνεται απαραίτητο, 
με κρατικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις 
και προγράμματα.

➜ Υποστήριξη επιχειρήσεων για την 
ομαλή επαναλειτουργία υπό τις νέες υγει-
ονομικές συνθήκες.

➜ Προστασία του τουριστικού οικοσυ-
στήματος (αερομεταφορές, ακτοπλοΐα, 
ξενοδοχεία κ.λπ.) με τον σχεδιασμό προ-
γραμμάτων στήριξης της παραγωγικής 
βάσης.

➜ Άμεση επιτάχυνση διαδικασιών 
ωρίμανσης έργων υποδομών με υψηλό 
πολλαπλασιαστή στην οικονομία και επί-
δραση σε όλους τους κλάδους.

➜ Σχεδιασμό προγραμμάτων στήριξης 
προς αποφυγή νέου κύματος μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που θα δημιουργήσει 
μια νέα τραπεζική κρίση.

➜ Ορθολογική χρήση των εθνικών πό-
ρων για την ενίσχυση της οικονομίας, στο 
πλαίσιο ενός δημοσιονομικού σχεδιασμού 
που θα αποτρέπει μια νέα δημοσιονομική 
κρίση.

Ατομική ευθύνη: Ο καθένας θα πρέπει να 
αναλάβει την προσωπική του ευθύνη ως 
πολίτης, εργαζόμενος και επιχειρηματίας. 
Απαιτείται συνέπεια όλων στις υποχρεώ-
σεις τους, ειδικά αυτών που πλήττονται 
σε χαμηλότερο βαθμό. Οποιαδήποτε προ-
σπάθεια εκμετάλλευσης της κατάστασης 
μπορεί να προκαλέσει μεγάλο δημοσιο-
νομικό πλήγμα, κάνοντας την ανάκαμψη 
ιδιαίτερα δύσκολη.

Η επόμενη μέρα θα είναι σίγουρα εντε-
λώς διαφορετική. Ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός που τόσο ξαφνικά ήρθε στη ζωή μας 
θα αλλάξει όλα τα δεδομένα που ξέραμε. 
Η εμπειρία μας, ως πελάτες, εργαζόμε-

νοι, αλλά και πολίτες, θα είναι εντελώς 
διαφορετική.

Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επανα-
προσδιορίσουν τη σχέση με τους πελάτες 
και την εφοδιαστική τους αλυσίδα, δια-
μορφώνοντας ένα νέο μοντέλο λειτουρ-
γίας, που θα ανταποκρίνεται στις νέες 
προκλήσεις.

Αντίστοιχα, ο δημόσιος τομέας θα χρει-
αστεί να ολοκληρώσει την ψηφιοποίησή 
του, ενώ η εμπιστοσύνη που έχει κτιστεί 
θα αποτελέσει εφαλτήριο για την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας.

Σίγουρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
επίπονη μετάβαση. Η χώρα μας, σε αντί-
θεση με την εδραιωμένη πεποίθηση για 
αντίσταση στην αλλαγή, εμφανίζει ένα δια-
φορετικό πρόσωπο. Φαίνεται ότι μπορούμε 
να αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε 
προς την αλλαγή όταν η ηγεσία εμπνέει 
και οι θεσμοί μάς οδηγούν. Εφόσον συνεχί-
σουμε, οι επόμενοι μήνες θα αποτελέσουν 
έναν επίπονο δρόμο προς την αναγέννηση 
και όχι ένα νέο αδιέξοδο.
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Πριν τη σημερινή κρίση, όταν 
μιλούσε κανείς με οποιοδήπο-
τε διευθυντικό στέλεχος, θα 
άκουγε πανομοιότυπα πράγ-

ματα για το τι μας περιμένει στο μέλλον. 
Ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και 
οτιδήποτε σχετίζεται με θέματα τεχνο-
λογίας ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. 
Παράλληλα, η πρόκληση της αλλαγής κουλ-
τούρας προς μια λιγότερο ιεραρχική και 
ευέλικτη δομή και η ανάπτυξη νέων δεξιο-
τήτων είχαν αρχίσει να γίνονται μέρος της 
συζήτησης. Στην πραγματικότητα, όμως, 
όταν κανείς κοιτούσε κάτω από το χαλί 
των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού 
πολλών οργανισμών, δεν υπήρχε κάποιος 
λεπτομερής σχεδιασμός ούτε και η απαι-

τούμενη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων. Και είναι πολύ πιθανόν 
το εκάστοτε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι-
κού να κατείχε έναν υποστηρικτικό ρόλο, 
αδυνατώντας να αρθρώσει έναν στρατη-
γικό λόγο που θα μπορούσε να διαπεράσει 
τον «θόρυβο» των θεμάτων που πρέπει να 
διαχειριστεί σε καθημερινή βάση το Διοι-
κητικό Συμβούλιο.

Σήμερα ζούμε σε ένα νέο κόσμο, δυστυ-
χώς όχι ακριβώς όπως τον είχαμε φαντα-
στεί. Αυτό που μας υπενθύμισε η κρίση 
είναι ότι ανθρώπινες δεξιότητες όπως η 
δημιουργικότητα και η αποφασιστικότη-
τα είναι εκείνο που πραγματικά έχουμε 
ανάγκη. Οι άμεσες αντιδράσεις των επι-
χειρήσεων σχετίζονταν με την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων και τη με-
τάβαση στην τηλεργασία όπου αυτό ήταν 
εφικτό. Όπου αυτό έγινε με επιτυχία, από 
αμιγώς υποστηρικτικό, το τμήμα Ανθρώπι-
νου Δυναμικού μέσα σε λίγες μέρες μπή-
κε στο επίκεντρο όλων των στρατηγικών 
συζητήσεων.

Πλέον έχουμε μεταβεί στη δεύτερη φά-
ση της κρίσης, με τη σταδιακή αποκλιμά-
κωση των περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο 
αυτό δεν είναι το τέλος. Οι ειδικοί μιλούν 
για 12-18 μήνες. Με αυτή την προοπτική, 
οι επιχειρήσεις, ξεπερνώντας το αρχικό 
σοκ, χρειάζεται να επανασχεδιάσουν τη 
στρατηγική τους για να μεταβούν σε μια 
«νέα κανονικότητα». Οι επιχειρήσεις που 
θα αντέξουν το αρχικό σοκ θα χρειαστεί 

Ο στρατηγικός ρόλος 
του Ανθρώπινου 

Δυναμικού για την 
επιτυχή μετάβαση σε 

μια «νέα κανονικότητα» 
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να μεταβούν σε νέες δομές και επιχειρη-
ματικά μοντέλα, με επίκεντρο τις νέες τε-
χνολογίες, ακόμα πιο γρήγορα. Η ερώτηση 
βέβαια αυτή τη φορά θα είναι αν η άλλη 
όψη του νομίσματος ενός μετασχηματι-
σμού –δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό 
και οι απαιτούμενες νέες δεξιότητες– θα 
αποτελούν πραγματικά μέρος του σχεδι-
ασμού ή όχι. 

Η όποια απάντηση θα δοθεί από το τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, που θα έχει μια 
χρυσή ευκαιρία να παίξει κεντρικό ρόλο 
στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης 
μέρας. Ο ρόλος του θα είναι καταλυτικός 
για τη μεγιστοποίηση της επένδυσης στα 
σχέδια μετασχηματισμού. Η αλλαγή νοο-
τροπίας, βέβαια, δεν θα είναι εύκολη και 

πολλοί, πιθανόν, δεν θα μπορέσουν με αυ-
τοπεποίθηση και πειθώ να απαντήσουν 
βασικές ερωτήσεις στρατηγικού ενδια-
φέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ποιος θα είναι ο οδικός χάρτης για την 
κατανόηση των περιοχών του ανθρώπι-
νου δυναμικού που θα είναι περισσότερο 
ή λιγότερο κρίσιμες για την επιτάχυνση 
των σχεδίων του οργανισμού; Πόσα άτομα 
και τι είδους δεξιότητες θα χρειαστούν 
μετά από ένα με τρία χρόνια; Όσο πιο σα-
φής είναι ο σχεδιασμός τόσο καλύτερα θα 
μπορέσει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι-
κού να διαχειριστεί τον προγραμματισμό 
ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και ταλέντων 
και των αναγκαίων προσλήψεων για την 
ανάπτυξη του οργανισμού. Ταυτόχρονα, 

θα πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσης του 
χρόνου που ξοδεύεται σε γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, με παράλληλη ανακατεύθυν-
σή του προς πιο στρατηγικά θέματα. 

Το παιχνίδι της επόμενης ημέρας θα 
είναι ποιος οργανισμός θα βγει από την 
κρίση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυνα-
μικό και με τη μεγαλύτερη δυναμική για 
να επιταχύνει τα σχέδιά του. Η επιτυχία 
ή αποτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού 
των επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό πλέον 
εναπόκειται στα χέρια ενός τμήματος που 
στο παρελθόν παρέμενε στο παρασκήνιο. 
Το Ανθρώπινο Δυναμικό σε αυτή την κρίση 
θα μπορέσει πραγματικά να κάνει τη δια-
φορά για την επιτυχή ή μη μετάβαση των 
επιχειρήσεων σε μια «νέα κανονικότητα».
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Η EY παγκοσμίως ανακοινώνει 
τη διάθεση ενός πλαισίου ερ-
γαλείων και λύσεων για τον 
χώρο εργασίας, για επιχειρή-

σεις και ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού 
που προετοιμάζονται για μία σταδιακή 
και ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων 
στους φυσικούς χώρους εργασίας. Το πλαί-
σιο «Φυσικής επιστροφής και επαναπροσ-
διορισμού της εργασίας» (Physical Return 
& Work Reimagined) έχει σχεδιαστεί για 
τη στήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώ-
πινου δυναμικού και τη διευκόλυνση της 
ασφαλούς επιστροφής του στο εργασιακό 
περιβάλλον, καθώς διάφορα κράτη ανά τον 
κόσμο προχωρούν σε αποκλιμάκωση των 
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που 

επιβλήθηκαν εξαιτίας του COVID-19, με 
σκοπό την επιστροφή της οικονομικής 
δραστηριότητας σε μία κανονικότητα. 

Το διευρυμένο πλαίσιο της EY αποτε-
λείται από δύο στάδια (Gear One και Gear 
Two) και περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο 
εργαλείων analytics και αξιολόγησης τε-
χνολογίας, που έχουν σχεδιαστεί για να 
υποστηρίξουν τη διαχείριση κινδύνων 
και την κανονιστική συμμόρφωση, ενι-
σχύοντας, παράλληλα, την εμπειρία των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας. 

Το Πρώτο Στάδιο παρέχει άμεσα και 
εφαρμόσιμα βήματα για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας των εργαζομένων και 
την αύξηση της επιχειρησιακής και λει-
τουργικής ικανότητας της επιχείρησης. 

Βασίζεται σε μια ευρεία προσέγγιση του 
ελέγχου ετοιμότητας και περιλαμβάνει 
ένα επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης για 
τη διαχείριση της σταδιακής επιστροφής 
του εργατικού δυναμικού. 

Οι παράμετροι του Πρώτου Σταδίου, πε-
ριλαμβάνουν:

- Επιστροφή στον χώρο εργασίας και 
επανασχεδιασμό των τρόπων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός διαγνω-
στικού μοντέλου σχετικά με τον προγραμ-
ματισμό ανθρώπινου δυναμικού, για το 
ποιος μπορεί και θα πρέπει να εργάζεται 
στον φυσικό χώρο εργασίας ή απομακρυ-
σμένα.

- Την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού, που περικλείει την παρακο-

Aσφαλής επιστροφή 
των εργαζομένων στον 

χώρο εργασίας, μετά τον 
COVID-19 

EY
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λούθηση της υγείας, την κοινωνική απο-
στασιοποίηση, την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας και τη δυνατότητα σχεδιασμού 
ενός υγιούς, φιλόξενου και ασφαλούς ερ-
γασιακού περιβάλλοντος. 

- Την επιχειρησιακή συνέχεια, συμπε-
ριλαμβανομένης της τεχνολογίας για τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που 
εργάζεται απομακρυσμένα, καθώς και τη 
διαχείριση σεναρίων και των διαφόρων 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων. 

- Την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμι-
κού, που συμπεριλαμβάνει την ενισχυμένη 
επικοινωνία με τους εργαζομένους, την 
κατάρτισή τους και την εξασφάλιση της 
συμμετοχή τους.

Επιπροσθέτως των τακτικών βημάτων 

και των πόρων που απαιτούνται για την 
ανάκαμψη και την επανεκκίνηση των επι-
χειρησιακών δραστηριοτήτων την «πρώτη 
ημέρα», το Δεύτερο Στάδιο παρέχει στις 
επιχειρήσεις ένα πλαίσιο μακροπρόθε-
σμου σχεδιασμού, καθώς και δεδομένα 
και πληροφορίες που εξάγονται με τη βο-
ήθεια της τεχνολογίας, για να τις βοηθήσει 
στον εντοπισμό λειτουργικών αδυναμιών, 
τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, που απαιτείται με βάση τα νέα 
δεδομένα, και την προετοιμασία για την 
«επόμενη κανονικότητα». 

Σχολιάζοντας το επιχειρησιακό πλαίσιο 
που ανέπτυξε η ΕΥ, η κ. Ευτυχία Κασελάκη, 
εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπη-
ρεσιών, Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχημα-

τισμού και επικεφαλής των Συμβουλευτι-
κών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Οι επιχειρή-
σεις και στην Ελλάδα καλούνται σήμερα 
να σχεδιάσουν, αφενός, τη σταδιακή και 
ασφαλή επιστροφή των εργαζόμενων στον 
χώρο εργασίας και, αφετέρου, τη μετάβαση 
σε μια νέα κανονικότητα, η οποία θα τοπο-
θετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, μέσα 
στο νέο αβέβαιο περιβάλλον που αναδύε-
ται. Οι επιχειρήσεις που θα σχεδιάσουν και 
θα διαχειριστούν έγκαιρα τον μετασχημα-
τισμό αυτό, αξιοποιώντας αποτελεσματικά 
την τεχνολογία, θα ενισχύσουν σημαντικά 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά τους 
στη μετά COVID-19 εποχή».
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Η κρίση του Covid-19 έχει αναδεί-
ξει τέσσερις νέες τάσεις κα-
ταναλωτικής συμπεριφοράς, 
σύμφωνα με τη νέα έρευνα της 

ΕΥ, «Future Consumer Index», η οποία πα-
ρακολουθεί την καταναλωτική διάθεση και 
συμπεριφορά 4.859 ατόμων στις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 
και τη Γερμανία. Η έρευνα, που διεξήχθη 
την εβδομάδα 6-10 Απριλίου, ονομάζει τις 
τάσεις αυτές: «Cut deep», «Stay calm, carry 
on», «Save and stockpile» και «Hibernate 
and spend».

Οι καταναλωτές της ομάδας «Cut deep» 
(27,3%) έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους 
σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, υπό το 
βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας 
στην απασχόληση. Αντίθετα, όσοι ανήκουν 
στην ομάδα «Stay calm, carry on» εξακο-
λουθούν να ξοδεύουν κανονικά (26,2%). 
Η μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών, η 
οποία διακατέχεται από απαισιοδοξία για 
το μέλλον, κατατάσσεται στην κατηγορία 
«Save and stockpile» (35,1%), ενώ η τελευ-
ταία ομάδα, «Hibernate and spend» (11,4%), 
ξοδεύει περισσότερα.

Συνολικά, το 42% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ψω-
νίζουν θα αλλάξει ριζικά, ως αποτέλεσμα 
της επιδημίας του Covid-19. Όσον αφορά τα 
εμπορικά σήματα (brands) και τα προϊόντα, 
το 34% των καταναλωτών δηλώνουν ότι εί-

ναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα 
για τοπικά προϊόντα, το 25% για αξιόπιστες 
μάρκες και το 23% για ηθικά προϊόντα.

Αυτές οι τέσσερις κατατμήσεις αντι-
κατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η 
συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί 
να σχετίζεται με την ηλικιακή τους ομάδα 
και την οικογενειακή ή την εργασιακή κα-
τάστασή τους. Πιο συγκεκριμένα:

• Cut deep: Οι καταναλωτές αυτοί είναι 
κυρίως άνω των 45 ετών και έχουν βιώ-
σει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο της κρίσης 
στην απασχόλησή τους, καθώς σχεδόν 
ένας στους τέσσερις βρίσκονται εκτός 
εργασίας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Το 
78% ψωνίζουν λιγότερο συχνά, ενώ το 64% 
αγοράζουν μόνο προϊόντα πρώτης ανά-
γκης. To 33% πιστεύουν ότι τα εμπορικά 
σήματα (brands) είναι λιγότερο σημαντικά 
για εκείνους, υπό τις σημερινές συνθήκες.

• Stay calm, carry on: Οι καταναλωτές 
αυτοί δεν αισθάνονται άμεσα τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας και δεν αλλάζουν τις 
συνήθειές τους ως προς τις δαπάνες. Μό-
λις το 21% από αυτούς ξοδεύουν περισσό-
τερα σε τρόφιμα, σε σχέση με ένα 18% που 
ξοδεύουν, αντιστοίχως, λιγότερα.

• Save and stockpile: Τα μέλη της ομά-
δας αυτής είναι ιδιαίτερα ανήσυχα για τις 
οικογένειές τους, καθώς και τις μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές. Πάνω από το ένα 
τρίτο (36%) ξοδεύουν, αυτή την περίοδο, 

περισσότερα σε τρόφιμα, ενώ η πλειοψη-
φία δαπανά λιγότερα σε ρούχα (72%) και 
σε αναψυχή (85%).

• Hibernate and spend: Οι καταναλωτές 
αυτοί, που ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή 
ομάδα 18-44 ετών, ανησυχούν περισσό-
τερο για τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
Ωστόσο, μόνο το 40% εξ αυτών δηλώνουν 
ότι ψωνίζουν λιγότερο συχνά. Και ενώ το 
42% δηλώνουν ότι τα προϊόντα που αγο-
ράζουν έχουν αλλάξει σημαντικά, το 46% 
αναφέρουν ότι τα εμπορικά σήματα έχουν 
πλέον μεγαλύτερη σημασία για εκείνους. 

ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΠΕΝΤΕ ΝΕΕΣ ΟΜΑ-
ΔΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ

Οι τέσσερις ομάδες που προσδιορίζει 
η έρευνα ενδέχεται να μετεξελιχθούν 
σε πέντε εντελώς διαφορετικές ομάδες, 
καθώς μετριάζονται οι επιπτώσεις της 
κρίσης. Για παράδειγμα, η έρευνα εκτιμά 
ότι η πλειοψηφία όσων καταναλωτών 
ανήκουν σήμερα στην κατηγορία «Save 
and stockpile», θα μετακινηθούν σε δύο 
νέες κατηγορίες: «Remain frugal» και 
«Cautiously extravagant». 

Οι νέες αυτές ομάδες, που θα μπορούσαν 
να εμφανιστούν μετά το πέρας της κρίσης 
του Covid-19, καταγράφονται αναλυτικά 
στην έρευνα ως: «Keep cutting» (συνεχι-
ζόμενες περικοπές, 13,1%), «Stay frugal» 

Η πανδημία 
αλλάζει ριζικά τις 
καταναλωτικές 
συμπεριφορές 

EY
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(συνεχιζόμενη λιτότητα, 21,7%), «Get to 
normal» (επιστροφή στην κανονικότητα, 
31,4%), «Cautiously extravagant» (προσε-
κτικά «υπερβολικοί» στις δαπάνες, 24,7%) 
και «Back with a bang» (δυναμική επιστρο-
φή στην κατανάλωση, 9,1%).

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑ-
ΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία δύο χρόνια, ομάδες της 
EY δημιουργούν μοντέλα μελλοντικών 
σεναρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος 
FutureConsumer.Now. Ένα από αυτά τα 
σενάρια βασιζόταν στον αντίκτυπο μιας 
υποθετικής παγκόσμιας πανδημίας και 
κατέδειξε ότι οι καταναλωτές θα υιοθετού-
σαν, ενδεχομένως, μια λιγότερο αυστηρή 
προσέγγιση απέναντι στην ιδιωτικότητα 
και την κοινή χρήση προσωπικών δεδο-
μένων. Πράγματι, το «EY Future Consumer 
Index» διαπιστώνει ότι το 54% των κατα-
ναλωτών θα ήταν πιο πρόθυμοι να μοι-
ραστούν προσωπικά τους δεδομένα, εάν 
αυτό συνέβαλε στην παρακολούθηση της 
διάδοσης μίας μόλυνσης.

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών υγείας θεωρούνται 
ως οι πιο αξιόπιστοι οργανισμοί, καθώς 
το 47% των καταναλωτών αναφέρουν ότι 
τους εμπιστεύονται πλήρως, σε σύγκριση 
με το 28% για τις κυβερνήσεις, 17% για τα 

εμπορικά σήματα και 16% για τις εταιρείες 
μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ένα άλλο μοντέλο του FutureConsumer.
Now έδειξε ότι οι καταναλωτές θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπίσουν τον χρόνο, το 
ανθρώπινο ταλέντο και τους φυσικούς πό-
ρους ως εξίσου πολύτιμους παράγοντες, 
καθώς τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολό-
γησης υποκαθίστανται από τον κοινωνι-
κό σκοπό μιας επιχείρησης και το κοινό 
καλό. Σύμφωνα με την έρευνα, το 33% των 
καταναλωτών συμφωνούν απόλυτα ότι, 
μετά την πανδημία, θα επαναξιολογήσουν 
τι είναι σημαντικότερο για εκείνους, ενώ 
πάνω από το ένα τέταρτο δηλώνουν ότι 
δίνουν ήδη μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά 
που καταναλώνουν και τον κοινωνικό τους 
αντίκτυπο.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο κ. Θάνος Μαύρος, εταίρος και επικεφα-
λής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και 
Λιανεμπορίου της EY Ελλάδος και επικε-
φαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY 
Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής 
Ασίας (CESA), παρατηρεί: «Η πανδημία του 
Covid-19 άλλαξε δραστικά τα δεδομένα 
παγκοσμίως, συμπαρασύροντας και τις 
καταναλωτικές συμπεριφορές. Παρόμοι-
ες τάσεις παρατηρούνται ήδη και στην 
Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε ότι η κρίση 

επέσπευσε την έλευση του καταναλωτή 
του μέλλοντος, ο οποίος έχει πολύ διαφο-
ρετικές προτεραιότητες και άλλες προτι-
μήσεις, δρώντας σε ένα αμιγώς ψηφιακό 
περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εισήγαγε 
και απρόβλεπτες μεταβλητές, που δημι-
ουργούν έναν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας 
ως προς τις καταναλωτικές συμπεριφορές. 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
σε τομείς που σχετίζονται με το λιανικό 
εμπόριο θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα 
μοντέλα μελλοντικών σεναρίων, μελετώ-
ντας τις νέες τάσεις και προσαρμόζοντας 
τις ενέργειές τους σε αυτές, καθώς οι αλ-
λαγές ενδέχεται να είναι μόνιμες και να 
επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την αγορά».

Κατά τους επόμενους μήνες, το «EY 
Future Consumer Index» θα παρουσιάζει 
τακτικά δείκτες και αναλύσεις, σχετικά 
με το ποιες αλλαγές ενδέχεται να είναι 
προσωρινές αντιδράσεις στην κρίση του 
Covid-19 και ποιες συνιστούν θεμελιώ-
δεις μετατοπίσεις. Καθώς εξελίσσεται 
η έρευνα, θα συμπεριληφθούν και άλ-
λες χώρες στο δείγμα. Η πιο πρόσφατη 
ανάλυση είναι διαθέσιμη στο ey.com/
futureconsumerindex1.
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Διαχρονικά, η διαφάνεια στα οι-
κονομικά των επιχειρήσεων 
σχετίζεται με το πρόβλημα της 
δημοσίευσης ή μη των ισολο-

γισμών τους στο τέλος κάθε λογιστικού 
έτους. Αφορά πολλούς χρήστες, όπως τους 
ιδιοκτήτες και τους managers των επιχει-
ρήσεων, τους υφιστάμενους και πιθανούς 
επενδυτές/δανειστές, τους πελάτες και 
τους προμηθευτές, το προσωπικό της επι-
χείρησης, τις νομοθετικές και φορολογικές 
αρχές, τα συνδικαλιστικά σωματεία, τους 
ορκωτούς ελεγκτές, τον οικονομικό τύπο 
και τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές 
για τη νέα δεκαετία.

Ένα πιθανό κενό λογιστικής πληροφόρη-
σης θα μειώνει την αποτελεσματικότητα 
τόσο του πρόσφατου νόμου «Επενδύω στην 
Ελλάδα» όσο και του αναμενόμενου νόμου 
για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Αυτό 
επαληθεύεται αν αξιοποιηθούν οι βάσεις 
δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου (ΓΕΜΗ), για να εξεταστούν οι οντότητες 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Καταρχάς καταγράφεται το σύνολο των 
οντοτήτων που είναι εγγεγραμμένο στο 
ΓΕΜΗ το 2019, όπως παρουσιάζεται στον 
πίνακα 1

Στο σύνολο των 781.994 οντοτήτων, οι 
ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία (74,04%), ενώ ακο-
λουθούν οι Ο.Ε. (9,11%), οι ΙΚΕ (5,07%), οι Α.Ε. 
(4,72%), οι Ε.Ε. (3,71%), οι ΕΠΕ (2,88%) και οι 
λοιπές οντότητες (0,45%).

Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση ισολογι-
σμών το 2019 για το δωδεκάμηνο του 2018, 
τα δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Με δεδομένο ότι οι κεφαλαιουχικές 
εταιρίες (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ) έχουν υποχρέωση 
δημοσιοποίησης ισολογισμών, ανεξαρτή-
τως τζίρου, παρατηρούμε στον παρακάτω 

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗΣ ΠΆΠΆΔΈΆΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Καθηγητής Λογιστικής
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συγκριτικό πίνακα ότι το 39% των κεφα-
λαιουχικών εταιριών το 2019 δεν δημοσι-
οποίησαν τον ισολογισμό τους (πίνακας 3).

Όπως τονίστηκε και στο 18ο Συνέδριο του 
Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονο-
μικής και Λογιστικής Ελλάδος - HFAA (συν-
διοργάνωση με τα Πανεπιστήμια Μακεδο-
νίας και Δ. Αττικής, Δεκέμβριος 2019), αυτή 
η παράβαση δεν είχε συνδεθεί νομοθετικά 
με επιβολή κυρώσεων, ενώ ο Ν. 4635/2019 
προβλέπει πλέον την επιβολή προστίμου 
500-100.000 ευρώ (άρθρο 114), που θα πρέπει 
να συνοδευτεί με διευκρινίσεις εφαρμογής.

Το ισχύον πλαίσιο λογιστικής της χώρας 
μας, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ, 
Ν. 4308/2014), αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
στην παρ. 2 του άρθρου 1:

«Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις 
ρυθμίσεις αυτού του νόμου: α) Τα νομικά 
πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυ-

μης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές 
εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχι-
κής εταιρείας. β) Τα νομικά πρόσωπα που 
έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρ-
ρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμ-
μεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν 
περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι 
είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ 
της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού 
τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα 
της περίπτωσης αυτής. γ) Η ετερόρρυθμη 
εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική 
επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που 
υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του 
νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική 
διάταξη». 

Αυτή η διαφοροποίηση των περιπτώσεων 
β, γ συνδυάστηκε με νομοθετικές διατάξεις 
μετά από δύο χρόνια και σχετίζεται με τα 

παρακάτω δύο προβλήματα:
1) Την υποχρέωση δημοσίευσης ή δη-

μοσιοποίησης των χρηματoοικονομικών 
καταστάσεων και 

2) Την υποχρέωση ελέγχου από ορ-
κωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές 
εταιρείες, τα οποία αντιμετωπίζονται με 
τις παρακάτω προτάσεις:

1. Ο Ν. 4403/2016 στην παρ. 2 του άρθρου 
4 («Γενική απαίτηση δημοσίευσης») αντι-
καθιστά το άρθρο 43β του Ν. 2190/1920 με 
νέο κείμενο που αναφέρει, μεταξύ άλλων: 
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρ-
θρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρεί-
ες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι 
έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι 
είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορ-
φή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης 
κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής 
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κεφαλαιουχικής εταιρείας». Επομένως, 
στην περίπτ. γ του Ν. 4308/2014 δεν υπο-
χρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς, 
ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.

Το πρόβλημα 1 λύνεται αν το κείμενο: 
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρ-
θρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες 
όταν [...] κεφαλαιουχικής εταιρείας» μετα-
τραπεί σε: «Στο πεδίο εφαρμογής του πα-
ρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές 
επιχειρήσεις όταν εκ του Ν. 4308/2014 δεν 
χαρακτηρίζονται, από το μέγεθός τους, ως 
πολύ μικρές» (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 
δηλαδή είναι ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., 
Ε.Ε., που έχουν υποχρέωση τήρησης του 
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, 
αφού τα ακαθάριστα έσοδά τους ξεπερνούν 
ετησίως το 1,5 εκ. €.

2. Ο Ν. 4336/2015 στην υποπαρ. Α1, παρ. 
Α του άρθρου 2, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

«Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από 
έναν ή περισσότερους νόμιμους ελε-
γκτές (ΟΕΛ) ή ελεγκτικά γραφεία του 
Ν. 3693/2008 (Α’ 174), σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας 
υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
των οντοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 
251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους 
του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρί-
ζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες». 
Επομένως, στην περίπτ. γ’ του Ν. 4308/2014 
δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ΟΕΛ, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της οντότητας.

Το πρόβλημα 2 λύνεται αν το κείμενο: 
«α) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
των οντοτήτων των περιπτώσεων α και 

β της παρ. 2 του άρθρου 1 [...] οντότητες» 
μετατραπεί σε: «α) οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτ. α’, 
β’ και γ’ της παρ. 2 [...] οντότητες».

Αξίζει να επισημανθεί ότι και ο νέος νό-
μος «Επενδύω στην Ελλάδα» (4635/2019) 
προβλέπει στο άρθρο 97 (περίπτ. ε’) την υπο-
χρεωτική καταχώρηση λογιστικών εγγρά-
φων (χρηματοοικονομικών καταστάσεων) 
μόνο για τις κεφαλαιουχικές οντότητες. 
Έτσι, από τον συνδυσμό των προαναφερ-
θέντων νόμων, εμφανίζονται τα παρακάτω 
προβλήματα (πίνακας 4):

Σήμερα, ανάλογα με τη νομική μορφή 
της επιχείρησης και τη συχνή ή όχι αλλα-
γή των καταστατικών τους, επιτρέπεται 
σε αρκετές επιχειρήσεις με «απεριόριστη 
ευθύνη» (περίπτ. γ: ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε.) να 
«αποφεύγουν» τη δημοσιοποίηση των ισο-
λογισμών τους και τον έλεγχο από ορκω-
τούς ελεγκτές λογιστές.

Έτσι, προκύπτει ότι στην ποσότητα και 
στην ποιότητα των παρεχομένων πληρο-
φοριών από τις χρηματοοικονομικές κα-
ταστάσεις διαπιστώνεται σημαντικό κενό 
λογιστικής πληροφόρησης. Αυτό προέρ-
χεται από: 

α) τη μη υποχρεωτική δημοσιοποίηση 
ισολογισμών σημαντικού αριθμού οντο-
τήτων που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα 
όρια ακαθαρίστων εσόδων, 

β) τον μη υποχρεωτικό έλεγχο από ορ-
κωτούς ελεγκτές λογιστές σημαντικού 
αριθμού οντοτήτων που χαρακτηρίζονται 
ως μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους και 

γ) τη μη εφαρμογή της υποχρεωτικής δη-
μοσιοποίησης ισολογισμών προς το ΓΕΜΗ 
από το 39% των κεφαλαιουχικών οντοτή-
των (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Το κενό αφορά την επαρκή αποκάλυψη, 

την ουσιαστικότητα, τη συγκρισιμότητα, την 
αντικειμενικότητα και την επαληθευσιμό-
τητα των ισολογισμών, των αποτελεσμά-
των χρήσεως και των χρηματοροών. Έτσι, 
διαχρονικά δεν αξιολογούνται σημαντικές 
μεταβολές ως προς το αν αποτελούν ευνοϊ-
κές ή δυσμενείς μεταβολές και ως προς το 
αν εκφράζουν κάποια γενικότερη επιχει-
ρηματική ή επενδυτική ή χρηματοδοτική 
πολιτική της επιχείρησης.

Χρειάζεται, εναλλακτικά ή συνδυαστικά, 
η διενέργεια διαχρονικών ή και διαστρω-
ματικών συγκρίσεων για να εξεταστεί η 
συμπεριφορά λογαριασμών και ομάδας 
λογαριασμών βάσει καταστάσεων κοινών 
μεγεθών ή και τάσης ή και αριθμοδεικτών. 
Τότε, αξιοποιείται περισσότερο η εφαρμογή 
οικονομικών διατάξεων, αφού βελτιώνεται 
η πληροφόρηση σχετικά με τη ρευστότητα, 
τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, απαιτείται η νομοθετική επί-
λυση των προαναφερθέντων προβλημά-
των, αφού πρόκειται για κενό που προκαλεί 
αδυναμία στην ανάλυση χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων και επιφέρει στέρηση 
ενός κοινωνικού πλέον αγαθού, από την 
ποιότητα του οποίου εξαρτάται η διοίκηση 
επιχειρήσεων, η λήψη αποφάσεων, η κατα-
νομή πόρων, η διαφάνεια των αγορών και 
η λειτουργία της οικονομίας.

πινακας 4
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Η ελευθερία εγκατάστασης είναι 
μία από τις θεμελιώδεις αρχές 
του δικαίου της Ένωσης. Σύμ-
φωνα με το άρθρο 49, δεύτερο 

εδάφιο, της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 54 της ΣΛΕΕ, περιεχόμενο του δικαι-
ώματος εγκατάστασης είναι το δικαίωμα 
των υπηκόων κρατών μελών ή εταιρειών 
να εγκατασταθούν και να ασκούν τη δρα-
στηριότητά τους σε ένα άλλο κράτος μέ-
λος με τους ίδιους όρους που ισχύουν για 
τους υπηκόους και τις επιχειρήσεις του 
τελευταίου.

 Η ελευθερία εγκαταστάσεως των εται-
ρειών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα να σχηματίζουν και να διαχειρί-
ζονται τέτοιες εταιρείες υπό τις προϋπο-
θέσεις που ορίζει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους εγκατάστασης. 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των δι-
ασυνοριακών μετατροπών, συγχωνεύσεων 
και διασπάσεων («διασυνοριακές πράξεις») 
και του πλήθους των σχετικών συμφερό-
ντων, η Ε.Ε. έκρινε σκόπιμο να προβλεφθεί 
ο έλεγχος της νομιμότητας των διασυνορι-
ακών πράξεων πριν τεθούν σε ισχύ, προκει-
μένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου. Την 
19/11/2019 η Ε.Ε. εξέδωσε Οδηγία1 με την 
οποία διευκολύνονται οι διασυνοριακές με-
τατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις 
των εταιρειών και τα κράτη μέλη έχουν 36 
μήνες στη διάθεσή τους για να εγκρίνουν τα 
μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της. Η νέα Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1132, η οποία προβλέπει μόνο 
κανόνες για τις εγχώριες διασπάσεις των 
ανωνύμων εταιρειών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσε η 
Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύ-
ρια εταιρείες στην Ε.Ε., εκ των οποίων το 
80%, κατά προσέγγιση, είναι Εταιρείες Περι-

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΈΙΝΗ ΣΤΆΓΆΚΗ
Οικονομολόγος - Σύμβουλος επιχειρήσεων
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ορισμένης Ευθύνης. Περίπου το 98-99% των 
εν λόγω Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
τελευταίες θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι της 
σημαντικής εξοικονόμησης που θα προκύ-
ψει από αυτήν την Οδηγία.

Οι νέοι αυτοί κανόνες δίνουν στις εται-
ρείες της Ε.Ε. τη δυνατότητα να αξιοποι-
ήσουν πλήρως την ενιαία αγορά, ώστε να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκό-
σμιο επίπεδο, όπως δήλωσε η υπουργός 
Δικαιοσύνης της Φινλανδίας Anna-Maja 
Henriksson. Ταυτόχρονα, η Οδηγία προβλέ-
πει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να αποτρέ-
πονται οι καταχρήσεις και να προστατεύο-
νται τα νόμιμα συμφέροντα των εργαζομέ-
νων, των μειοψηφούντων μετόχων και των 
πιστωτών, και καθιερώνει μια υποχρεωτική 
διαδικασία ελέγχου για την καταπολέμηση 
των καταχρήσεων. Συγκεκριμένα, η προ-
βλεπόμενη διαδικασία θα επιτρέπει στις 
εθνικές αρχές να αναστέλλουν μια δια-
συνοριακή πράξη όταν πραγματοποιείται 
για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, 
δηλαδή όταν είναι σχεδιασμένη ώστε να 
αποφύγει ή να καταστρατηγήσει το εθνικό 
ή ενωσιακό δίκαιο ή για να εξυπηρετήσει 
εγκληματικούς σκοπούς.

Το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει 
παρόμοιους κανόνες για τα δικαιώματα 
συμμετοχής των εργαζομένων σε διασυ-
νοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και 
διασπάσεις. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι εργα-
ζόμενοι θα ενημερώνονται επαρκώς για τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις της πράξης και 
ότι θα πραγματοποιούνται σχετικές διαβου-
λεύσεις. Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία 
στα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας 
και των μετόχων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Ταυτόχρονα, δίνονται σαφέστερες και πιο 
αξιόπιστες εγγυήσεις στους πιστωτές της 
εκάστοτε εταιρείας.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφα-
λιστούν τα νόμιμα συμφέροντα όλων των 

ενδιαφερομένων μερών, η διασυνοριακή 
επιχείρηση θα πρέπει να καταρτίσει και 
να δημοσιοποιήσει το σχέδιο όρων της 
προτεινόμενης πράξης, το οποίο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη νομική 
μορφή που προβλέπεται για την εταιρεία 
ή τις εταιρείες, το καταστατικό, το προτει-
νόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της 
επιχείρησης και λεπτομέρειες σχετικά με 
τυχόν διασφαλίσεις που προσφέρονται στα 
μέλη και τους πιστωτές. Η εταιρεία που 
εκτελεί τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει 
να συντάξει μια έκθεση που να εξηγεί και 
να αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές 
πτυχές της προτεινόμενης πράξης και τις 
επιπτώσεις αυτής για τους εργαζομένους. 
Ειδικότερα, για τους εργαζομένους, η έκ-
θεση θα πρέπει να εξηγεί τις επιπτώσεις 
της προτεινόμενης διασυνοριακής πράξης 
στην κατάσταση της απασχόλησης, θα πρέ-
πει να εξηγεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές 
αλλαγές στους όρους απασχόλησης, στις 
συλλογικές συμβάσεις, τις πιθανές αλλα-
γές στην οργάνωση της εργασίας, στους 
μισθούς και τις αναμενόμενες συνέπειες 
που θα επηρεάσουν και τις θυγατρικές 
εταιρείες.

Κατά την αξιολόγηση που απαιτείται για 
την απόκτηση πιστοποιητικού, η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να μπορεί να προσφεύγει σε 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Όσον αφορά 
την ανεξαρτησία του εμπειρογνώμονα, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 22 
και 22β της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να θε-
σπίσουν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι 
ο εμπειρογνώμονας είναι ανεξάρτητος από 
την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για το 
πιστοποιητικό προετοιμασίας. Ο εμπειρο-
γνώμονας που θα διοριστεί από την αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να μην έχει προηγούμενο 
ή τρέχοντα δεσμό με την ενδιαφερόμενη 

εταιρεία, που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την ανεξαρτησία του.

Οι πληροφορίες που γνωστοποιεί η εται-
ρεία πρέπει να είναι πλήρεις και να παρέ-
χουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμε-
νους να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της 
προβλεπόμενης διασυνοριακής λειτουρ-
γίας. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν θα πρέπει 
να υποχρεούνται να αποκαλύπτουν εμπι-
στευτικές πληροφορίες, η δημοσιοποίηση 
των οποίων θα έβλαπτε την επιχειρηματική 
τους θέση, σύμφωνα με την ενωσιακή ή 
την εθνική νομοθεσία. Η μη κοινοποίηση 
αυτή δεν πρέπει να υπονομεύει τις λοιπές 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρού-
σα Οδηγία. 

Το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει με-
γαλύτερη προστασία στα δικαιώματα των 
μετόχων μειοψηφίας και των μετόχων 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως συνέπεια μιας 
διασυνοριακής πράξης, τα δικαιώματα των 
μετόχων μπορεί να μεταβάλλονται, ανάλο-
γα με το εφαρμοστέο δίκαιο του κάθε κρά-
τους μέλους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει τουλάχιστον να προβλέπουν ότι 
οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές με δικαί-
ωμα ψήφου και οι οποίοι ψήφισαν κατά της 
έγκρισης του σχεδίου όρων, θα έχουν το δι-
καίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία 
και να λάβουν αποζημίωση για τις μετοχές 
τους, ισοδύναμη με την αξία των μετοχών 
αυτών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι ελεύθερα να αποφασίζουν να επεκτεί-
νουν το δικαίωμα αυτό και στη μειοψηφία, 
για παράδειγμα, σε μετόχους που κατέχουν 
μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ή σε μετό-
χους οι οποίοι, λόγω διασυνοριακής πράξης, 
θα αποκτήσουν μερίδια στην αποδέκτρια 
εταιρεία διαφορετικής αναλογίας από αυτά 
που κατείχαν πριν από την πράξη ή σε μέλη 
για τα οποία δεν θα υπήρχε μεταβολή του 
εφαρμοστέου δικαίου, αλλά μπορεί να αλ-
λάξουν ορισμένα από τα δικαιώματά τους. 
Η παρούσα Οδηγία δεν πρέπει να θίγει τους 
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εθνικούς κανόνες σχετικά με το κύρος των 
συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης με-
τοχών σε εταιρείες ή ειδικών απαιτήσεων 
νομικής μορφής. 

Ταυτόχρονα, δίνονται σαφέστερες και πιο 
αξιόπιστες εγγυήσεις στους πιστωτές της 
εκάστοτε εταιρείας. Επί του παρόντος, οι 
κανόνες προστασίας των πιστωτών ποικίλ-
λουν μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός 
που προσδίδει μεγάλη πολυπλοκότητα στη 
διαδικασία μιας διασυνοριακής πράξης και 
οδηγεί σε αβεβαιότητα, τόσο για τις εμπλε-
κόμενες εταιρείες όσο και για τους πιστω-
τές τους σε σχέση με την ανάκτηση ή την 
ικανοποίηση της απαίτησής τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστα-
σία των πιστωτών, σε περιπτώσεις που δεν 
ικανοποιούνται από το κατατεθέν σχέδιο, 
θα μπορούν να ζητήσουν τη λήψη μέτρων 
ασφαλείας από την αρμόδια αρχή. Κατά την 
αξιολόγηση αυτών των διασφαλίσεων, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη εάν 
η αξίωση ενός πιστωτή έναντι της εταιρείας 
ή τρίτου έχει τουλάχιστον ισοδύναμη αξία 
και αντίστοιχη πιστωτική ικανότητα όπως 
ήταν πριν από τη διασυνοριακή πράξη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
ότι οι πιστωτές που έχουν συνάψει συμ-
βάσεις με την εταιρεία πριν τη δημοσίευση 
της πρόθεσής της να πραγματοποιήσει δι-
ασυνοριακή πράξη έχουν επαρκή προστα-
σία. Μετά την κοινοποίηση του σχεδίου της 
διασυνοριακής πράξης, οι πιστωτές πρέπει 
να μπορούν να λάβουν υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις της αλλαγής δικαιοδοσίας και 
του εφαρμοστέου δικαίου ως αποτέλεσμα 
της διασυνοριακής πράξης. 

Εκτός από τους γενικούς κανόνες 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, τα κράτη μέλη πρέ-
πει να προβλέπουν ότι οι εν λόγω πιστωτές 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση 
στο κράτος μέλος αναχώρησης για περίο-

δο δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
διασυνοριακής μετατροπής. 

Επιπλέον, προκειμένου να προστατευ-
θούν οι πιστωτές έναντι του κινδύνου 
αφερεγγυότητας της εταιρείας μετά από 
διασυνοριακή πράξη, θα πρέπει να επιτρα-
πεί στα κράτη μέλη να απαιτούν από την 
εταιρεία ή τις εταιρείες να προβούν σε 
δήλωση φερεγγυότητας δηλώνοντας ότι 
η εταιρεία ή οι εταιρείες που προκύπτουν 
από τη διασυνοριακή πράξη θα είναι σε θέση 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εται-
ρεία που διεξάγει τη διασυνοριακή πράξη 
δεν θίγει τους πιστωτές της, η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει αν 
η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις της έναντι των πιστωτών και τυχόν 
ανοικτές υποχρεώσεις έχουν εξασφαλιστεί 
επαρκώς. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει εάν η 
εταιρεία αποτελεί αντικείμενο δικαστικών 
υποθέσεων που αφορούν, για παράδειγμα, 
την παραβίαση του κοινωνικού, εργασιακού 
ή περιβαλλοντικού δικαίου, το αποτέλεσμα 
των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
επιβολή περαιτέρω υποχρεώσεων στην 
εταιρεία.

Τέλος, η Οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ψη-
φιακών εργαλείων σε όλα τα στάδια της 
διασυνοριακής πράξης. Η διεκπεραίωση 
διατυπώσεων, όπως η έκδοση του προ της 
πράξεως πιστοποιητικού, θα μπορεί να γί-
νεται επιγραμμικά και θα πρέπει να εκδοθεί 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
αίτησης. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα 
ανταλλάσσονται μέσω των υφιστάμενων, 
ψηφιακά διασυνδεδεμένων μητρώων επι-
χειρήσεων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλί-
σουν ότι όλη η διαδικασία θα μπορεί να ολο-
κληρωθεί πλήρως στο Διαδίκτυο, χωρίς να 
είναι απαραίτητο οι αιτούντες να εμφανι-
στούν αυτοπροσώπως ενώπιον αρμόδιας 

αρχής στα κράτη μέλη. Οι κανόνες σχετικά 
με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και δια-
δικασιών στο εταιρικό δίκαιο, συμπεριλαμ-
βανομένων των σχετικών διασφαλίσεων, 
πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος και 
να μειωθεί η διάρκεια των διαδικασιών 
και των διοικητικών επιβαρύνσεων για 
τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εφαρμόσουν την αρχή «μία φορά» στον 
τομέα του εταιρικού δικαίου, η οποία συνε-
πάγεται ότι οι εταιρείες δεν υποχρεούνται 
να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες σε 
περισσότερες από μία δημόσιες αρχές. Και 
για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επί-
πεδο διαφάνειας για τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και διαδικασιών, η έκδοση του 
προ της πράξεως πιστοποιητικού από τις 
αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών 
μελών πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμο 
μέσω του συστήματος διασύνδεσης των 
μητρώων. Σύμφωνα με τη γενική αρχή στην 
οποία βασίζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, η 
ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι 
πάντοτε δωρεάν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. https://data.consilium.europa.eu/doc/

document/PE-84-2019-INIT/el/pdf
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2006 on statutory audits of annual accounts 
and consolidated accounts, amending 
Council Directives 78/660/EEC and 83/349/
EEC and repealing Council Directive 
84/253/EEC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 87).

3.  Regulation (EU) No 1215/2012 of the 
European Parliament and of the Council of 
12 December 2012 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments 
in civil and commercial matters (OJ L 351, 
20.12.2012, p. 1).
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Webcast με αντικείμενο τον αυ-
ξημένο κίνδυνο φαινομένων 
εταιρικής απάτης, καθώς και 
των απειλών προς την ακε-

ραιότητα των επιχειρήσεων, εξαιτίας της 
εξάπλωσης του Covid-19, διοργάνωσε τη 
Δευτέρα 4 Μαΐου η ΕΥ Ελλάδος. 

Στελέχη της EY μετέφεραν την εμπειρία 
που συγκεντρώνει καθημερινά το παγκό-
σμιο δίκτυο του οργανισμού σε θέματα 
εταιρικής απάτης και συμμόρφωσης, και 
παρουσίασαν πρακτικές για τη διατήρηση 
και ενίσχυση μιας κουλτούρας ακεραιότη-
τας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που 
δημιουργεί η πανδημία. 

Τις προκλήσεις, αλλά και τις αντίστοιχες 
προτάσεις της ΕΥ, ανέλυσαν ο κ. Γιάννης 
Δρακούλης, Associate Partner και επικε-
φαλής του τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών 
Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης 
(Forensic & Integrity Services) της EY Ελ-
λάδος και η κ. Κυριακή Κατσάνη, Senior 
Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και 
Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY Ελλάδος.

Κατά την εναρκτήρια εισήγησή του, ο κ. 
Δρακούλης παρατήρησε ότι «βρισκόμαστε 
στη μέση ενός από τους πιο ταχείς μετασχη-
ματισμούς που έχει βιώσει ποτέ η παγκό-
σμια οικονομία», και ότι, εν μέσω αυτής της 
κατάστασης, «οι απατεώνες προσαρμόζονται 
ταχύτερα από εκείνους οι οποίοι έχουν στρέ-
ψει την προσοχή τους στην επιβίωση της 
επιχείρησής τους». 

Με τη σειρά της, η κ. Κατσάνη τόνισε ότι 
σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οι 
κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων ανήθικης 
συμπεριφοράς ενισχύονται, καθώς εντείνε-
ται η οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις 
και τα στελέχη τους, οι μηχανισμοί ελέγχου 
ατονούν, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους 
επιτήδειους, και γίνεται πιο εύκολη η εκλογί-
κευση και ο εξορθολογισμός οποιωνδήποτε 
παράτυπων ενεργειών, ενδυναμώνοντας 
έτσι το λεγόμενο «τρίγωνο της απάτης».

Οι συμμετέχοντες έδωσαν τη δική τους 
εκτίμηση για το περιβάλλον απειλών απάτης 
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ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
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προς τις επιχειρήσεις, εκφράζοντας, κατά 
συντριπτική πλειοψηφία (77%), την άποψη 
ότι τα κρούσματα απάτης θα αυξηθούν τους 
επόμενους έξι μήνες.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από 
τους ομιλητές, οι οποίοι σημείωσαν ότι ήδη 
τα φαινόμενα απάτης έχουν αυξηθεί, και πιο 
συγκεκριμένα στον κυβερνοχώρο, κυρίως 
λόγω της τηλεργασίας και της αυξημένης 
τρωτότητας των εργαλείων απομακρυσμέ-
νης πρόσβασης. Τo phishing μέσω ψευδών 
emails, η πλαστοπροσωπία (spoofing), η κοι-
νωνική μηχανική (social engineering), τα 
πλαστά τιμολόγια και τα fake news αποτε-
λούν μόνο μερικά από τα μέσα ηλεκτρονι-
κής απάτης που έχουν στη διάθεσή τους οι 
επιτήδειοι. Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας 
ακεραιότητας, συμμόρφωσης και ηθικής 
συμπεριφοράς, καθώς και ένα σχέδιο δια-
χείρισης απειλών από απάτες, αποτελούν 
ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης και 
μετριασμού των κινδύνων αυτών.

Σε σχετική ερώτηση, οι συμμετέχοντες 
ανέδειξαν τις μορφές ηλεκτρονικής απάτης 
που θεωρούν ως τις πιο επικίνδυνες για τις 
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 75% θεωρεί 
τις πρακτικές phishing ως τις πιο επικίνδυ-
νες, με τις λογιστικές απάτες να ακολουθούν 
(58%). Εξίσου επικίνδυνες μορφές απάτης, 
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτε-
λούν και τα ψευδή επαγγελματικά emails 
(53%), καθώς και τα πλαστά τιμολόγια (53%).

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η κρίση θα 
δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που 
αποδίδουν σημασία στα ζητήματα ηθικής 
συμπεριφοράς να διακριθούν. «Η διατήρηση 
της εμπιστοσύνης είναι το σημαντικότερο 
όπλο των οργανισμών, και είναι κρίσιμη, 
τόσο για την επιβίωσή τους όσο και για τη 
διατήρηση της φήμης της επιχείρησης», εξή-
γησε η κ. Κατσάνη. 

Καθώς η ακεραιότητα είναι σημαντικότε-
ρη από ποτέ, οι επιχειρήσεις καλούνται να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των καλών 
προθέσεων και της πραγματικά ακέραιης 

επιχειρηματικής λειτουργίας. Για να το πε-
τύχουν αυτό, θα πρέπει να επενδύσουν σε 
μια «ατζέντα ακεραιότητας». Όπως εξήγησε 
η κ. Κατσάνη, η ατζέντα αυτή έχει στον πυ-
ρήνα της τέσσερις βασικούς πυλώνες: (1) 
την εταιρική διακυβέρνηση και τις πολιτικές 
που διασφαλίζουν την ακέραιη συμπεριφορά 
κατά μήκος του οργανισμού, (2) μια εταιρική 
κουλτούρα ακεραιότητας, (3) ελέγχους και 
σχετικές δικλίδες ασφαλείας και (4) πλη-
ροφόρηση που βασίζεται στην ανάλυση 
δεδομένων για αναδυόμενους κινδύνους. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατα-
δείξουν ποιοι από τους τέσσερις αυτούς 
πυλώνες της ατζέντας ακεραιότητας θεω-
ρούν ότι χρειάζονται βελτίωση ή ενίσχυση 
στις επιχειρήσεις τους, σήμερα. Σχεδόν οι 
μισοί (48%) πιστεύουν ότι όλοι οι πυλώνες 
χρήζουν βελτίωσης, ενώ μόλις το 1% θεωρεί 
ότι υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ωριμότητας 
και δεν απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ή 
ενίσχυση κάποιου πυλώνα. 

Κατά την τελευταία ενότητα, οι ομιλη-
τές παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τις 
άμεσες δράσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, 
τώρα και για την επόμενη μέρα, αλλά και 
για την αποκατάσταση της κανονικότητας 
μετέπειτα, μετά το πέρας της πανδημίας.

Σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη που 
συμμετείχαν στο webcast υπέδειξαν τα 
ζητήματα ρευστότητας (52%) ως τον μεγα-
λύτερο κίνδυνο για την επιχείρησή τους, την 
επόμενη μέρα της πανδημίας. Αντίστοιχα, το 
27% κατέδειξε τα ζητήματα μείωσης προ-
σωπικού, το 17% τη ζημία από περιπτώσεις 
εταιρικής απάτης και το 16% τα αιτήματα για 
αποζημιώσεις, με το 22% να θεωρεί όλες τις 
ανωτέρω εξίσου επικίνδυνες επιπτώσεις. 

Κλείνοντας, η κ. Κατσάνη υπογράμμισε 
ότι, καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι απα-
τεώνες θα επενδύουν στον φόβο του κοινού 
και την έλλειψη προγραμμάτων ακεραιότη-
τας, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, 
με τον κ. Δρακούλη να συμπληρώνει ότι «η 
προσοχή της κοινωνίας προς τις υπεύθυνες 
επιχειρήσεις είναι πιο μεγάλη από ποτέ», 
καταλήγοντας πως, «τώρα είναι η ώρα να 
δημιουργήσουν νέα πρότυπα και να οικο-
δομήσουν μια κουλτούρα ακεραιότητας».

Η EY Ελλάδος θα συνεχίσει να διοργα-
νώνει τακτικά webcasts για μια σειρά από 
κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής και 
οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την 
ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις 
επιπτώσεις και προκλήσεις που δημιουργεί 
η κρίση του κορονοϊού.
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Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, το 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον έχει 

υποστεί σημαντικές αλλαγές, οι οποίες προ-
καλούν ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνι-
σμό. Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να 
βρεθούν εργαζόμενοι με εξειδικευμένες 
γνώσεις και εμπειρία. Η ανθρώπινη γνώ-
ση και νοημοσύνη, προϋποθέσεις για την 
καινοτόμο δράση, είναι πολύ σημαντική 
για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Καμιά 
μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη 
δημιουργικότητα, τις γνώσεις και την ικα-
νότητα των ανθρώπων. Η κοινή λογική λέει 
ότι οι γνώσεις και η εργασία των ανθρώπων 
δημιουργούν αξία και υπεραξία στην επιχεί-
ρηση. Έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλές 
φορές από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων 
ότι «Οι άνθρωποί μας είναι το πιο πολύτιμο 
περιουσιακό μας στοιχείο». Παρόλα αυτά, η 
αξία των εργαζομένων δεν απεικονίζεται 
ως περιουσιακό στοιχείο στις οικονομικές 
καταστάσεις. Εκτός από κάποιες περιπτώ-
σεις, όπως στην εξαγορά μιας επιχείρησης 
από μια άλλη ή στις περιπτώσεις των πο-
δοσφαιρικών ή καλαθοσφαιρικών ομάδων, 
καμιά επιχείρηση δεν γνωρίζει με ποια αξία 
θα καταχωρίσει τους εργαζόμενούς της στις 
οικονομικές καταστάσεις ως περιουσιακό 
στοιχείο. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
α) Περιουσιακό στοιχείο 
Το να ορίσουμε τι είναι περιουσιακό στοι-

χείο είναι πολύ σημαντικό, διότι επηρεάζει 
άμεσα τον λογιστικό χειρισμό με τον οποίο 
θα απεικονισθεί το στοιχείο αυτό. Σύμφωνα 
με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προ-
τύπων (IASB), περιουσιακό στοιχείο είναι 
«ένας ελεγχόμενος πόρος από την οντότητα 
ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 
και από τον οποίον αναμένονται μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην οντό-
τητα». Το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 
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(ASB) του Ηνωμένου Βασιλείου ορίζει ότι 
περιουσιακό στοιχείο είναι «δικαιώματα ή 
άλλη πρόσβαση σε μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη από την οντότητα, ως αποτέλεσμα συ-
ναλλαγών ή γεγονότων του παρελθόντος». 
Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που δίνεται 
από το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 
(FASB) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 
Περιουσιακό στοιχείο είναι «μελλοντικά οι-
κονομικά οφέλη που είναι πολύ πιθανόν να 
αποκτηθούν ή να ελεγχθούν από μια συγκε-
κριμένη οντότητα ως αποτέλεσμα συναλλα-
γών ή γεγονότων του παρελθόντος». 

Τα κοινά γνωρίσματα των ανωτέρω ορι-
σμών είναι ότι:
- Υπάρχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
- Υπάρχει έλεγχος του περιουσιακού στοι-
χείου, δηλαδή ιδιοκτησία ή δικαίωμα χρήσης 
αυτού. 
- Η συναλλαγή για την απόκτηση του ελέγ-
χου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 

Συνεπώς, για να αναγνωριστεί το ανθρώ-
πινο δυναμικό ως περιουσιακό στοιχείο 
στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει 
η επιχείρηση να έχει τον έλεγχο αυτού του 
στοιχείου. Όμως σε κάθε περίπτωση οι ερ-
γαζόμενοι δεν είναι αναπόσπαστοι από την 
επιχείρηση, διότι μπορεί οποιαδήποτε στιγ-
μή να την εγκαταλείψουν. Επιπλέον, ακόμη 
και εάν αναγνωρίζονταν στις οικονομικές 
καταστάσεις ως περιουσιακό στοιχείο, θα 
ήταν πολύ δύσκολο να αποτιμηθούν, δηλα-
δή με ποια διαδικασία θα επιμετρηθούν οι 
γνώσεις, οι δεξιότητες, η δημιουργική σκέψη 
των ανθρώπων για να απεικονιστούν στις 
οικονομικές καταστάσεις; Επομένως, σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, οι 
δαπάνες για μισθοδοσία των εργαζομένων, 
οι δαπάνες για την εκπαίδευση και βελτίωση 
του προσωπικού, αναγνωρίζονται ως έξοδα, 
έχοντας αποτέλεσμα την μείωση των καθα-
ρών κερδών. 

Όμως, σύμφωνα με ερευνητές της λογι-
στικής και οικονομικής επιστήμης, ο ορι-
σμός του πλούτου ως πηγής εισοδήματος 
οδηγεί αναπόφευκτα στην αναγνώριση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου ως μιας από τις πολ-
λές μορφές πλούτου, όπως το χρήμα, οι με-
τοχές, το φυσικό (μη ανθρώπινο) κεφάλαιο, 
κεφάλαιο όπως κτίρια, μηχανήματα, αυτο-
κίνητα, εξοπλισμός, προγράμματα Η/Υ, πα-
τέντες, δικαιώματα κ.ά. Επιπλέον, ο άνθρω-
πος είναι αυτός που ελέγχει και κατευθύνει 
τους υπόλοιπους πόρους. Αυτή η προσέγγιση 
για την αξία του ανθρώπου ως κεφαλαίου 
είναι πολύ σημαντική, διότι αναγνωρίζει 
την αξία του ως παράγοντα που εξηγεί και 
προβλέπει την οικονομική ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, της οικο-
νομίας. Συνεπώς, το ανθρώπινο δυναμικό 
σε μια επιχείρηση επηρεάζει, τουλάχιστον 
μακροπρόθεσμα, τα οργανικά αποτελέσματα 
και τα ίδια κεφάλαια και, κατά συνέπεια, την 
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αξία της επιχείρησης. Μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί από μελετητές της χρηματοοικο-
νομικής λογιστικής έχουν δείξει ότι η ανα-
κοίνωση της παραίτησης του διευθύνοντος 
συμβούλου από την επιχείρηση επηρεάζει 
σημαντικά την τιμή της μετοχής η οποία 
διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξι-
ών και συνεπώς τη χρηματιστηριακή αξία 
ολόκληρης της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
Για παράδειγμα, μερικά χρόνια πριν, όταν 
ο Bill Gates δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από 
τη Microsoft Corporation, το γεγονός αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της 
να σημειώσει μεγάλη πτώση. Επομένως, το 
πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την 
επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
της και η επιτυχία ή η αποτυχία της εξαρτά-
ται από τα προσόντα και την απόδοσή του. 
Όταν αναπτύχθηκε ο τομέας των υπηρεσι-
ών, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτού 
του τομέα της οικονομίας κατάλαβαν ότι η 
κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από τους 
εργαζόμενους και άρχισαν να θεωρούν τους 
εργαζομένους τους ως περιουσιακό στοι-
χείο. Σε επιχειρηματικούς κλάδους, όπως ο 
τεχνολογικός ή ο τραπεζικός, το κύριο περι-
ουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων αυτών 
είναι οι εργαζόμενοι, διότι οι εργαζόμενοί 
τους είναι κυρίως υπεύθυνοι για την οικο-
δόμηση της εμπιστοσύνης και της αξίας των 
επιχειρήσεων αυτών σε πελάτες και επεν-
δυτές. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί από 
διάφορους ερευνητές της λογιστικής έχουν 
δείξει ότι το κόστος εκπαίδευσης, το κόστος 
ανάπτυξης και ο αριθμός των εργαζομένων 
των επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα 
είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες 
που επηρεάζουν την κερδοφορία αυτών των 
επιχειρήσεων. 

Όμως οι ανθρώπινοι πόροι δεν επιμετρώ-
νται και δεν αναγνωρίζονται στις οικονο-
μικές καταστάσεις ως περιουσιακό στοι-
χείο επειδή οι επιχειρήσεις θεωρούν τους 
μισθούς, την εκπαίδευση, τη βελτίωση του 
προσωπικού, δαπάνες και όχι επένδυση στο 
πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας 

επιχείρησης, το «ανθρώπινο κεφάλαιο». Τα 
σημερινά λογιστικά πρότυπα δεν είναι σε 
θέση να παρέχουν την πραγματική αξία των 
δυνατοτήτων και των γνώσεων των εργα-
ζομένων. Αυτό επηρεάζει έμμεσα τις μελ-
λοντικές επενδύσεις μιας εταιρείας, καθώς 
κάθε χρόνο αυξάνεται το κόστος ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων.

Ο κλάδος της λογιστικής που ασχολείται 
με το ανθρώπινο δυναμικό ονομάζεται Λο-
γιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ή Λογιστι-
κή Ανθρωπίνων Πόρων. Σύμφωνα με την 
Αμερικάνικη Ένωση Λογιστών, η Λογιστική 
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι «η διαδικασία 
αναγνώρισης και μέτρησης δεδομένων σχε-
τικά με τους ανθρώπινους πόρους και της 
κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη». Σύμφωνα με τους 
καθηγητές της λογιστικής Friedman και 
Lev, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 
είναι η συστηματική μέτρηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί 
αποκλειστικά η εργασία και της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται 
σε δραστηριότητες του προσωπικού. Συνε-
πώς, όπως προκύπτει από τους παραπάνω 
ορισμούς, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυνα-
μικού είναι η διαδικασία αναγνώρισης και 
γνωστοποίησης της επένδυσης που πραγ-
ματοποιήθηκε για τους εργαζόμενους μιας 
επιχείρησης και η οποία δεν λαμβάνεται 
υπόψη στις οικονομικές καταστάσεις, σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα 
και πρακτικές. Η σύγχρονη άποψη είναι ότι 
το κόστος που προκύπτει για το ανθρώπινο 
δυναμικό όπως και για κάθε περιουσιακό 
στοιχείο πρέπει να κεφαλαιοποιείται, καθώς 
παρέχει οφέλη τα οποία είναι μετρήσιμα και 
εκφράζονται σε χρηματικούς όρους. Η μέ-
τρηση του κόστους και της αξίας των εργα-
ζομένων στις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Το κόστος που προκύπτει κατά 
την επιλογή, την πρόσληψη, την κατάρτιση 
και την ανάπτυξη των εργαζομένων, μαζί 
με τις οικονομικές τους αξίες, είναι πολύ 
σημαντικές για τη Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Σύμφωνα με τον Ripoll (1994), 
υπάρχουν δύο λόγοι για να αναγνωριστεί η 
αξία των ανθρώπινων πόρων στις οικονο-
μικές καταστάσεις. Πρώτον, οι εργαζόμενοι 
είναι ένας πολύτιμος πόρος για μια εταιρεία, 
αρκεί να παρέχουν υπηρεσίες που μπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν. Δεύτερον, η αξία ενός 
εργαζόμενου ως περιουσιακού στοιχείου 
εξαρτάται από τον τρόπο που απασχολεί-
ται, δηλαδή η κουλτούρα της διοίκησης θα 
επηρεάσει την αξία του. 

Β) ΜΕΘΟΔΟΙ - ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Διάφοροι μέθοδοι - μοντέλα υπάρχουν 
για να εκτιμήσουν την αξία του ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Ορισμένα από αυτά βασίζονται 
στο ιστορικό κόστος, ενώ άλλα βασίζονται 
σε μελλοντικά κέρδη. Όμως το καθένα από 
αυτά έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Παρακάτω θα κάνουμε μια 
σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών 
μεθόδων - μοντέλων Λογιστικής Ανθρώπι-
νου Δυναμικού.

Η μέθοδος του ιστορικού κόστους
Το πραγματικό κόστος που προκύπτει για 

την εξεύρεση, επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευ-
ση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της επιχείρησης κεφαλαιοποιείται και απο-
σβένεται κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη 
ζωή του ανθρώπινου δυναμικού. Τα κόστη 
αυτά που κεφαλαιοποιούνται είναι ήδη 
πραγματοποιηθέντα, άρα εύκολα μετρήσι-
μα και επαληθεύσιμα. Στην περίπτωση που 
ο εργαζόμενος, για κάποιο λόγο, φύγει από 
τον εργασιακό χώρο, τότε το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο θα πρέπει να αχθεί στα αποτελέ-
σματα ως ζημιά. Η ευρεία αποδοχή αυτής 
της μεθόδου έγκειται στην αντικειμενικό-
τητά της, διότι το κόστος αφορά πραγμα-
τικές εκταμιεύσεις της επιχείρησης. Το 
μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι 
μετρά μόνο το κόστος για την επιχείρηση, 
αλλά αγνοεί εντελώς οποιοδήποτε μέτρο της 
αξίας του που καταβάλλει ο εργαζόμενος για 
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την επιχείρηση, για την επιμόρφωσή του και 
την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων. 

Η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης  
Η μέθοδος αυτή μετρά το κόστος αντικα-
τάστασης ενός εργαζομένου. Σύμφωνα με 
τον Likert (1985), διάσημο ερευνητή των 
κοινωνικών και διοικητικών επιστημών, 
το κόστος αντικατάστασης περιλαμβάνει 
το κόστος για την πρόσληψη, την επιλογή, 
την αποζημίωση και το κόστος εκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων 
εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου κα-
τάρτισης). Τα δεδομένα που προέρχονται 
από αυτήν τη μέθοδο θα μπορούσαν να είναι 
χρήσιμα για να αποφασιστεί εάν θα απολυ-
θεί ή θα αντικατασταθεί το προσωπικό. Το 
πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου σε σχέση 
με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους είναι 
ότι η αξία αντικατάστασης είναι πιο κοντά 
στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Το βασικό 
μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
πρακτικά δεν υπάρχει ίσης αξίας αντικα-
τάσταση ενός εργαζόμενου ή ακόμη η ίδια η 
επιχείρηση να μη θέλει να αντικαταστήσει το 
ανθρώπινο δυναμικό της στο τρέχον κόστος 
αντικατάστασης. 

Η μέθοδος του κόστους ευκαιρίας 
Με αυτή τη μέθοδο αποτιμάται η αξία ενός 

εργαζόμενου με βάση το κόστος ευκαιρίας, 
όπως ορίζεται στην οικονομική επιστήμη, 
και είναι η αξία του κέρδους - οφέλους που 
χάνεται χρησιμοποιώντας έναν άλλο εργα-
ζόμενο. 

Η μέθοδος της παρούσας αξίας των μελ-
λοντικών κερδών 

Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει την αναμε-
νόμενη οικονομική αξία ενός εργαζόμενου 
για την επιχείρηση κατά την εναπομένουσα 
περίοδο υπηρεσίας του. Γίνεται εκτίμηση για 
τα μελλοντικά κέρδη που αφορούν τον εργα-
ζόμενο κι αυτά τα κέρδη σχετίζονται με την 
περίοδο που εκτείνεται έως την ημερομηνία 
εξόδου από την υπηρεσία του. Τα κέρδη αυτά 

προεξοφλούνται με ένα επιτόκιο και υπολο-
γίζεται η παρούσα αξία του εργαζόμενου. 
Οι βασικοί εκπρόσωποι αυτής της μεθόδου 
είναι οι καθηγητές της λογιστικής B. Lev και 
A. Schwartz. Ο Baruch Lev είναι καθηγητής 
της λογιστικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης, ενώ πριν την θέση αυτή είχε διατε-
λέσει καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο 
της Ιερουσαλήμ, στο Πανεπιστήμιο του Τελ 
Αβίβ, καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο 
του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας. Επίσης, ο 
Aba Schwartz είχε διατελέσει λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο που ανέπτυξαν, η αξία ενός εργαζο-
μένου υπολογίζεται με βάση την παρούσα 
αξία των μελλοντικών αποδοχών του, προ-
σαρμοσμένη με την πιθανότητα θανάτου ή 
εξόδου από την υπηρεσία. Αυτή η μέθοδος 
βοηθά στον προσδιορισμό της μελλοντικής 
συνεισφοράς του εργαζόμενου σήμερα. Συ-
νεπώς, η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου 
που ενσωματώνεται σε έναν εργαζόμενο 
είναι η παρούσα αξία των υπολοίπων μελλο-
ντικών αποδοχών του από την απασχόληση. 
Ο βασικός περιορισμός της μεθόδου είναι 
η υποκειμενικότητα που σχετίζεται με τον 
προσδιορισμό του επιπέδου του μελλοντι-
κού μισθού, του επιπέδου της αναμενόμενης 
απασχόλησης εντός της εταιρείας και του 
προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού πα-
ρέχει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών για 
τη διοίκηση της επιχείρησης, τους μετόχους 
και τους εργαζόμενούς της, καθώς επίσης 
και σε τρίτους ενδιαφερόμενους εκτός επι-
χείρησης, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

1. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 
παρέχει το κόστος της ανάπτυξης των ερ-
γαζομένων στην επιχείρηση. Αυτό θα επι-
τρέψει στη διοίκηση της επιχείρησης να 
εξακριβώσει το κόστος της εναλλαγής των 
εργαζομένων. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη 
εναλλαγή εργατικού δυναμικού και η διοί-
κηση μπορεί να μην τη λάβει σοβαρά υπόψη 
ελλείψει στοιχείων για το κόστος ανθρώ-
πινου δυναμικού. Αν και δεν είναι δυνατόν 

να εξαλειφθεί η εναλλαγή του εργατικού 
δυναμικού, στην περίπτωση που το κόστος 
της εναλλαγής είναι υψηλό, τότε η διοίκηση 
πρέπει να προσπαθήσει να το μειώσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο.

2. Η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού μπορεί να συγκριθεί με τα οφέλη 
και τα κόστη που ενδεχομένως να προκύ-
πτουν. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχει 
σπατάλη δαπανών για ανθρώπους ενώ θα 
μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η επιχείρηση 
έχει την δυνατότητα να αναπτύξει εσωτερι-
κά τα δικά της διευθυντικά στελέχη. Όμως 
έχει και τη δυνατότητα να προσλάβει ήδη 
εκπαιδευμένα στελέχη. Το κόστος και των 
δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων μπορεί 
να συγκριθεί και θα πρέπει να υιοθετηθεί η 
καταλληλότερη λύση. Αυτός ο τύπος ανάλυ-
σης θα είναι δυνατός μόνο εάν οι δαπάνες 
για ανθρώπινους πόρους αντιμετωπίζονται 
ως περιουσιακό στοιχείο. 

3. Η απόδοση της επένδυσης μπορεί να 
υπολογιστεί ρεαλιστικά μόνο όταν λαμβά-
νεται υπόψη η επένδυση σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Η απόδοση της επένδυσης δύναται 
να είναι καλή επειδή υπάρχει υψηλού επι-
πέδου επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Από την άλλη πλευρά, μια χαμηλή απόδοση 
στις επενδύσεις ίσως να είναι αιτία του χα-
μηλού επιπέδου επένδυσης σε ανθρώπινο 
δυναμικό. Έτσι, η απόδοση της επένδυσης 
(Return on Investment, RoI) μπορεί να δώσει 
ακριβή αποτελέσματα μόνο όταν οι δαπάνες 
για τους εργαζομένους αντιμετωπίζονται 
ως περιουσιακό στοιχείο.

4. Η διοίκηση της επιχείρησης θα βο-
ηθηθεί στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
μετακινήσεις, προαγωγές, εκπαίδευση, συ-
νταξιοδότηση, έξοδο από την υπηρεσία των 
εργαζομένων κ.λπ.

5. Μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση της 
επιχείρησης εάν έχει πραγματοποιήσει 
κατάλληλες επενδύσεις σε ανθρώπινους 
πόρους από άποψη χρημάτων ή όχι. Εάν η 
επένδυση είναι υπερβολική, πρέπει να κα-
ταβληθούν προσπάθειες για τον έλεγχό της.
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6. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού θα 
βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας των εργαζομένων, δηλαδή θα πα-
ρακινήσει τους ίδιους τους εργαζόμενους 
να αυξήσουν την αξία τους.

Όμως υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί 
στην εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 
Δυναμικού, όπως:

1. Έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι - μο-
ντέλα για την αποτίμηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, αλλά υπάρχει έλλειψη ευρύτε-
ρης αποδοχής τους.

2. Ευαίσθητα δεδομένα που δεν μπορούν 
να κοινοποιηθούν εκτός της επιχείρησης. Το 
κύριο εμπόδιο για την έκθεση πληροφοριών 
σχετικά με τους εργαζόμενους είναι ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν ευαίσθητα στοιχεία 
για τις επιχειρήσεις αυτές και θεωρούνται 
κάτι που δεν πρέπει να κοινοποιείται εκτός 
αυτών.

3. Είναι δύσκολο έργο να εκτιμηθεί η αξία 
του ανθρώπινου δυναμικού.

4. Η ζωή ενός ανθρώπου είναι αβέβαιη. 
Συνεπώς και η αξία του είναι αβέβαιης δι-
άρκειας. 

5. Όλες οι μέθοδοι αποτίμησης του ανθρώ-
πινου δυναμικού βασίζονται σε ορισμένες 
παραδοχές, οι οποίες μπορεί να μην ισχύουν 
από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη. Για 
παράδειγμα, θεωρείται ότι όλοι οι εργαζό-
μενοι συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια 
επιχείρηση μέχρι τη συνταξιοδότηση, κάτι 
που είναι απίθανο.

6. Υπάρχει έλλειψη εμπειρικών δεδομέ-
νων.

Βιωσιμότητα 
Πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, για 
τις εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά 
επιχειρήσεις η πίεση είναι πολύ μεγάλη στο 
να διευρύνουν τις γνωστοποιήσεις των οι-

κονομικών καταστάσεών τους για θέματα 
σχετικά με το περιβάλλον και τους εργαζό-
μενους που απασχολούν. 

Τα πρότυπα για αναφορά πληροφοριών 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative Standards GRI), γεννήθηκαν από 
την ανάγκη να αντιμετωπίσουν την αποτυ-
χία των σύγχρονων εταιρικών δομών να 
ανταποκριθούν στις αλλαγές της παγκο-
σμιοποιημένης οικονομίας. Τα πρότυπα GRI 
αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια βέλτιστη 
πρακτική για δημοσίευση αναφορών για 
μια σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων. Η αναφορά 
βιωσιμότητας της επιχείρησης βάσει των 
προτύπων αυτών παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με τη θετική ή αρνητική συμβολή ενός 
οργανισμού στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα πρό-
τυπα GRI αποτελούν επίσης μια αξιόπιστη 
αναφορά για τους υπεύθυνους της χάραξης 
πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό και 
τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Τελικά 
ενθαρρύνουν και επιτρέπουν αξιόπιστες μη 
χρηματοοικονομικές αναφορές από τις εται-
ρείες που υπάγονται στον έλεγχό τους. Όσον 
αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ενδεικτικά 
τα πρότυπα GRI αναφέρουν:

1. Εργασιακές πρακτικές και αξιοπρεπής 
εργασία. 

- Προσλήψεις.
- Εργασιακές σχέσεις. 
- Εργασιακή υγιεινή και ασφάλεια.
- Κατάρτιση και εκπαίδευση.
- Ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα. 
- Πρακτικές επενδύσεων και προμηθειών.
- Μη διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων.
- Παιδική εργασία.
- Δίκαιες πρακτικές εργασίας.
- Πρακτικές ασφάλειας.
- Δικαιώματα των εργαζομένων.
- Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 
Ολοένα και περισσότερες μεγάλες, εισηγ-

μένες σε χρηματιστηριακή αγορά, επιχειρή-
σεις ακολουθούν τα πρότυπα του GRI μέχρι 
ένα βαθμό στις οικονομικές καταστάσεις 
τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 1 
του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και σύμφω-
να με τον Ν. 4403/2016, οι μεγάλες ανώνυμες 
εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και 
οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο 
αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 
περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης 
μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει πληροφορίες, στο βαθμό που απαι-
τείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου 
των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλά-
χιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, καθώς και θέματα σχετικά 
με τη δωροδοκία.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις 
φαίνεται να αντιμετωπίζουν τους εργαζο-
μένους τους σαν περιουσιακά στοιχεία και 
γι’ αυτό τον λόγο τους εκπαιδεύουν και γε-
νικότερα επενδύουν πάνω σε αυτούς. Άλλες 
επιχειρήσεις επικεντρώνονται στα έξοδα, 
προσπαθώντας να δώσουν όσο το δυνατόν 
μπορούν χαμηλότερους μισθούς, ενώ ταυ-
τόχρονα τους αναγκάζουν να εργάζονται 
ολοένα και περισσότερο χρόνο. Πιστεύουμε 
ότι η ορθή διοίκηση του ανθρώπινου δυνα-
μικού οδηγεί σε ακμαιότερο ηθικό, το οποίο 
με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη ποιό-
τητα εργασίας και τελικά σε περισσότερο 
ικανοποιημένους πελάτες. Ικανοποιημένοι 
πελάτες σημαίνει αύξηση των πωλήσεων 
και των κερδών, η οποία τελικά οδηγεί σε 
αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
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To AFECA (L’Association des 
Formations Européenes à la 
Comptabilité et à l’Audit) είναι 
μια ένωση διαφόρων ευρωπαϊ-

κών πανεπιστημίων για την προώθηση της 
διεθνούς εκπαίδευσης των σπουδαστών 
και της επιστημονικής συνεργασίας στους 
τομείς της λογιστικής. Εκτός από τα ευρω-
παϊκά μέλη, συνδέονται πανεπιστήμια της 
Ελβετίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής.

To AFECA ιδρύθηκε το 1993 με 6 μέλη. 
Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην 
Αγγλία και την Ουαλία ήταν ένας από τους 
ιδρυτές, μαζί με τη Fédération des Experts 
Européens (FEE). To τότε ΤΕΙ Καβάλας (σή-
μερα τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου 
Ελλάδος) ενσωματώθηκε στο διεθνές αυ-
τό δίκτυο το 1999, και παραμένει μέχρι και 
σήμερα το μοναδικό ελληνικό ίδρυμα που 
συμμετέχει.

Κατά την προεδρία του καθηγητή Lucien 
Jaffré (Université de Bretagne Sud, Vannes) 
από το 1993 έως το 2010, το AFECA ανα-
πτύχθηκε με 14 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
μέλη σήμερα. 

Η κύρια ετήσια δραστηριότητα του ορ-
γανισμού είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 
AFECA IP (Intensive Programme / Εντατικό 
Πρόγραμμα AFECA). Αυτό το δεκαήμερο 
πρόγραμμα πραγματοποιείται σε κάποιο 
από τα πανεπιστήμια μέλη σε εναλλαγή. 
Κάθε χρόνο περίπου 100 συμμετέχοντες 
(φοιτητές και οι καθηγητές/ακαδημαϊκοί) 
παίρνουν μέρος στο IP.

Project DIPCAT (Designing Innovative 
Pedagogy for Complex  Accountancy 
Topics, Strategic Partnerships for higher 
education, 2018-1-UK01-KA203-048027, 
https://dipcat.eu).

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΆΘΆΝΆΣΙΟΣ Ά. ΜΆΝΔΗΛΆΣ
Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
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αντιμετωπίσει ένα κενό στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, δημιουργώντας μια διεθνώς 
προσανατολισμένη μαθησιακή πλατφόρμα 
λογιστικής που διευκολύνει την τρέχου-
σα βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους 
επαγγελματίες της πρώιμης σταδιοδρομίας.

Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται πο-
λύ ταχύτερα απ’ ό,τι η υπόλοιπη οικονομία, 
αλλά το δυναμικό αυτό συγκρατείται σήμε-
ρα από την έλλειψη ειδικευμένων πτυχι-
ούχων. Οι ανοικτές κενές θέσεις για τους 
επαγγελματίες των ICT δεν μπορούν να κα-
λυφθούν, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας 
στην Ευρώπη. Το έργο θα βοηθήσει στην 
κάλυψη αυτού του κενού (έλλειψη μέχρι 
900.000 επαγγελματιών ICT έως το 2020).

Θα υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά αλλά 
ολοκληρωμένα σύνολα περιπτωσιολογι-
κών μελετών με κείμενα και ηλεκτρονικά 
εκπαιδευτικά υλικά, συμπεριλαμβανομέ-
νων δύο βάσεων δεδομένων. Τα θέματα 
των μελετών αφορούν τομείς παγκόσμιου 
και άμεσου ενδιαφέροντος, οι τίτλοι των 
οποίων είναι:

Μελέτη περίπτωσης 1: Combating 
Aggressive Tax Planning Strategies, Post-
BEPS (Καταπολέμηση επιθετικών στρατηγι-
κών φορολογικού σχεδιασμού, Post-BEPS).

Μελέτη περίπτωσης 2: From a story 
teller to a modeling expert: changing 
requirements for the accounting of 
financial instruments (Μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις για τη λογιστική καταχώρηση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων).

Μελέτη περίπτωσης 3: Digitalization in 
Auditing (Ψηφιοποίηση στον έλεγχο).

Μελέτη περίπτωσης 4: Developing 
Integrative Learning Resources to 
examine links in Corporate Governance 
Mechanisms and tax avoidance practices 
fostering socially responsible behavior of 
companies (Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πό-
ρων μάθησης για την εξέταση συνδέσμων 
σε μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης 

και πρακτικών φοροαποφυγής που προω-
θούν την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφο-
ρά των εταιρειών).

Τα μέλη του έργου, που έχει χρηματο-
δοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ 
(Erasmus+KA2 Strategic Partnerships) 
με ίδρυμα συντονιστή το Bournemouth 
University (UK), είναι:

Austria: Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck, France: Université de Bretagne 
Sud, Vannes, Germany: Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nuremberg, Greece: International Hellenic 
University, Hungary: Corvinus University of 
Budapest, Italy: University of Urbino Carlo 
Bo, Lithuania: ISM Vadybos Ir Ekonomikos 
Universitetas UAB, Vilnius, Luxembourg: 
Université du Luxembourg, Portugal: 
Instituto Politécnico do Porto, Romania: 
Universitatea de Vest din Timisoara, Spain: 
Universidad de Vigo, United Kingdom: 
Bournemouth University Business School, 
United States: Southern Connecticut 
University.

CASE STUDY 1: INTERNATIONAL TAX 
(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1: ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ)

Αυτή η μελέτη περίπτωσης υπογραμμίζει 
τα εθνικά και διεθνή φορολογικά ζητήματα 
μιας πολυεθνικής (MNE) που λειτουργεί 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η περίπτωση 
αναφέρεται σε έναν κορυφαίο κατασκευ-
αστή και έμπορο λιανικής πώλησης στην 
οικολογική μόδα. Ο εικονικός όμιλος έχει 
αναπτύξει μια τεχνική με την οποία τα ρού-
χα του κατασκευάζονται μέσω εκτύπωσης 
3D. Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου 
είναι οι πωλήσεις να πραγματοποιούνται 
απευθείας στα σπίτια των πελατών τους 
μέσω της λήψης λογισμικού. 

Υποθέτουμε ότι ο φανταστικός αυτός 
όμιλος δεν απέχει πολύ από την πραγμα-
τικότητα. Ο Φόρος Χρηματοπιστωτικών 

Συναλλαγών (Financial Transaction Tax) 
που προτείνεται από την Ε.Ε. και αναδύε-
ται στην εθνική νομοθεσία απευθύνεται σε 
σύγχρονους και πολύ πραγματικούς ψηφι-
ακούς γίγαντες (Amazon, Google, Netflix, 
YouTube). Η Κοινή Ενοποιημένη Φορολο-
γική Βάση για τις Επιχειρήσεις (Common 
Consolidated Corporation Tax Base), είναι 
μια άλλη πρόταση της Ε.Ε. που ανταποκρί-
νεται στη σχετική ευχέρεια μετατόπισης 
των κερδών σε χαμηλότερες φορολογικές 
δικαιοδοσίες.

Η υπόθεση αυτή θα δώσει στους φοιτητές 
μια εκτίμηση για τις πολυπλοκότητες που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΝΕ, οι φορολογικοί 
σύμβουλοι και οι φορολογικές αρχές στο 
σημερινό διεθνές φορολογικό περιβάλλον. 
Θα εξετάσουμε εθνικά και υπερεθνικά πλαί-
σια που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό όμιλο. 

Η μελέτη σχεδιάσθηκε για να καλύψει 
ένα πλήθος ζητημάτων τα οποία, στο σύ-
νολό τους, θα απαιτούσαν την ενασχόλη-
ση σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα 
στοιχεία που θα εξεταστούν στο εντατικό 
πρόγραμμα IP-DIPCAT είναι περιορισμένα 
και θεμελιώδη. Οι φοιτητές θα απασχολη-
θούν σε τρεις συγκεκριμένες ομαδικές ερ-
γασίες. Το τελικό ζητούμενο θα είναι ένα 
παιχνίδι ρόλων μεταξύ των φορολογικών 
συμβούλων του ομίλου και των φορολογι-
κών αρχών!

CASE STUDY 2: IFRS 9 FINANCIAL 
INSTRUMENTS (ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: ΔΠΧΑ 9 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

Αναπτύσσουμε μια μελέτη περίπτωσης 
που επικεντρώνεται στην πολυπλοκότητα 
της λογιστικής ρύθμισης των χρηματοοι-
κονομικών μέσων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
Εξετάζουμε μια εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται σε διεθνή κλίμακα στη βιομηχα-
νία οικολογικής μόδας. Θα εξετάσουμε δύο 
πτυχές του ΔΠΧΑ 9.
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Η εταιρεία αποκτά χρηματοδότηση και 
πραγματοποιεί διάφορες επενδύσεις. Στην 
πρώτη περίπτωση εξετάζουμε τα χαρακτη-
ριστικά αυτών των όχι τόσο απλών εργα-
λείων. Η υπόθεση θα παρουσιαστεί στους 
συμμετέχοντες μέσω των σημαντικών 
αποφάσεων και κρίσεων και οι συμμετέ-
χοντες θα λάβουν αποφάσεις για την ταξι-
νόμηση και τη μέτρηση/αποτίμηση.

Στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης θα δοθεί 
έμφαση στο αναμενόμενο μοντέλο πιστωτι-
κής ζημίας. Χρησιμοποιώντας στατιστικές 
δεξιότητες, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς σε 
δεδομένα σενάρια που υπολογίζουν πόση 
είναι η αναμενόμενη πιστωτική ζημία και 
πώς θα επηρεάσει τα κέρδη και τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία.

Η μελέτη σχεδιάσθηκε για να καλύψει 
ένα πλήθος ζητημάτων τα οποία, στο σύ-
νολό τους, θα απαιτούσαν την ενασχόλη-
ση σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα 
στοιχεία που θα εξεταστούν στο Εντατικό 
Πρόγραμμα ΙP-DIPCAT είναι περιορισμένα, 
αλλά, λόγω της πολυπλοκότητας του θέ-
ματος, ακόμη και τα θεμελιώδη ερωτήμα-
τα θα απαιτήσουν ευρεία γνώση από τους 
συμμετέχοντες.

CASE STUDY 3: CSR & TAX AVOIDANCE 
(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3: ΕΚΕ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη συν-
δέεται με την περίπτωση που καλύπτεται 
από άλλα μέρη του έργου DIPCAT. Επιση-
μαίνει τα θέματα εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και τα φορολογικά θέματα μιας 
πολυεθνικής (MNE) που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Ο όμιλος είναι πολύ 
αφοσιωμένος στην ΕΚΕ και έχει ένα ειδικό 
τμήμα ΕΚΕ. Ο όμιλος εισάγει μια νέα φορο-
λογική πολιτική, με στόχο τη μείωση της 

φορολογικής πίεσης. Στην πραγματικότητα 
σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία 
και να μετακινήσει μέρος της παραγωγικής 
διαδικασίας σε δύο χώρες χαμηλού φόρου. 
Επιπλέον, ο όμιλος αποφάσισε να μετα-
φέρει την εταιρεία χρηματοδότησης του 
ομίλου σε χώρα που χαρακτηρίζεται από 
αδιαφάνεια στις φορολογικές πληροφορίες.

Οι προτάσεις αυτές επηρεάζουν τη στρα-
τηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 
ομίλου. Έτσι, θα ζητηθεί από τους σπου-
δαστές να προσδιοριστούν διαφορετικές 
κατηγορίες ενδιαφερομένων και να αξιο-
λογήσουν τις φορολογικές αποφάσεις που 
περιγράφονται στη μελέτη περίπτωσης, 
προκειμένου να απαντήσουν στις ακόλου-
θες ερωτήσεις:

➜ Πώς οι ενδιαφερόμενοι φορείς της 
εταιρείας θα αντιληφθούν τη νέα φορολο-
γική πολιτική του ομίλου;

➜ Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της εφαρ-
μογής των φορολογικών προτάσεων σχε-
τικά με τις αρχές που εφαρμόζονται για τις 
εκθέσεις αειφορίας (sustainable reports);

H περίπτωση έχει σκοπό να προσφέρει 
στους φοιτητές την ευκαιρία να σχηματί-
σουν τη δική τους ιδέα για:

➜ τη σχέση μεταξύ φορολογικής συμπε-
ριφοράς και κοινωνικά υπεύθυνης συμπε-
ριφοράς,

➜ την δυσκολία στη χάραξη μιας σαφούς 
γραμμής μεταξύ σωστής και εσφαλμένης 
φορολογικής συμπεριφοράς,

➜ την συνέπεια μεταξύ των επιθετικών 
φορολογικών συμπεριφορών και της ΕΚΕ.

CASE STUDY 4: DIGITALISATION IN 
AUDITING (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4: 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ)

Αυτή η μελέτη περίπτωσης βασίζεται 
σε προηγούμενα τμήματα μελέτης περι-
πτώσεων. Υποθέτει ότι ο κορυφαίος κατα-
σκευαστής και έμπορος λιανικής πώλησης 

στην οικολογική μόδα (SDG) σχεδιάζει να 
αποκτήσει μια άλλη εταιρεία μόδας.

Λόγω των πρόσφατων περιπτώσεων 
απάτης στον κλάδο, ο όμιλος θέλει όχι μό-
νο να πραγματοποιήσει την εν λόγω εξα-
γορά με κανονική δέουσα επιμέλεια (due 
diligence) αλλά και να επιμείνει σε έναν 
έλεγχο της εταιρείας-στόχου. Η διοίκηση 
και οι ιδιοκτήτες το δέχθηκαν. Οι ελεγκτές 
του DIPCAT συμμετείχαν στον έλεγχο.

Σήμερα στις περισσότερες εταιρείες 
όλες οι συναλλαγές του πραγματικού βίου 
αντικατοπτρίζονται σε ψηφιακή μορφή. Τα 
οφέλη από τα ψηφιακά δεδομένα θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερο για να εξασφαλιστεί αξιόπιστος και 
αποτελεσματικός έλεγχος. Τα ζητήματα 
που καλύπτονται περιλαμβάνουν τον προ-
γραμματισμό του ελέγχου με την κατανό-
ηση της εταιρείας και του κλάδου της, των 
παραδοσιακών μορφών αρχείων και του 
νέου «ευρωπαϊκού ενιαίου ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου» (ESEF), της σημαντικότητας 
(materiality) στον ελεγκτικό σχεδιασμό, τις 
διαδικασίες εξόρυξης, της εξόρυξης διερ-
γασιών σε έγγραφα (συμβάσεις), κινδύνους 
απάτης για τον έλεγχο και την αναγνώριση 
των σημείων κόκκινου συναγερμού (red 
flags).

Καθώς η πρακτική διδασκαλία των δεξι-
οτήτων ICT μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 
οι φοιτητές έχουν πρόσβαση τόσο σε υλικό 
όσο και σε λογισμικό, οι φορητοί υπολο-
γιστές χρησιμοποιούνται στο μάθημα. Το 
λογισμικό θα είναι κανονικά προγράμματα 
γραφείου που είναι κοινά ή ειδικά διανεμη-
μένα πακέτα λογισμικού που οι φοιτητές 
μπορούν να εγκαταστήσουν στους φορη-
τούς υπολογιστές τους χωρίς κόστος.
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Ο υστερόβουλος χειρισμός 
λογαριασμών (accounts 
manipulation) είναι μια γενι-
κή έκφραση η οποία καλύπτει 

σειρά δραστηριοτήτων, όπως:
- διαχείριση κερδών (earnings 

management),
- εξομάλυνση προσόδων/κερδών 

(income smoothing),
- λογιστική των μεγάλων λουτρών (big 

bath accounting),
- εξωραϊσμός χρηματοοικονομικής κα-

τάστασης (window dressing),
- δημιουργική λογιστική (creative 

accounting),
και άλλες εκφράσεις τέτοιων δραστη-

ριοτήτων. Αυτές σχετίζονται με τη χρήση 
της διακριτικής ευχέρειας (την κατόπιν 
κρίσης ελευθερία ενεργειών) να κάνει η 
διοίκηση λογιστικές επιλογές ή να σχεδιά-
ζει συναλλαγές κατά τρόπο ώστε αυτές να 
επηρεάζουν τις δυνατότητες μεταβιβάσεων 
πλούτου μεταξύ μίας εταιρείας, αφενός, 
και της κοινωνίας (πολιτικά κόστη), των 
παρόχων κεφαλαίων (που επηρεάζουν το 
κόστος κεφαλαίου) ή μάνατζερ (στα σχέδια 
ανταμοιβής-αποζημίωσής τους), αφετέρου. 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ
Υιοθετώντας μία ευρεία αντίληψη της 

θεωρίας των stakeholders,1 βλέπουμε 
τρεις σημαντικούς παίκτες σε αυτό το 
σύστημα διακυβευμάτων ως πηγή και δι-
καιούχους των μεταβιβάσεων πλούτου, 
οι οποίες δημιουργούνται διά μέσου του 
σκόπιμου χειρισμού λογαριασμών. Το 
Σχεδιάγραμμα 1, διασκευασμένο από την 
εργασία των Stolowy και Breton (2004), 
δείχνει πώς αυτοί οι παίκτες μπορούν να 
κερδίσουν ή να χάσουν από τον χειρισμό 
λογαριασμών ο οποίος είτε διεξάγεται 
ευθέως προς όφελός τους είτε λιγότερο 
ευθέως προς όφελος των ιδιοκτητών της 
επιχείρησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΙΔΙΟΤΕΛΩΣ: ΤΟ ΝΕΟ 
ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΔΙΕΘΝΩΣ

ΒΆΣΙΛΈΙΟΣ Φ. ΦΙΛΙΟΣ
Πανεπιστημιακός

ΝΙΚΟΛΆΟΣ ΆΡΝΗΣ
Λέκτορας, Τμήμα Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Μία τέτοια μεταβίβαση πλούτου μπορεί 
γενικώς να είναι δυνατή μόνο εάν οι συμ-
μετέχοντες στην αγορά δεν πληρούν τις 
συνθήκες-προϋποθέσεις που διατυπώνο-
νται για την αγορά προκειμένου αυτές να 
λειτουργούν αποδοτικά αλλά, όπως περι-
γράφεται από τον Foster (1986), επηρεάζο-
νται από την αποκαλούμενη «λειτουργική 
προσήλωση» (functional fixation)2 που τη 
συνιστούν:

- η τάση να λαμβάνονται οι αριθμοί (τα 
μεγέθη) της λογιστικής στην ονομαστική 
τους αξία,

- η μυωπία της αγοράς (market myopia), 
όπου η ακρίβεια των προβλέψεων μειώ-
νεται δραστικά εντός διαστήματος λίγων 
μηνών ή ακόμη και εβδομάδων, ή

- άλλα είδη/τύποι παράλογης συμπε-
ριφοράς, όπως η ευριστικής φύσεως με-
ροληψία (heuristic driven bias) ή η τάση 
να λειτουργούμε εντός πλαισίου (frame 
dependency) (Shefrin, 2000).

Οι σκοποί που εκφράζονται στο Σχεδι-
άγραμμα 1 μπορούν να σχετιστούν με συ-
γκεκριμένα ζητήματα ή πλαίσια αναφοράς, 
όπως στον Πίνακα 1.

ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το προτεινόμενο από τους G. Breton και 
H. Stolowy πλαίσιο που ακολουθούμε εδώ 
βασίζεται στη δυνατότητα μεταβίβασης 
πλούτου από έναν stakeholder σε άλλον 
που προκύπτει από την ουσιαστική ασυμ-
μετρία πληροφόρησης μεταξύ ανώτερων 
στελεχών (μάνατζερ) και άλλων κατηγορι-
ών stakeholders. Ο σκοπός της «διαχείρι-
σης» λογαριασμών είναι να μεταβάλλει τα 
δύο λογιστικά μέτρα τα οποία είναι βασικά 
στις μεταβιβάσεις πλούτου: τα κέρδη ανά 
μετοχή και τον αριθμοδείκτη χρεών προς 
ίδια κεφάλαια (Breton & Taffler, 1995). Τα 
κέρδη ανά μετοχή μπορούν να τροποποι-

ηθούν με δύο τρόπους: πρώτον, με το να 
προστεθούν ή να αφαιρεθούν ορισμένα 
έσοδα ή έξοδα (τροποποίηση καθαρού 
κέρδους) και, δεύτερον, με το να παρου-
σιαστεί ένα κονδύλι πριν ή μετά το ποσό 
των κερδών που χρησιμοποιείται για να 
υπολογιστούν τα κέρδη ανά μετοχή (χει-
ρισμοί ταξινομικής φύσεως/classificatory 

manipulations). Τροποποίηση του αριθμο-
δείκτη χρεών προς ίδια κεφάλαια μπορεί 
να επιτευχθεί διογκώνοντας τεχνηέντως 
το παρακρατηθέν κέρδος στον ισολογισμό 
(ή δυνητικά διά μέσου της δημιουργίας 
αποθεματικών κεφαλαιακής φύσεως/
equity ή capital reserves, τέτοιων όπως 
το αποθεματικό που δημιουργείται από 

Επιχείρηση 
 

Πάροχοι κεφαλαίων 
 

Ελαχιστοποίηση του 
κόστους κεφαλαίου 
 
- Έκδοση νέων 
 µετοχών 
- Συµβόλαια 
 σύναψης χρέους/ 
 πιστοληψίας 

Σχεδιάγραµµα 1 

Ένα πλαίσιο για κατανόηση των αρχών του χειρισµού λογαριασµών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Δείχνει δυνητική µεταβίβαση/µεταφορά πλούτου 
 
 
 
 
 

Ελαχιστοποίηση στα 
πολιτικής φύσεως 

κόστη 
 
- Κόστος ρυθµίσεων 
 (περιβάλλον, 
 ανταγωνισµός, 
 κ.λπ.) 
- Φορολογία 

Κοινωνία Μάνατζερ 

Μεγιστοποίηση της 
αποζηµίωσης των 

µάνατζερ 
 
- Σχέδιο επιµισθίων 
 (Bonus plan) 
- Stock options 

Οι µάνατζερ κάνουν χειρισµούς για την 
επιχείρηση 

Οι µάνατζερ κάνουν 
χειρισµούς κατά/ενάντια 

στην επιχείρηση 

Χειρισµός / διαχείριση 
λογαριασµών 

σχεδιάγραμμα 1
 ένα πλαίσιο για κατανόηση των αρχών του χειρισμού λογαριασμών
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επαναποτίμηση –αναπροσαρμογή της αξί-
ας του– στοιχείου του ενεργητικού, όπου 
αυτό επιτρέπεται, όπως γίνεται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο) ή με το να αποκρύπτονται 
ορισμένα χρέη διά μέσου μηχανισμών 
χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού (off-
balance sheet financing). Το Σχεδιάγραμ-
μα 2 παρουσιάζει τις διάφορες τεχνικές 
χειρισμού λογαριασμών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Όπως δεικνύεται στο Σχεδιάγραμμα 2, 

η έρευνα στη διαχείριση κερδών μπορεί 
να ιδωθεί ενταγμένη σε τρεις ευρύτερες 
κατηγορίες διερεύνησης:

Πρώτον, υπάρχουν μελέτες που παρέ-
χουν τεκμηρίωση επί της έκτασης και φύ-
σης της διαχείρισης κερδών προς αύξηση 
του τρέχοντος επιπέδου κερδών.

Δεύτερον, υπάρχουν μελέτες οι οποίες 
εστιάζουν τη διερεύνησή τους επί μακρο-
χρόνιας, πολλών περιόδων εξομάλυνσης 
προσόδων/κερδών δραστηριότητας.

Τρίτον, και πολύ σχετιζόμενη με την 
προηγούμενη κατηγορία, υπάρχει έρευνα 
η οποία εστιάζει την προσοχή της σε με-
γάλης κλίμακας μειώσεις στα τρέχοντα 
κέρδη (τα αποκαλούμενα «μεγάλα λουτρά») 

που σκοπό έχουν τη βελτίωση και/ή την 
εξομάλυνση της απόδοσης σε μελλοντικά 
κέρδη.

Εξετάζουμε στη συνέχεια την κάθε 
κατηγορία με λίγο περισσότερες λεπτο-
μέρειες.

Διαχείριση επιπέδου κερδών: Πολλοί 
ερευνητές έχουν προσπαθήσει να μετρή-
σουν-εκτιμήσουν τη διαχείριση κερδών. Οι 
Dechow, Sloan και Sweeney (1995) συνέ-
κριναν πέντε κύρια υποδείγματα (μοντέ-
λα), τα οποία όλα προέρχονταν από όμοια 
κατά βάση έμπνευση. Αυτά τα υποδείγματα 
βασίζονται στην ιδέα ότι είναι αδύνατο να 
διαχειριστείς τις ταμειακές ροές και, συ-
νεπώς, για να διαχειριστείς το κέρδος ο 
μόνος τρόπος είναι να τροποποιήσεις τα 
δεδουλευμένα. Το υπόδειγμα Jones (1991) 
παρέχει μία ευρέως χρησιμοποιηθείσα μέ-
θοδο για διαχωρισμό των δεδουλευμένων 
σε μη προαιρετικά και σε προαιρετικά συ-
στατικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο των 
δεδουλευμένων αντιπροσωπεύει αυτά τα 
κονδύλια τα οποία σχετίζονται πολύ με 
το επίπεδο δραστηριότητας της επιχείρη-
σης, ενώ το δεύτερο συστατικό στοιχείο 
αντιπροσωπεύει αυτά τα κονδύλια που 
χρησιμοποιούνται για να διαχειρίζονται 

τα κέρδη. Το υπόδειγμα προσπαθεί να εκτι-
μήσει αυτά τα στοιχεία των δεδουλευμέ-
νων. Το υπόδειγμα Jones έχει εκλεπτυνθεί 
σε σχετικά πρόσφατα έτη, αλλά διατηρεί 
τις ίδιες βασικές αρχές. Ο Young (1999) 
εκτιμά εναλλακτικές διαδικασίες κατάρ-
τισης υποδειγμάτων για τον υπολογισμό 
των προαιρετικών δεδουλευμένων.

Μία άλλη προσέγγιση, από τους 
Burgstahler και Dichev (1997) και τους 
Degeorge, Patel και Zeckhauser (1999), 
αναλύει τη διακλαδική στατιστική κατα-
νομή των κερδών προκειμένου να εξα-
κριβωθούν νέες αρχές μιας (καινούργιας) 
εποχής. Συναφής τεκμηρίωση υποδεικνύει 
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων 
κάνουν λίγα κέρδη και ένας μικρότερος 
αριθμός πραγματοποιεί λίγες ζημιές απ’ 
ό,τι θα αναμένονταν από τύχη (τυχαιότητα), 
υποστηρίζοντας τοιουτοτρόπως το επιχεί-
ρημα ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται 
τα κέρδη για να αποφύγουν έστω μικρές 
ζημιές. Ομοίως, η σχετική τεκμηρίωση 
υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις διαχειρί-
ζονται τα κέρδη για να αποφύγουν μικρές, 
έστω, μειώσεις στα κέρδη.

Εξομάλυνση κέρδους: Η φιλολογία δι-
ακρίνει διαφορετικά είδη εξομάλυνσης 
–τη «φυσική» και τη σκόπιμη– και η τε-
λευταία διαχωρίζεται μεταξύ τεχνητής 
–«λογιστικής εξομάλυνσης» (accounting 
smoothing)– και πραγματικής εξομάλυν-
σης –«διεκπεραιωτικής» ή «οικονομικής 
εξομάλυνσης» (transactional or economic 
smoothing). Το σκεπτικό πίσω από την 
εξομάλυνση είναι ότι οι επενδυτές θα απο-
δώσουν χαμηλότερο/μικρότερο κίνδυνο σε 
επιχειρήσεις που εμφανίζουν μία σταθερή 
ροή κέρδους, σε σύγκριση με επιχειρήσεις 
οι οποίες έχουν το ίδιο κέρδος επί μίας 
περιόδου, αλλά με υψηλά μέγιστα και χα-
μηλά ελάχιστα. Αυτό βασίζεται στη συλλο-
γιστική ότι ο κίνδυνος σχετίζεται με την 
απόκλιση της μεταβλητής κέρδος. Κατά 
συνέπεια, για δοθέντα μέσο, ο στόχος είναι 
να μειωθεί αυτή η απόκλιση. Το κέρδος (η 
πρόσοδος) είναι δυνατόν να εξομαλυνθεί 
οπουδήποτε στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων χρήσεως. Εντούτοις, οι περισ-
σότερες μελέτες εστιάζουν την προσοχή 
τους στο καθαρό κέρδος, αν και κάποιες 
έχουν διερευνήσει το κέρδος εκμετάλ-
λευσης (operating profit) ή διαφορετικές 

σκοποί γενικά πλαίσια περιστάσεων

Ελαχιστοποίηση των
πολιτικής φύσεως
κόστων

·
Έρευνες ή εποπτεία από ρυθμιστικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος, 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπηρεσίες Υπουργείου Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κ.ο.κ.)

· Ρυθμίσεις για το περιβάλλον.

·
Ελαχιστοποίηση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 
επιτηδευματιών.

· Συμβάσεις εργασίας: γενικές, κατά κλάδο, κατά επιχείρηση.

· Ειδικές ρυθμίσεις.

· Υπουργείο Πολιτισμού (για τα αρχαία και τα διατηρητέα).

Ελαχιστοποίηση του
κόστους κεφαλαίου

·
Ανανέωση συμβολαίων συναφθέντος χρέους και χρηματοπιστωτικές 
δυσκολίες.

·
Περιορισμοί στην πληρωμή μερίσματος και παραβίαση όρων 
δανεισμού.

· Εξαγορά.

· Έκδοση μετοχών και είσοδος στο Χρηματιστήριο.

Μεγιστοποίηση του
πλούτου των μάνατζερ

·
Μεγιστοποίηση βραχυπροθέσμως της συνολικής αποζημίωσης των 
ανώτατων στελεχών.

· Μεταβολή (αλλαγή) ελέγχου.

·
Έκτακτες αλλαγές γενικών διευθυντών, διευθύνοντων συμβούλων, 
ανώτατων, γενικά, εκτελεστικών στελεχών.

Πηγή: Προσαρμοσθέν από την εργασία των Stalowy & Breton (2004). Αρχικά προσαρμοσθέν, ενημερωθέν και αναπτυχθέν από τους Cormier, 
Magnan & Morard (1998).

πίνακας 1
σκοποί της διαχείρισης λογαριασμών και τα σύνολα περιστάσεων κάθε γεγονότος
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εκδοχές των κερδών ανά μετοχή (ΚΑΜ/
EPS) ή κάποια προσαρμοσμένη εκδοχή του 
αριθμοδείκτη ΚΑΜ/EPS.

Υπάρχουν δύο κύρια μεθοδολογικά 
ρεύματα. Το πρώτο συγκρίνει το κέρδος 
δοθέντος έτους με αυτό του προηγούμε-
νου έτους (ή, πλέον ακριβώς, ετών) και 
συμπεραίνει ότι το κέρδος έχει εξομαλυν-
θεί εάν αυτό είναι εντός ορισμένων ορίων 
(Belkaoui και Pieur, 1984). Η άλλη μέθοδος 
(Imhoff, 1977· Eckel, 1981) ενέχει σύγκριση 
της αλλαγής στο καθαρό κέρδος με την 
αλλαγή στο μέγεθος των πωλήσεων. Βα-
σίζεται στη συλλογιστική ότι οι πωλήσεις 
δεν είναι τεχνηέντως διαχειρίσιμες, εάν 
το καθαρό κέρδος έχει μικρότερη μετα-
βολή απ’ ό,τι οι πωλήσεις, αυτό θεωρείται 
εξομαλυμένο. Κανένα από αυτά τα μέτρα 
δεν μπορεί τέλεια να προσδιορίσει εάν το 
κέρδος είχε εξομαλυνθεί και η δυνατότητά 
του να τύχει τέτοιου χειρισμού δεν έχει 
εκτιμηθεί με ακρίβεια. Υφίσταται ακόμη 
χώρος για έρευνα σε αυτό το πεδίο.

Λογιστική των «μεγάλων λουτρών»: Αυτή 
μπορεί να ιδωθεί ως μία παραλλαγή της 
συμπεριφοράς που περιγράφηκε προηγου-
μένως, ενέχοντας τη συγκέντρωση των 
ζημιών σε ένα έτος προκειμένου να έχει η 
επιχείρηση εξομαλυμένη σειρά κερδών σε 
μελλοντικά χρόνια. Συχνά συμβαίνει, μετά 
από μία αλλαγή ανώτατου εκτελεστικού 
(γενικού) διευθυντή, να αποδίδεται η ευθύ-
νη για τη ζημιά στον αποχωρήσαντα γενικό 
διευθυντή. Υπάρχουν μερικές μελέτες επ’ 
αυτού του ζητήματος: Copeland και Moore 
(1972), Healy (1985), Walsh, Craig και Clarke 
(1991), και Pourciau (993). Ο Pourciau ελέγ-
χει το επίπεδο διαχείρισης κερδών όταν 
συμβαίνουν έκτακτες αλλαγές ανώτατων 
εκτελεστικών στελεχών, το οποίο είναι 
τυπικό χαρακτηριστικό στο πλαίσιο της 
λογιστικής μεγάλου λουτρού. Αυτή βρίσκει 
τεκμηρίωση ότι ο εισερχόμενος γενικός δι-
ευθυντής (ή διευθύνων σύμβουλος) υιοθε-
τεί πολιτικές μείωσης κέρδους στο πρώτο 
έτος προκειμένου να αυξήσει καλύτερα τα 
κέρδη στα έτη που ακολουθούν. Αυτό είναι 
συνεπές με την υπόθεση της λογιστικής 
μεγάλων λουτρών. Πολλές από τις αλλαγές 
που εξετάστηκαν στην έκθεση αυτή λαμ-
βάνουν χώρα σε καταστάσεις όπου λίγες 
προειδοποιήσεις προηγουμένως υπήρξαν 
μιας απροσδόκητης παραίτησης.

Δημιουργική λογιστική: Η έκφραση «δη-
μιουργική λογιστική» (creative accounting) 
έχει αναπτυχθεί κυρίως από λογιστές της 
πράξης και ανθρώπους οι οποίοι αναφέ-
ρουν και σχολιάζουν επί δραστηριοτήτων 
της αγοράς (σχολιαστές των ΜΜΕ και δη-
μοσιογράφους) (π.χ. Smith, 1992). Εντού-
τοις, αυτή η «ετικέτα», η οποία έχει κατά 
πάσα πιθανότητα προέλευση το Ηνωμένο 
Βασίλειο, συνεπάγεται διαφορετικές μεθο-
δολογίες έρευνας, εγγύτερες στους παρα-
γόμενους κατ’ ιδίαν λογιστικούς αριθμούς. 
Για παράδειγμα, τέτοιες μελέτες θα εξετά-
σουν λογιστικές καταστάσεις προκειμένου 
να ανιχνεύσουν συγκεκριμένα κονδύλια 
τα οποία έχουν τύχει χειρισμού, αντί να 
χρησιμοποιηθεί ένα γενικό αθροιστικό 
στοιχείο όπως τα δεδουλευμένα. Ερευ-
νητές σε αυτό το ρεύμα χρησιμοποιούν 

σε βάθος ανάλυση λογαριασμών για να 
βρουν αμφίβολης υπόστασης εφαρμογές 
λογιστικών διαδικασιών και προτύπων. Οι 
αναλύσεις τους βασίζονται στην εμπειρία 
και στη γνώση του ερευνητή να διακρί-
νει μεταξύ αποδεκτών και μη αποδεκτών 
πρακτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των 
μελετών υποδεικνύουν ότι λογαριασμοί 
πράγματι υφίστανται ιδιοτελείς χειρι-
σμούς προκειμένου να παραχθεί καλύτερη 
εικόνα της επιχείρησης και να πεισθούν 
οι επενδυτές να αποδεχθούν χαμηλότερο 
ποσοστό απόδοσης (Simpson, 1969).

Οι Tweedie και Whittington (1990), σε 
μια προοπτική του να τεθούν πρότυπα, 
εξετάζουν κάποια σχήματα δημιουργικής 
λογιστικής και βρίσκουν πολλές ευκαιρίες 
για παραπλανητικές χρήσεις λογιστικών 
πληροφοριών οι οποίες επωφελούνται 

Χειρισµός / Διαχείριση λογαριασµών 

Απόδοση: 
Κέρδη ανά µετοχή 

(ΚΑΜ/EPS) 
 

Σχεδιάγραµµα 2 

Τεχνικές χειρισµού / διαχείρισης λογαριασµών 

[Πίνακας προσαρµοσθείς από την εργασία των Stolowy & Breton (2004)] 
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88

ACCOUNTANCY GREECE        39

ασαφών προτύπων. Οι Breton και Taffler 
(1995), αφού διεξήγαγαν πείραμα σε εργα-
στήριο, δεν βρήκαν τεκμήρια αναλυτών 
που έκαναν σχετικές προβλέψεις για λο-
γιστικό εξωραϊσμό στις εκτιμήσεις - αξιο-
λογήσεις των επιχειρήσεων υπό θεώρηση. 
Οι Pierce-Brown και Steele (1999) διεξή-
γαγαν μια μελέτη των λογιστικών πολιτι-
κών κορυφαίων εταιρειών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, οι οποίες αναλύθηκαν από τον 
Smith (1992). Αυτοί έδειξαν ότι μέγεθος, 
χρηματοπιστωτική μόχλευση (χρέη προς 
ίδια κεφάλαια), η παρουσία ρυθμιστή του 
κλάδου, και η ταξινόμηση του κλάδου είναι 
καλοί παράγοντες πρόβλεψης των επιλο-
γών λογιστικής πολιτικής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαχείριση λογαριασμών, παρά το ότι 

αντίκειται στο πνεύμα των λογιστικών 
προτύπων, συνήθως δεν συνιστά απάτη. 
Αυτή εμπεριέχει υπέρβαση των ορίων της 
ερμηνείας των προτύπων χρηματοοικονο-
μικής λογοδοσίας με βάση τα οποία όλες 
οι επιχειρήσεις αναμένεται να ετοιμάζουν 
τους λογαριασμούς τους, εκμεταλλευόμε-
νη τον βαθμό ελαστικότητας - ευελιξίας 
σε αυτά, προκειμένου να παραπλανώνται 
επενδυτές. Δόλια χρηματοοικονομική λο-
γοδοσία βασίζεται σε πρακτικές οι οποίες 
ρητά βρίσκονται εκτός Γενικώς Αποδε-
κτών Λογιστικών Αρχών. Εντός Γενικώς 
Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών ο χειρι-
σμός λογαριασμών μπορεί να σχετίζεται 
με συντηρητική ή επιθετική λογιστική 
(Dechow και Skinner, 2000).

Η διαχείριση λογαριασμών κανονικά 
είναι δραστηριότητα ανώτερων - ανώτα-
των στελεχών (Dye, 1988· Schipper, 1989). 
Το μεγαλύτερο μέρος της συναφούς φι-
λολογίας εστιάζει την προσοχή της στα 
πλεονεκτήματα για τους μάνατζερ, όπως 

την αύξηση στη συνολική αξία του πακέ-
του αποζημίωσης/ανταμοιβής τους. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση της λογι-
στικής των μεγάλων λουτρών, ο στόχος 
είναι να οργανωθεί η εταιρεία για καλά 
αποτελέσματα στο μέλλον και, ως απόρ-
ροια, σταθερά αυξανόμενη αποζημίωση για 
τους μάνατζερ της επιχείρησης. Εντούτοις, 
πολλοί stakeholders μπορεί να έχουν θε-
τικές αποδόσεις από επιτυχή χειρισμό. Οι 
«πραγματικοί» μέτοχοι μπορεί να βλέπουν 
την αξία της επένδυσής τους να αυξάνει 
έναντι της πραγματικής της αξίας, καθώς 
η επιχείρηση περνά για λίγο σε καλύτερη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, με προ-
σλαμβανόμενο λιγότερο κίνδυνο και χα-
μηλότερο κόστος κεφαλαίου. Ακόμη και 
οι προμηθευτές και οι πελάτες μπορεί να 
έχουν το πλεονέκτημα συνέχισης των 
εμπορικών τους σχέσεων με την επιχεί-
ρηση, αμειβόμενοι για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες τους και έχοντας τιμήσει τις 
εγγυήσεις τους. Αλλά και το κράτος έχει 
ακόμη μία επιχείρηση να λειτουργεί ομαλά, 
με λιγότερη ανεργία να υπάρχει στην εθνι-
κή οικονομία. Εντούτοις, η άλλη πλευρά 
αυτής της ιστορίας είναι ότι οι μάνατζερ 
μπορούν επίσης να απωλέσουν τη φήμη 
τους, τους πελάτες ή προμηθευτές τους 
και τις δουλειές τους παίζοντας αυτά τα 
παιχνίδια, και οι stakeholders μπορεί να 
επηρεαστούν, αντιθέτως, δυσμενώς από 
αυτή τη συμπεριφορά.

Ως εκ των προαναφερθέντων, η ζήτηση 
για χειρισμό των λογαριασμών δεν πηγάζει 
μόνο από τους μάνατζερ. Εάν αυτός γίνεται 
αντιληπτό πως βοηθάει μια επιχείρηση να 
συνεχίσει τις επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες και ότι αυτή μπορεί να ανακάμψει 
από μια επικίνδυνη κατάσταση ή τουλάχι-
στον να αναβάλει μια καταστροφή, αυτός ο 
χειρισμός μπορεί να συνιστά την από κοι-

νού βούληση πολλών stakeholders, όπως 
είδαμε στην υπόθεση της Enron.

Ο χειρισμός λογαριασμών μπορεί να 
θεωρείται ένας κίνδυνος ή μια σχετι-
κώς ασήμαντη δραστηριότητα, τούτου 
εξαρτώμενου από τη γνώμη κάποιου για 
το πώς λειτουργεί αποδοτικά η αγορά. Η 
τεκμηρίωση πρόσφατων περιστατικών, 
όπως οι περιπτώσεις της World Com ή της 
Parmalat, έχει εγείρει σοβαρές αμφιβολίες 
όσον αφορά την ύπαρξη αποδοτικής κεφα-
λαιαγοράς. Σε ατελώς αποδοτικές αγορές, 
ο χειρισμός λογαριασμών θα μπορούσε να 
γίνει πραγματικό πρόβλημα, περιορίζοντας 
την αποδοτική κατανομή πλουτοπαραγωγι-
κών πόρων, η οποία βρίσκεται στα θεμέλια 
του οικονομικού συστήματος. Κάνοντας 
χειρισμό λογαριασμών σημαίνει κάμψη 
των κανόνων προς αλλαγή της σημασίας 
των λογιστικών καταστάσεων, με σκοπό 
την παραπληροφόρηση επενδυτών και 
άλλων χρηστών αυτής της πληροφόρη-
σης. Συνεπώς, αυτοί μπορεί να αποδίδουν 
εσφαλμένες αξίες στις επιχειρήσεις και 
να κάνουν μη αποδοτικές οικονομικές 
επιλογές, μεταβιβάζοντας πλούτο μεταξύ 
συμμετεχόντων στην αγορά, ανεξάρτητα 
από την υποκείμενη εσωτερική (πραγμα-
τική) αξία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.  Κατά το λεξικό του Κ. Κάντζου, 

οποιοσδήποτε έχει σημαντικά συμφέροντα 
σε μια επιχείρηση ή δραστηριότητα. Κων. 
Κάντζου, Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό 
Λεξικό Λογιστικής, Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 
2001.

2.  Δηλαδή την εμμονή στις τυπικές δι-
εργασίες με τις οποίες λειτουργούν οι αγο-
ρές, εν προκειμένω οι χρηματιστηριακές.



ΙΟ
ΥΝ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
0

Ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει 
στην πρόληψη αποτροπής σφαλ-
μάτων και έχει κατ’ ουσία χαρα-
κτήρα προληπτικό. Πρόληψη για 

τον εσωτερικό έλεγχο σημαίνει επάρκεια 
των συστημάτων ελέγχου, ολοκληρωμένες 
και αποτελεσματικές διαδικασίες, καθώς 
επίσης και περιορισμός της έκθεσης του 
οργανισμού σε κινδύνους. Με την έννοια 
της πρόληψης, οι εσωτερικοί ελεγκτές παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
εταιρικής διακυβέρνησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρ-

τητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 
συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία 
προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές 
δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρί-
ζει τον οργανισμό στην επίτευξη των στό-
χων του, χρησιμοποιώντας συστηματική 
και πειθαρχημένη προσέγγιση, με σκοπό 
την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας διαχείρισης των κινδύ-
νων, των δικλίδων και των διαδικασιών 
διακυβέρνησης.

Βάσει των ανωτέρω, ο εσωτερικός 
έλεγχος αποτελεί εσωτερική λειτουργία 
του οργανισμού, η οποία χαρακτηρίζεται 
για την ανεξαρτησία στον τρόπο που δρα-
στηριοποιείται, απαραίτητη για την εκπλή-
ρωση των στόχων της. Περιλαμβάνει τα 
μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται, με σκοπό τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση της επάρκειας της λει-
τουργίας των συστημάτων ελέγχου, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
του οργανισμού στο σύνολό του, μέσα στο 
πλαίσιο της πολιτικής που έχει θεσπίσει η 
διοίκηση. Με βασική επιδίωξη την προώ-
θηση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
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λειτουργίας του οργανισμού, ο εσωτερικός 
έλεγχος ελέγχει και αξιολογεί όλα τα μέτρα 
που χρησιμοποιούνται:

- Για την προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων του οργανισμού, με τη διαπί-
στωση τυχών λαθών, σπατάλης, απάτης, 
οργανωτικής αδυναμίας, αναποτελεσματι-
κότητας χρήσης φυσικών και ανθρώπινων 
πόρων.

- Για την αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας της εσωτερικής οργάνωσης και 
των εργασιών.

- Για τον έλεγχο και την εξασφάλιση της 
ορθής κατανόησης, από το προσωπικό και 
τους υπεύθυνους των τμημάτων, των αρ-
μοδιοτήτων, των ευθυνών και των καθηκό-
ντων τους και την εξασφάλιση της σωστής 
εκτέλεσής τους.

- Για την εξακρίβωση και την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης κάθε τμήματος συνολι-
κά στην οργάνωση και τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί, με βάση την υπάρχουσα 
εταιρική πολιτική.

- Για τη διαπίστωση τυχών δυσλειτουρ-
γιών και αδυναμιών στις ελεγχόμενες δια-
δικασίες και την άμεση υποβολή προτάσε-
ων για βελτιώσεις και λήψη διορθωτικών 
μέτρων.

- Για τη διασφάλιση της ορθολογικής 
λειτουργίας του λογιστικού συστήματος 
της οικονομικής μονάδας, ελέγχοντας την 
ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων, 
με βάση τα οποία συντάσσονται οι χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις.

- Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
του οργανισμού με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να συ-

γκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων 
του:

Επαγγελματισμός: Ενώ για αρκετούς 
ο επαγγελματισμός είναι εφάμιλλος της 
ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της αντι-
κειμενικότητας και της ορθής κρίσης, για 
άλλους είναι η διάθεση στο επάγγελμα των 
απαραίτητων ικανοτήτων για την ορθή δι-
εξαγωγή των ελέγχων.

Κατανόηση των εργασιών: Ο εσωτερικός 
ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατανοήσει σε 
βάθος το είδος και το αντικείμενο των δρα-
στηριοτήτων που πρόκειται να ελέγξει. Θα 
πρέπει να έχει κατανοήσει το τι θα ελέγξει 
ώστε να προσαρμόσει κατάλληλα τα εργα-
λεία ελέγχου στην ελεγχόμενη λειτουργία.

Παροχή λύσεων: Το σκέλος που προσθέ-
τει αξία και στον εσωτερικό ελεγκτή αλλά 
και στον οργανισμό είναι η εισήγηση της 
διορθωτικής ενέργειας που αποτελεί την 
παροχή λύσης, ανεξάρτητα από το αν θα 
εφαρμοστεί ή όχι από τη μονάδα.

Ανεξαρτησία: Εξασφαλισμένη ανεξαρτη-
σία ισοδυναμεί με αντικειμενική έκφραση 
γνώμης στα θέματα που ελέγχονται, διορ-
θωτική πρόταση ανεξάρτητη από συμφέρο-
ντα και σκοπιμότητες. Μη ύπαρξη ανεξάρ-
τητου εσωτερικού ελεγκτή ισοδυναμεί με 
μη αποτελεσματικό έλεγχο.

Υψηλό προφίλ: Ο εσωτερικός ελεγκτής 
θα πρέπει να διαθέτει τα προσωπικά στοι-
χεία εκείνα που θα εμπνεύσουν εμπιστοσύ-
νη στον ελεγχόμενο και θα τον κάνουν να 
πιστέψει ότι ο ελεγκτής είναι σύμβουλός 
του, που θα τον βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων του ελεγχόμενου και στην προσθή-
κη αξίας στην εργασία του.

Προσήλωση στον πελάτη: Ανεξάρτητα 
από το αν ο ελεγκτής είναι εξωτερικός συ-
νεργάτης ή εργαζόμενος της εταιρείας, η 

διενέργεια του ελέγχου σκοπό πρέπει να 
έχει τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 
του πελάτη, να εντοπίσει κινδύνους κατά 
τη δραστηριοποίηση του πελάτη και τελικά 
να προσθέσει αξία στον πελάτη του.

Εξειδίκευση στις δικλίδες ασφαλείας: Ο 
εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέ-
τει την τεχνογνωσία που να του επιτρέπει 
να προτείνει τη διορθωτική ενέργεια ή την 
ασφαλιστική δικλίδα που θα προσθέσει αξία 
στον πελάτη του.

Ο εσωτερικός ελεγκτής ως διοίκηση: Για 
να είναι ο ελεγκτής πιο αποτελεσματικός 
και αποδοτικός θα πρέπει να πάρει τον 
ρόλο της διοίκησης και των μετόχων. Θα 
πρέπει να ενστερνιστεί τις ανησυχίες, τους 
φόβους, το όραμα της διοίκησης και των 
μετόχων, καθώς επίσης να μπει στη σκέψη 
τους και να διενεργήσει τον έλεγχο σαν να 
ήταν ο ίδιος διοίκηση - μέτοχος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Με τον όρο σύστημα εσωτερικού ελέγ-

χου εννοείται το σύνολο των λειτουργιών, 
κανόνων, μέτρων, αρχών και διαδικασιών 
που θέτει σε λειτουργία ο οργανισμός, με 
σκοπό την εφαρμογή και τήρηση της πολιτι-
κής και των αρχών της διοίκησης, ώστε να 
εξασφαλιστούν τα συμφέροντά του. Είναι το 
σύστημα μέσω του οποίου ασκείται η εται-
ρική διακυβέρνηση. Η πολυπλοκότητα των 
οργανισμών, το είδος των δραστηριοτήτων, 
όπως και το περιβάλλον δραστηριοποίησης, 
καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση διαφορε-
τικών συστημάτων. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 
σχεδιάζεται για τις ανάγκες του εκάστοτε 
οργανισμού.
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Η από 1/1/2018 εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» άλλαξε το πλαίσιο των 
λογιστικών αρχών σχετικά με 

την αναγνώριση και επιμέτρηση των χρη-
ματοοικονομικών μέσων και ειδικότερα 
της μεθόδου απομείωσης αυτών. 

Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, 
όπως αναμενόταν, είχε σημαντικές επιπτώ-
σεις στα οικονομικά μεγέθη των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων. 

Για τις ελληνικές τράπεζες η εφαρμογή 
του IFRS 9, όπως αποδεικνύεται στην πα-
ρούσα εργασία, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς η παρατεταμένη οικονομική κρίση 
της χώρας συνέβαλε ώστε μεγάλο μέρος 
της πιστωτικής τους έκθεσης και του δα-
νειακού τους χαρτοφυλακίου να σχετίζεται 
με τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγ-
ματα (Non Performing Exposure, NPEs). 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 
ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΛΠ 39 

Η πρώτη σημαντική αλλαγή στη λογι-
στική των χρηματοοικονομικών μέσων 
σχετίζεται με το γεγονός της μετάβασης 
από τους ορισμένους κανόνες (rules based) 
που επέβαλλαν τα ΔΛΠ, εν προκειμένω το 
ΔΛΠ 39, σε αρχές (principle based) που 
επιβάλλει το ΔΠΧΑ 9. Ουσιαστικά η χρή-
ση των κανόνων που επέβαλλε το ΔΛΠ 39 
θεωρήθηκε ως μη ενδεδειγμένη στο μετα-
βαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και η 
χρήση των αρχών που επιβάλλει το ΔΠΧΑ 9 
εκτιμάται ότι συμβάλλει στην ορθολογικό-
τερη απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 
μέσων, παρά το γεγονός ότι έχει κενά όσον 
αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες και κά-
θε επιχείρηση πρέπει να ορίσει ένα εύρος 
υποθέσεων και εκτιμήσεων βασιζόμενων 
στο ειδικότερο επιχειρησιακό της μοντέλο.

ΔΠΧΑ 9:  
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΓΈΡΆΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΆΟΣ
Οικονομολόγος, Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΧΥΤΗΣ ΈΥΆΓΓΈΛΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι 

οι μεγαλύτερες αλλαγές στη λογιστική των 
χρηματοοικονομικών μέσων επικεντρώ-
νονται στη μεταγενέστερη επιμέτρηση 
(subsequent measurement) αυτών, η οποία 
βέβαια σχετίζεται με τον προσδιορισμό της 
απομείωσης, για τον υπολογισμό της οποί-
ας, στη θέση των διαφόρων μοντέλων που 
πρότεινε το ΔΛΠ 39, το ΔΠΧΑ 9 προτείνει 
ένα ενιαίο μοντέλο, το μοντέλο των ανα-
μενόμενων πιστωτικών ζημιών (expected 
credit loss model).

Ειδικότερα, το ΔΛΠ 39 όριζε τις κατη-
γορίες των χρηματοοικονομικών μέσων 
με βάση τον σκοπό απόκτησης κατά την 
αρχική αναγνώριση, καθώς και βάσεις για 
την επιμέτρηση αυτών. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει 
μια απλοποιημένη προσέγγιση, σύμφωνα 
με την οποία το επιχειρηματικό μοντέ-
λο (business model) είναι η βάση για την 
αναγνώριση και επιμέτρηση των χρημα-
τοοικονομικών μέσων. Επιπλέον, με την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 καταργήθηκε η κα-
τηγορία διαθέσιμα προς πώληση (available 
for sale) και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
της κατηγορίας αυτής αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Συ-
νολικών Εισοδημάτων (ΚΣΕ) και πλέον οι 
αλλαγές της εύλογής αξίας και των προ-
βλέψεων για αναμενόμενες ζημιές λαμβά-
νονται υπόψη κατά τη μεταγενέστερη επι-
μέτρησή τους. Η επιμέτρηση στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων παραμένει 
η ίδια στο ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 9.

Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Η σημαντικότερη διαφορoποίηση μεταξύ 
του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9 έγκειται στον 

υπολογισμό της απομείωσης (impairment). 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, η απομείωση βα-
σιζόταν στις πραγματοποιηθείσες ζημιές 
(Incurred Losses Model), ενώ το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει τον υπολογισμό της απομεί-
ωσης με βάση τις αναμενόμενες ζημιές 
(Expected Losses Model). Το μοντέλο αυ-
τό, το οποίο ορίζεται και ως «conceptional 
model of loss allowance», επιτρέπει την 
αναγνώριση ζημιών ως πρόβλεψη για ανα-
μενόμενες πιστωτικές ζημιές πριν αυτές 
προκύψουν. Προς την κατεύθυνση αυτή οι 
επιχειρηματικές οντότητες οφείλουν να 
έχουν αυξημένα κριτήρια υποθέσεων και 
πρόσθετων στοιχείων αξιολόγησης σχετικά 
με τις προσδοκίες τους. 

Η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά (ECL) 
ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα σε όλες 
τις συμβατικές ροές που είναι απαιτητές 
σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις 
προσδοκώμενες ταμειακές ροές (δηλαδή 
όλες τις ταμειακές υστερήσεις ταμειακών 
ροών), προεξοφλημένη με βάση το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. 

Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι για τον υπολογισμό 
των αναμενόμενων ζημιών πρέπει να λη-
φθούν υπόψη σενάρια σταθμισμένα βάσει 
πιθανοτήτων που θα αφορούν την αναμε-
νόμενη διάρκεια του χρηματοοικονομικού 
μέσου. Ο υπολογισμός βασίζεται στην εκτί-
μηση ενός εύρους εκτιμήσεων για το ύψος 
και τον χρόνο των ταμειακών ροών που θα 
εισρεύσουν. 

Για τις απαιτήσεις σημαντικού ύψους για 
τις οποίες υφίσταται αυξημένος κίνδυνος 
ή έχει επέλθει αθέτηση η αξιολόγηση οφεί-
λεται να γίνεται σε ατομική βάση.

Ο υπολογισμός των αναμενόμενων πι-
στωτικών ζημιών βάσει της ατομικής αξι-

ολόγησης ορίζεται: 
ECL = ∑_i‒‒( IFRS Outstanding Balance-Present 

Value of the Recoverable Amount)xPi‒

Για τις λοιπές απαιτήσεις που δεν υπό-
κεινται σε ατομική αξιολόγηση, η αξιολό-
γηση γίνεται σε συλλογική βάση, βάσει της 
οποίας η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 
καθ’ όλη της διάρκεια της ζωής για όλα τα 
χαρτοφυλάκια έχει ως ακολούθως:

 
LECL=∑_i‒(∑_t^T‒‒PD ‒(i@t)‒  x LGD ‒(i@t) x EADt X 

DFt )Pi

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Από την επεξεργασία των ετήσιων οι-
κονομικών καταστάσεων και εκθέσεων 
των τεσσάρων (4) ελληνικών συστημικών 
τραπεζών κατά τη χρήση του 2018 (περίοδος 
πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9) προέκυ-
ψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα : 

α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρη-
ματοοικονομικών μέσων 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 κατήργησε την 
προηγούμενη σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 κα-
τηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών 
μέσων σύμφωνα με τον σκοπό της απόκτη-
σης αυτών, ωστόσο, όσον αφορά τον κανόνα 
επιμέτρησης, δεν διαφοροποίησε σημαντι-
κά τις επιμέρους κατηγορίες. Σημειώνεται 
ότι η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος 
φαντάζει ίδια, αλλά διαφοροποιείται στον 
υπολογισμό. Με το ΔΛΠ 39 οι ταμειακές 
ροές από τα χρηματοοικονομικά μέσα με 
τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου διαι-
ρούνταν μέχρι την περίοδο λήξης αυτών. 
Αντίθετα, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, διατηρεί-
ται η χρήση του πραγματικού επιτοκίου για 
προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών 
ροών και για τον υπολογισμό των αναμενό-
μενων πιστωτικών ζημιών για το χρημα-
τοοικονομικό μέσο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ΔΠΧΑ 9 τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία αποτι-
μώνται στο αποσβέσιμο κόστος, ανήλθαν 

Κατηγορία ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 9

Αρχική αναγνώριση - 

Ταξινόμηση

- Δάνεια και Απαιτήσεις 

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΘ 

- Διακρατούμενα στη λήξη 

- Διαθέσιμα προς πώληση 

- Χρηματοοικονομικά Μέσα στην 

αποσβέσιμη αξία

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΘ

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΑΧ

Μεταγενέστερη 

επιμέτρηση

- Αποσβέσιμο κόστος

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΘ

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΑΧ

- Αποσβέσιμο κόστος 

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΣΕ 

- Εύλογη Αξία μέσω ΚΑΧ

Απομείωση
Χρήση διαφόρων μοντέλων για τον 

προσδιορισμό της απομείωσης 

Χρήση του μοντέλου των 

αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών ενιαία για όλα τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Επαναταξινόμηση
Δεν επιτρέπονται μετά την αρχική 

αναγνώριση

Επιτρέπεται αν υπάρχουν αλλαγές 

στο επιχειρηματικό μοντέλο

Συμμετοχικοί τίτλοι

Οι διαθέσιμοι προς πώληση 

ταξινομούνται στην εύλογη αξία 

μέσω ΚΘ 

Ταξινομούνται στην εύλογη αξία 

μέσω ΚΘ

πίνακας 1: σημαντικότερες διαφορές μεταξύ δλπ 39 και δπχα 9 

Για τις λοιπές απαιτήσεις που δεν υπόκεινται σε ατομική αξιολόγηση, η αξιολόγηση 

γίνεται σε συλλογική βάση, βάσει της οποίας η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά καθ’ 

όλη της διάρκεια της ζωής για όλα τα χαρτοφυλάκια έχει ως ακολούθως: 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ (∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐸𝐸𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑋𝑋 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑡𝑡 ) 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑖𝑖
  

 

Επιπτώσεις της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στις ελληνικές συστημικές τράπεζες  

Από την επεξεργασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων των 

τεσσάρων (4) ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά τη χρήση του 2018 (περίοδος 

πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9) προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα :  

 

 

α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων  

 
Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 κατήργησε την προηγούμενη σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 

κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με τον σκοπό της 

απόκτησης αυτών, ωστόσο, όσον αφορά τον κανόνα επιμέτρησης, δεν διαφοροποίησε 

σημαντικά τις επιμέρους κατηγορίες. Σημειώνεται ότι η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο 

κόστος φαντάζει ίδια, αλλά διαφοροποιείται στον υπολογισμό. Με το ΔΛΠ 39 οι 

ταμειακές ροές από τα χρηματοοικονομικά μέσα με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου διαιρούνταν μέχρι την περίοδο λήξης αυτών. Αντίθετα, σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 9, διατηρείται η χρήση του πραγματικού επιτοκίου για προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών και για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών για το χρηματοοικονομικό μέσο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ΔΠΧΑ 9 τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 

αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος, ανήλθαν σε 84% του συνόλου έναντι 88% που 

ήταν σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και τα χρηματοοικονομικά μέσα, αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω καθαρής ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε 

Κατηγορίες ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 9 

Αποσβέσιμο 
κόστος  88% 84% 

Ευλογη αξία 
μέσω ΚΣΕ  7% 8% 

Ευλογη αξία 
μέσω KAX 5% 7% 



ΙΟ
ΥΝ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
0

σε 84% του συνόλου έναντι 88% που ήταν 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και τα χρηματοοι-
κονομικά μέσα, αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία μέσω καθαρής ή στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε 8% και 7% 
έναντι 7% και 5% σύμφωνα με το ΔΠΛ 39. 
Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλλε κύρια η 
αναταξινόμηση δανείων προς το Δημόσιο, 
τα οποία αναταξινομήθηκαν από το απο-
σβέσιμο κόστος στις κατηγορίες εύλογη 
αξία μέσω καθαρής και εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. 

β) Ζημιές απομείωσης δανείων σύμφω-
να με το ΔΠΧΑ 9

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και του μοντέ-
λου των Expected Credit Loss (ECL) συ-
νέβαλε στη δημιουργία από τις ελληνικές 
συστημικές τράπεζες πρόσθετων προβλέ-
ψεων απομείωσης ύψους 6,2 δισ. ευρώ, η 
κατανομή των οποίων ανά τράπεζα απει-
κονίζεται στο διάγραμμα 1. 

Οι πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης 
των ελληνικών συστημικών τραπεζών 
προήλθαν από την απομείωση κατά 5,4 δισ. 
ευρώ του δανειακού τους χαρτοφυλακίου 
και κατά 728 εκ. ευρώ από την απομείωση 
των λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 
του ενεργητικού. Από το σύνολο των πρό-
σθετων προβλέψεων απομείωσης, ποσό 332 
εκ. ευρώ αναταξινομήθηκε στα ίδια κεφά-
λαια και ποσό 423 εκ. ευρώ αναγνωρίστηκε 
ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Αποτέλεσμα των πρόσθετων προβλέψεων 
ήταν η μείωση των ιδίων κεφαλαίων των 
ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά 
5,4 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 17% των συνο-
λικών τους ιδίων κεφαλαίων. Όσον αφορά 
την εξέταση ανά τράπεζα, η επίδραση αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ποσο-
στό αυτό κυμάνθηκε από 11% έως και 23%, 
όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα 2. 

γ) Κατάταξη πιστωτικών ανοιγμάτων με 
βάση τον πιστωτικό κίνδυνο (staging)

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την υποχρέωση τα-
ξινόμησης των πιστωτικών ανοιγμάτων 
σε στάδια (stages) για τους σκοπούς υπο-
λογισμού της αναμενόμενης πιστωτικής 
ζημιάς. 

Ειδικότερα, στο Στάδιο 1 (stage 1) ταξι-
νομούνται εξυπηρετούμενα ανοίγματα τα 
οποία δεν έχουν σημαντική αύξηση του 
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την αρ-

χική τους αναγνώριση. Στο στάδιο αυτό οι 
αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 
αναγνωρίζονται με βάση την πιθανότητα 
αθέτησης εντός των επόμενων δώδεκα 
(12) μηνών. 

Στο Στάδιο 2 (stage 2) ταξινομούνται εξυ-
πηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα για τα 
οποία έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του 
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την αρ-
χική αναγνώριση. 

Στο Στάδιο 3 (stage 3) ταξινομούνται τα 
μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγμα-
τα. Επισημαίνεται ότι στα στάδια 2 και 3 οι 
αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 
αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής 
των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Σημειώνεται ότι το ΔΛΠ 39 όριζε την 
υποχρέωση γνωστοποίησης των δανείων 
και απαιτήσεων σε τρεις κατηγορίες: α) τα 
εξυπηρετούμενα δάνεια, β) δάνεια σε κα-
θυστέρηση αλλά μη απομειωμένα και γ) 
τα απομειωμένα.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι ελληνικές τρά-
πεζες αναγνώρισαν στο Stage 1 το 36% των 
πιστωτικών των ανοιγμάτων, στο Stage 2 
το 15% και στο Stage 3 το 49%. Σημειώνε-
ται ότι στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, γνωστοποιούσαν 
ότι από το σύνολο των δανείων και απαιτή-
σεών τους το 46% κατατάσσονταν στα εξυ-
πηρετούμενα, το 7% σε καθυστέρηση και μη 
απομειωμένα και το 47% στα απομειωμένα.

Διάγραμμα 3: Ταξινόμηση πιστωτικών 

ανοιγμάτων και δανείων 

Διάγραμμα 2: Πρόσθετες προβλέψεις ως (%) των Ιδίων Κεφαλαίων

Διάγραμμα 1: Πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των ελληνικών τραπεζών
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δ) Κάλυψη πιστωτικών ανοιγμάτων από 
προβλέψεις 

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις επί των 
οικονομικών καταστάσεών τους, οι προ-
βλέψεις που είχαν σχηματίσει οι ελληνι-
κές συστημικές τράπεζες σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 39 ανέρχονταν σε 47,4 δισ. ευρώ και 
αντιστοιχούσαν στο 23,4% του συνολικού 
τους δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι εν λό-
γω προβλέψεις σχετίζονταν αποκλειστικά 
με τα δάνεια που είχαν ταξινομηθεί στην 
κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων και 
αφορούσαν κατά 15% στεγαστικά, κατά 36% 
καταναλωτικά και κατά 23% επιχειρηματι-
κά δάνεια. 

Κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, οι προβλέ-
ψεις απομείωσης των πιστωτικών ανοιγμά-
των ανήλθαν σε 52,5 δισ. ευρώ και ο μέσος 
όρος κάλυψης διαμορφώθηκε σε 26%.

Όσον αφορά την ανάλυση ανά επιμέρους 
στάδιο (stage) και κατηγορία δανείων, oι 

μέσοι όροι κάλυψης διαμορφώθηκαν: α) 
stage 1 σε 0,8% (0,4% για τα στεγαστικά, 1,5% 
για τα καταναλωτικά και 0,9% για τα επι-
χειρηματικά), β) stage 2 σε 8,9% (6,5% για 
τα στεγαστικά, 24% για τα καταναλωτικά 
και 8,9% για τα επιχειρηματικά) και γ) για 
τα ανοίγματα στο stage 3 σε 50% (34,1% για 
τα στεγαστικά, 69,4% για τα καταναλωτικά 
και 54,0% για τα επιχειρηματικά)

Στο διάγραμμα 4 απεικονίζεται η ποσο-
στιαία κάλυψη των προβλέψεων ανά κα-
τηγορία ανοίγματος και ανά στάδιο (stage) 
ταξινόμησης.

ε) Επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια 
των ελληνικών τραπεζών 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία 
για τη χρήση του 2017, ο δείκτης Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common 
Equity Tier I, CET1) των ελληνικών συστη-
μικών τραπεζών διαμορφώνονταν στις 
31.12.2017 σε μέσο όρο στο 17%. Η εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 9 και ειδικότερα ο σχηματισμός 
των πρόσθετων προβλέψεων επιβάρυνε 
τον εν λόγω δείκτη, διαμορφώνοντάς τον 
στο 13,68%. 

Ωστόσο, οι ελληνικές συστημικές τράπε-
ζες έκαναν χρήση της δυνατότητας που πα-
ρέχεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 
να αναγνωρίσουν σταδιακά την επίπτωση 
από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 στα εποπτι-
κά τους κεφάλαια και να συμπεριλάβουν 
στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 
1 (CET 1) ένα μέρος των αυξημένων προ-
βλέψεων για πιστωτικές ζημιές ECL κατά 
τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου που 
αρχίζει το 2018.

Η επίπτωση επί της κεφαλαιακής επάρ-
κειας των επιμέρους τραπεζών με την 
πλήρη και τη μερική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
απεικονίζεται στο διάγραμμα 5:

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
9 επέφερε σημαντικές αλλαγές στη λογι-
στική αναγνώριση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων και είχε 
σημαντικές επιπτώσεις στα μεγέθη των 
ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς, 
συνεπεία αυτού, αναγνώρισαν πρόσθετες 
προβλέψεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ, οι οποίες 
μείωσαν κατά 17% τα ίδια κεφάλαιά τους και 
κατά 3,4% την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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I n s t r u m e n t s :  R e c o g n i t i o n  a n d 
Measurement, https://www.ifrs.org/
issued-standards/list-of-standards/ias-
39-financial-instruments-recognition-
and-measurement/ β) IFRS 9 Financial 
Instruments, https://www.ifrs.org/
issued-standards/list-of-standards/ifrs-
9-financial-instruments/

European Banking Authority (EBA 
-2017). Final Report : Guidelines on credit 
institutions’ credit risk management 
practices and accounting for expected 
credit losses, https://eba.europa.
eu/sites/default/documents/files/
documents/10180/1842525/d769d006-
d992-4202-8838-711a034e80a2/Final%20
Guidelines%20on%20Accounting%20for%20
Expected%20Credit%20Losses%20(EBA-
GL-2017-06).pdf 

Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις : http://
www.helex.gr/el/web/guest/company-fin.-
statements.

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κάλυψη προβλέψεων ανά κατηγορία δανείων 

Διάγραμμα 5: Η επίπτωση εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 επί της κεφαλαιακής επάρκειας 
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Η KPMG στη Γερμανία πραγμα-
τοποίησε για δεύτερη φορά πα-
γκόσμια έρευνα για να διερευ-
νήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αξιολογούν 
το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
τους κινδύνους και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο σχεδιάζουν να διασφαλίσουν την 
ανάπτυξη και τη μελλοντική επιτυχία για 
την εταιρεία τους τα επόμενα τρία χρόνια. 

Για τις γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές 
θέσεις σε όλο τον κόσμο σημαντικό προσω-
πικό κίνητρο είναι η επίτευξη μακροπρόθε-
σμης επιτυχίας για την εταιρεία τους. Αυτό 
δηλώνουν 25% των γυναικών στην Ελλάδα 
(34% σε παγκόσμιο επίπεδο) στη 2η μελέτη 
«Global Female Leaders Outlook» (GFLO) 
της KPMG. Επιπλέον ένα τρίτο (35% στην 
Ελλάδα και 33% διεθνώς) κινητοποιούνται 
από την ιδέα ότι οι πράξεις τους θα επιφέ-
ρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα.

Η Σιάνα Κυριάκου, γενική διευθύντρια 
και COO της KPMG στην Ελλάδα, με αφορ-
μή τη δημοσίευση της έρευνας δήλωσε 
σχετικά: «Διαπιστώσαμε πολλές ομοιότη-
τες και κάποιες σημαντικές διαφορές. Οι 
Ελληνίδες της επιχειρηματικής σκηνής 
έχουν στο ενεργητικό τους την οικονομική 
ύφεση που διανύσαμε, το μεταβαλλόμενο 
ευρωπαϊκό και εθνικό πολιτικό τοπίο και 
τα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής. 
Παρόλα αυτά, αξιολογούν θετικά την ανά-
πτυξη της εταιρείας τους για τα επόμενα 
χρόνια, περισσότερο μάλιστα από ό,τι οι 
ομόλογές τους στον κόσμο, ενώ το 1/3 των 
Ελληνίδων βλέπουν με αισιοδοξία την οι-
κονομία της χώρας μας για τα επόμενα τρία 
χρόνια. Όλες οι γυναίκες όμως συμπλέουν 
σε θέματα που αφορούν την καινοτομία και 
την αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων, 
τα οποία φαίνεται πως τις αφορούν εξίσου 
με τις γυναίκες των άλλων 51 χωρών».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η έρευνα Global Female Leaders Outlook 2019 της KPMG αναδεικνύει για 
πρώτη φορά τις απόψεις και Ελληνίδων σε ηγετικές θέσεις 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι ερωτηθείσες στην Ελλάδα φαίνεται 
να είναι πιο αισιόδοξες ως προς τις προ-
οπτικές ανάπτυξης, τόσο της εταιρείας 
τους (87%) όσο και του κλάδου τους (73%), 
εν αντιθέσει με εκείνες σε παγκόσμιο επί-
πεδο (70% και 60% αντίστοιχα), οι οποίες 
φαίνεται να είναι πιο προσεκτικές για την 
παγκόσμια οικονομία. Η εικόνα για την 
παγκόσμια οικονομία είναι ακόμα χειρό-
τερη, καθώς μόλις το 38% των γυναικών 
σε παγκόσμιες ηγετικές θέσεις αναμένουν 
ανάπτυξη, με τα αποτελέσματα της Ελλά-
δας (25%) να ενισχύουν αυτήν την εικόνα. 
Αισιόδοξες όμως φαίνονται οι Ελληνίδες, 
με 38% να αναμένουν ανάπτυξη στη χώρα 
για τα επόμενα 3 χρονιά και 45% αντίστοιχα 
οι γυναίκες των υπόλοιπων χωρών. 

Επίσης, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
της εταιρείας τους, περισσότερες από τις 
μισές ερωτηθείσες (62%) στην Ελλάδα πι-
στεύουν στις δικές τους δυνάμεις και θεω-
ρούν ότι η οργανική ανάπτυξη αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων. Σύμφωνα με την Angelika 
Huber-Straßer, Head of Corporates της 
KPMG Γερμανίας, τα αποτελέσματα αντα-
νακλούν την ανάπτυξη των περασμένων 
μηνών: «Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αυ-
ξάνονται σταθερά. Σε ένα τέτοιο περιβάλ-
λον, η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική 
τοποθέτηση και ένα σύγχρονο, πελατοκε-
ντρικό επιχειρηματικό μοντέλο». 

Παρ’ όλους τους προβληματισμούς για 
την οικονομία, σχεδόν η πλειοψηφία των 
γυναικών (83%) σε ηγετικές θέσεις υπο-
στηρίζει ότι οι ανατρεπτικές (disruptive) 

τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερες ευ-
καιρίες παρά κινδύνους. Επιπλέον, από την 
έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει περισσότερη 
εμπιστοσύνη στα μοντέλα δεδομένων για 
τη λήψη αποφάσεων, ενώ αναμένουν και 
θετικά αποτελέσματα επιστροφής επέν-
δυσης (ROI, Return of Investment) από την 
τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική δι-
αδικασία αυτοματοποίησης (RPA, Robotic 
Process Automation) τόσο οι γυναίκες που 
ερωτήθηκαν στην Ελλάδα όσο και στις 
υπόλοιπες χώρες. Πολύ σημαντικό επίσης 
είναι το γεγονός ότι οι μισές Ελληνίδες επι-
θυμούν την ενίσχυση των γνώσεών τους 
σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες για την 
τεχνητή νοημοσύνη.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αυτοί οι 
οποίοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν 
είναι όσοι πληρούν τις προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων μερών και προσαρμό-
ζονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς. 
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών (77%) 
στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επί-
πεδο (80%) αισθάνονται προσωπική ευθύνη 
να διασφαλίσουν ότι οι αξίες των πελατών 
αντανακλώνται στις περιβαλλοντικές, κοι-
νωνικές και διακυβερνητικές πολιτικές 
τις εταιρείας τους. Η πλειοψηφία όσων 
ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι κατανοούν πο-
λύ καλύτερα τους πελάτες τους χάρη στις 
αναλύσεις δεδομένων τα τελευταία χρόνια. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, 
υπάρχει γενική ομολογία ότι παίζει πολύ 
σημαντικό και κρίσιμο ρόλο σε κάθε εται-

ρεία. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των 
γυναικών στην Ελλάδα υποστηρίζουν τις 
επενδύσεις για την ανάπτυξη και τον εκ-
συγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
καθώς αυτοί οι παράγοντες θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ωστόσο, ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας 
(67%) στην Ελλάδα αναμένει ότι θα υπάρ-
χει μεγαλύτερη δυσκολία στο μέλλον να 
βρεθούν αρκετά κατάλληλοι εργαζόμενοι 
στις εταιρείες. 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ (AGILITY) ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Από την έρευνα που διεξήχθη προκύ-
πτει ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 
θα χρειαστεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτοι 
και ανθεκτικοί σε disruptive επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα. Το 78% των γυναικών της 
έρευνας στην Ελλάδα θεωρούν ότι η ευελι-
ξία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγο-
ντα για την επιτυχία της επιχείρησής τους, 
ενώ παράλληλα βασίζονται στον έγκαιρο 
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εντοπισμό των τάσεων αγοράς ώστε να 
αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές. 

Επιπλέον, μεγάλη πρόκληση αποτελεί 
η κινητοποίηση της εταιρείας τους προς 
την κατεύθυνση της καινοτομίας. Γι’ αυ-
τό τον λόγο, σχεδόν όλες οι ερωτηθείσες 
στη Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες (95% 
και 96%) δηλώνουν ότι οι διαδικασίες και η 
εφαρμογή της καινοτομίας χρήζουν βελτί-
ωσης τα επόμενα τρία χρόνια. Οι γυναίκες 
στην Ελλάδα επίσης συμφωνούν (87%) ότι 
επιθυμούν μια εταιρική κουλτούρα στην 
οποία οι υπάλληλοι να συμμετέχουν στην 
οποιαδήποτε διαδικασία καινοτομίας, χω-
ρίς να φοβούνται τυχόν αρνητικές συνέπει-
ες στην περίπτωση αποτυχίας. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η κουλτούρα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γυναί-
κες σε ηγετικές θέσεις. Η ισότητα των 
δύο φύλων καθίσταται το νέο status quo 

σε πολλές οικογένειες, με περισσότερες 
από τις μισές γυναίκες να υποστηρίζουν 
ότι και τα δύο φύλα είναι εξίσου υπεύθυνα 
για το νοικοκυριό του σπιτιού. Ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα 
(82%) έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν 
να αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου 
ή στερεότυπα καθημερινά στην εργασία 
τους, ενώ διακρίνεται μεγάλη διαφορά στο 
ποσοστό αυτό στις υπόλοιπες χώρες (58%). 

Σύμφωνα με τις περισσότερες συμμετέ-
χουσες (65%), όλες οι εταιρείες αποτελούν 
τον σημαντικότερο παράγοντα για την προ-
ώθηση της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, 
δεν είναι μόνο ευθύνη των εταιρειών αλλά 
και του καθένα ξεχωριστά να βοηθήσει τον 
εαυτό του. Γι’ αυτό τον λόγο οι περισσότε-
ρες ερωτηθείσες στην Ελλάδα (76%) και 
στις υπόλοιπες χώρες (73%) δεσμεύτηκαν 
να καταρτίσουν ένα προσωπικό στρατηγικό 
πλάνο καριέρας. 

Η Σιάνα Κυριάκου, λίγες μέρες πριν την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ανέφερε: 

«Δράττομαι της ευκαιρίςα να υπογραμμίσω 
ότι η εταιρεία μας διαπνέεται έμπρακτα 
από κουλτούρα αξιοκρατίας και με χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αξίες μας 
γίνονται γνωστές. Στην εταιρεία μας η ισό-
τητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού 
για “inclusion and diversity”, για ίσες ευ-
καιρίες πρόσληψης και ένταξης στον εργα-
σιακό χώρο. Είναι βαθιά καταγεγραμμένο 
στο DNA της KPMG να προσφέρουμε ίσες 
ευκαιρίες σε όλους και δίνουμε μεγάλη 
αξία στη μοναδικότητα του καθενός. Εστι-
άζουμε αποκλειστικά στον επαγγελματι-
σμό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων 
μας. Και αυτό το κάνουμε πράξη, χρόνια 
τώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως είμαστε η 
πρώτη εταιρεία που έκανε γυναίκα συνε-
ταίρο (partner) το 1995, ανάμεσα στις “Big 
4” εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία, το 53% των εργαζομένων μας 
είναι γυναίκες».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές 

του καλοκαιριού του 2019 και συμμετείχαν 
1.124 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις από 52 
χώρες και περιφέρειες. Συγκεκριμένα, 
στην Ελλάδα συμμετείχαν 55 γυναίκες σε 
ηγετικές θέσεις (5%) μεταξύ 40-65 ετών 
(87%), με το μεγαλύτερο ποσοστό (57%) να 
κατέχει ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε 
κλάδους Στρατηγικής/Management, Οι-
κονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω 
από τις μισές γυναίκες (57%) εργάζονται 
στην ίδια θέση για πάνω από 5 χρόνια, ενώ 
το 61% απάντησε ότι δεν έχει εργαστεί σε 
σχετικές θέσεις εκτός εταιρείας.
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Οι λέξεις «λογιστής», «λογιστι-
κή» και «λογιστήριο», καθώς 
και τα παράγωγά τους, έχουν 
αποκτήσει κατά τη μακραίω-

νη ιστορία της ελληνικής γλώσσας δια-
φοροποιημένες έννοιες. Στην παρακάτω 
ανάλυση θα δούμε πώς, κατά εποχές, 
χρησιμοποιούνταν οι λέξεις αυτές.

Η έννοια της λέξεως «λογιστής» και 
«λογιστική» στην αρχαία Ελλάδα

 
α. Οι λογιστές

Στο κράτος των Αθηνών, πριν το 
έτος 300 π.Χ., είχε ιδρυθεί ένα σώμα ή 
«συνέδριο των λογιστών», ως θεσμός 
επιτήρησης των οικονομικών του κρά-
τους. Οι «λογιστές» αυτοί έλεγχαν τους 
λογαριασμούς των δημοσίων ταμιών 
(αρχόντων οι όποιοι ήσαν υπόλογοι) 
και ενήγαν ενώπιον της δικαιοσύνης 
τούς τυχόν μη ανεπίληπτους. Επρό-
κειτο δηλαδή για ένα σώμα ελεγκτών.  
Οι Αθηναίοι είχαν και ένα άλλο ακόμα 
σώμα αναθεωρητών (ελεγκτών), από δέ-
κα αθηναίους εφόρους, εκλεγόμενους 
από τον λαό (τον δήμο), οι οποίοι ονομά-
ζονταν «εύθυνοι» και ήσαν επιφορτισμέ-

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Ωρίων Α.Ε.



ΙΟ
ΥΝ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
0



100

ACCOUNTANCY GREECE        39

νοι, μαζί με τους λογιστές, να ελέγχουν 
τους «λογαριασμούς διαχειρίσεως» των 
αρχόντων, οι όποιοι αποχωρούσαν από το 
αξίωμά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι άρ-
χοντες, όχι μόνον εκείνοι που είχαν δια-
χειριστεί δημόσιο χρήμα αλλά και οι υπό-
λοιποι, υποβάλλονταν σε διπλό έλεγχο. 
Επίσης, στην Αθήνα, για πρώτη φορά περί 
το 400 π.Χ., ο νόμος όριζε να δημοσιεύο-
νται οι λογαριασμοί των τότε εταιρειών. 
Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα απαντούμε 
τους «εξεταστές», τους «συνηγόρους», 
τους «δοκιμαστήρες» (στην Αχαϊκή Συ-
μπολιτεία), τους «αρχησκόπους» (στη 
Φθιώτιδα), τους «κατόπτες» (στη Βοιω-
τία) τους «απολόγους» (στη Θάσο) (Ι. Μ. 
Καμπλούρης, «Ο θεσμός των ορκωτών 
λογιστών», 1969).

 
β. Η «λογιστική»

Η «λογιστική» (με την έννοια που έδι-
ναν στον όρο οι αρχαίοι Έλληνες), ως 
κλάδος της μαθηματικής επιστήμης, 
χρησίμευε κυρίως στις καθημερινές 
συναλλαγές των ανθρώπων (πρακτικά 
μαθηματικά), η οποία στη συνέχεια εξε-
λίχθηκε μαζί με την εξέλιξη του εμπο-
ρίου. Η δημιουργία και η εξέλιξη των 
μαθηματικών βοήθησε στη δημιουργία 
και στην εξέλιξη άλλων επιστημών ... Με 
δυο λόγια θα δούμε τα συστήματα των 
αριθμών που κατασκεύασαν οι άνθρωποι 
και την πρακτική αριθμητική στην πορεία 
του χρόνου, δηλαδή τα σύμβολα (ψηφία) 
και τους κανόνες που διατύπωσαν και 
τις πρακτικές μεθόδους που επινόη-
σαν για την εκτέλεση υπολογισμών με 
αριθμούς για να διευκολύνουν τη ζωή 
τους και το έργο του εμπορίου (Ηλέκτρα 
Καμπουράκη-Πατεράκη, «Η λογιστική 
στην καθημερινή ζωή των αρχαίων»). 

Στην Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού 
της Ελληνικής Γλώσσας των Liddell 
και Scott, καταγράφονται τα εξής 
σχετικά με την έννοια της «λογιστι-
κής» στην αρχαία ελληνική γλώσσα: 
λογισμός, ο (λογίζομαι)· Ι. 1. λογαριασμός, 
υπολογισμός, εκτίμηση, σε Θουκ., Πλάτ. 
στον πληθ., αριθμητική, σε Ξεν., Πλάτ. 2. 
λογαριασμός, το χαρτί του λογαριασμού, 
σε Δημ. ΙΙ. 1. χωρίς αναφορά σε αριθμούς, 
υπολογισμός, εκτίμηση, συλλογισμός, 
σε Θουκ., Δημ. 2. λόγος, συμπέρασμα, 
σε Ξεν. ΙΙΙ. δύναμη συλλογισμού, λο-
γική ικανότητα, ορθός λόγος, στον ίδ. 
λογιστής, -ου, ο (λογίζομαι)· Ι. 1. Αυτός 
που υπολογίζει, δάσκαλος της αριθμη-
τικής, σε Πλάτ. 2. αυτός που υπολογίζει, 
που συλλογίζεται, που σκέφτεται λογικά, 
σε Αριστοφ., Δημ. ΙΙ. στον πληθ., ελεγκτές 
λογαριασμών στην Αθήνα, σωματείο από 
δέκα άνδρες εκλεγμένους με κλήρο από 
τη Βουλήν, στους οποίους οι άρχοντες 
μετά τη λήξη της θητείας τους υπέβαλ-
λαν τον απολογισμό τους σε Δημ., κ.λπ.  
λογιστικός, -ή, -όν· Ι. επιτήδειος ή έμπει-
ρος, ικανός στους υπολογισμούς, σε Ξεν. 
Πλάτ. η λογιστική (ενν. τέχνη), πρακτι-
κή αριθμητική, σε Πλάτ. ΙΙ. 1. προικι-
σμένος με λογική, έλλογος σε Αριστ.· 
το λογιστικόν, η δύναμη του συλλογί-
ζεσθαι, σε Πλάτ. 2. αυτός που χρησι-
μοποιεί το λογικό του, λογικός, σε Ξεν. 
Επίσης στο «Λεξικόν της ελληνικής 
γλώσσης, συνταχθέν υπό Σκαρλάτου Δ. 
του Βυζαντίου και πλουτισθέν διαφόροις 
πίναξι χρονομετρικοίς νομισματολογι-
κοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετη-
μένον μετρικόν σύστημα οις προσετέθη 
εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις 
ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων 
κυρίων ονομάτων, Εν Αθήναις 1895, Εκ 

Λόγισμα 
(το), παν ό,τι 

ελογίσθη 
(ελογαριάσθη),  

το 
αποτέλεσμα  

(συμπέρασμα) 
του 

λογαριασμού. 
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του τυπογραφείου των καταστημάτων 
Ανέστη Κωνσταντινίδου», αναφέρονται 
οι εξής έννοιες των λέξεων:

Λόγισμα (το), παν ό,τι ελογίσθη (ελο-
γαριάσθη), το αποτέλεσμα (συμπέρασμα) 
του λογαριασμού. 

Λογισμός (ο), η πράξις του λογίζεσθαι, 
λογαριασμός. (πλθ) η πρακτική αριθμη-
τική. (μτφορ.) σκέψις, στοχασμός συλ-
λογισμός - συμπερασμός, ιδέα, έννοια. ...

Λογιστεία (η), το έργον (το αξίωμα) του 
λογιστού. 

Λογιστήριον (το), το αρχείον των εν 
Αθήναις λογιστών (καθώς τώρα) το Ελε-
γκτικόν συνέδριον ... 2) σχολείον όπου 
παρεδίδοντο την πρακτικήν αριθμητικήν 
ή 3) είδος λέσχης ή ακροατηρίου δια τας 
φιλοσοφικάς συνδιαλέξεις...

Λογιστής [λογίζομαι], (εν γένει) λογα-
ριαστής (ιδιαιτ.) διδάσκαλος της πρακτι-
κής αριθμητικής (του λογαριασμού). (συ-
νηθ. εις τας Αθην.) μέλος του λογιστηρί-
ου, εις των δώδεκα κληρωτών ελεγκτών 
οι οποίοι συνεκρότουν το Ελεγκτικόν 

Συνέδριον (αλλ.) Εύθυνος...

Η έννοια της λέξεως «λο-
γιστική» στο Βυζάντιο

Το 726 μ.Χ., ενώ το Παν-
διδακτήριο τής Κωνστα-
ντινούπολης είχε πλέον 
παρακμάσει,  δίδασκαν 
ακόμα λογιστική και γεω-
δαισία, η οποία θεωρείτο 
κλάδος τής λογιστικής. 
Η πρακτική αριθμητική 
ονομαζόταν από τους αρ-
χαίους Έλληνες λογιστι-
κή, και δεν ανήκε στις 
μαθηματικές επιστήμες. 
Το ίδιο ίσχυε και στο Βυ-
ζάντιο, με τη μόνη διαφορά 

ότι οι Βυζαντινοί εκτιμούσαν ιδιαιτέ-
ρως τη λογιστική, επειδή εφαρμοζό-
ταν σέ προβλήματα καθημερινής ζω-
ής (Ε. Σταμάτης, «Κριτική βυζαντινού 
βιβλίου Αριθμητικής», Αθήνα 1965). 
Επί της βασιλείας του Μανουήλ Α› Κο-
μνηνού (1143-1180), το Βυζάντιο ήταν πιο 
προηγμένο σε σχέση με τη Δύση στον 
τομέα των μαθηματικών. Περί το 1300 
μ.Χ. γίνεται πλέον ο διαχωρισμός των 
εμπορικών (πρακτικών) από τα ακαδημα-
ϊκά (τα διδασκόμενα στις ανώτερες σχο-
λές) μαθηματικά (ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ, «Τα 
Μαθηματικά στο Βυζάντιο - Λογιστική»). 
Η «Λογιστική» ανωνύμου συγγραφέα 
του 15ου αι., είναι η μαθηματική εγκυ-
κλοπαίδεια των Βυζαντινών, και πι-
θανότατα η πρώτη Εγκυκλοπαίδεια 
Μαθηματικών (Μαρία Χάλκου, «Η Ελ-
ληνική Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια 
των Βυζαντινών», Βυζαντινά 27 (2007). 
Το πολυδιαβασμένο για την εποχή του 
βιβλίο με τον τίτλο «Λογιστική» του Βαρ-

λαάμ του Καλαβρού (περίπου 1290-1348) 
αναφέρεται στη Λογιστική, με την έννοια 
που έδιναν οι Βυζαντινοί.

[Το βιβλίο με τίτλο «Λογιστική» του 
Βαρλαάμ του Καλαβρού (περίπου 1290-

1348): Πρόκειται για μια επιστημονική 
πραγματεία που αποτελείται από έξι βι-
βλία και αφορά τόσο τη σημασία της λο-
γιστικής (η οποία στο Βυζάντιο σήμαινε 
την πρακτική αριθμητική που έβρισκε 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των αν-
θρώπων) όσο και τη σχέση της με τα μα-
θηματικά και την αστρονομία (Ακαδημία 
Αθηνών, http://www.academyofathens.
gr/el/node/2035)]

3. Λογιστική/Καταστιχογραφία: Τα 
πρώτα εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα

Η εξέλιξη της Λογιστικής συμβαδίζει 
με την ανάπτυξη του εμπορίου και το 
αυτό συνέβη και στο ευρύτερα ελλαδι-
κό χώρο. Σημειώνεται ότι η Λογιστική/
Καταστιχογραφία την περίοδο εκείνη 
αποτελούσε ένα τμήμα αυτού που ονο-
μάζαμε «εμπορικές σπουδές».

Ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης («Τα 
εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατί-
ας και Τουρκοκρατίας και η Εμπορική 
Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπα-
δόπουλου», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελ-
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➜

ληνισμού - παράρτημα του περιοδικού 
Μνήμων αρ. 5, Αθήνα 1991) κατατάσσει 
τα βιβλία που τυπώθηκαν για τους εμπό-
ρους ή και για τους εμπόρους στις εξής 
κατηγορίες:

α) Αριθμητική, λογαριαστική, άμπακος, 
εμπορική αριθμητική, β) Πίνακες ισοτιμι-
ών, γ) Εμπορική επιστολογραφία, δ) Κα-
ταστιχογραφία, ε) Εμπορική νομοθεσία, 
στ) Γεωγραφία και ιστορία.

 
4. Η έννοια της λέξεως «λογιστής» από 
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 
έως σήμερα.

Από την ίδρυση του νεοελληνικού κρά-
τους έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, 
λέγοντας «λογιστές» εννοούσαμε κυρίως 
κρατικούς υπαλλήλους (όπως π.χ. στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο) και βαθμοφόρους 
στον Στρατό και στο Ναυτικό που ασχο-

λούνταν με την οικονομική διαχείριση. 

Ο «Λογιστικός Νόμος»
Λέγοντας κάποιος στις αρχές του 

20ού αιώνα «Λογιστικό Νόμο», δεν εν-
νοούσε κάποιον νόμο που αναφερόταν 
σε «λογιστικές αρχές και κανόνες», 
ούτε βέβαια σε «σύνταξη και παρου-
σίαση Οικονομικών Καταστάσεων 
των επιχειρήσεων», αλλά στον νόμο 

που αφορούσε τη σύνταξη και εκτέ-
λεση του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
ΦΕΚ αρ. 37/22.11.1833: Οι πρώτοι δι-
ορισμοί «λογιστών» στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, που μόλις είχε ιδρυθεί. 
ΦΕΚ αρ. 8/18.13.1833: Ο λογιστής αναφέ-
ρεται ως βαθμοφόρος του Λόχου των 
Τεχνιτών του Στρατού.

 
«Καταστιχογράφος» και «διπλογράφος» 

αντί «λογιστής»
Καταστιχογραφία καλείτο η τέχνη της 

εγγραφής (καταχώρησης) των διαφόρων 
οικονομικών πράξεων του επιχειρημα-
τία στα κατάστιχά του (εμπορικά βιβλία) 
και αποτελεί μεταφορά στα ελληνικά 
του γαλλικού όρου tenue des livres. Ο 
όρος αυτός άρχισε να αντικαθίσταται με 
τον όρο λογιστική στις αρχές του 20ού 
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αιώνα...» (Β. Φίλιος, «Ιστορία της νεότε-
ρης ελληνικής λογιστικής», σελ. 102). 
Σήμερα ο όρος «καταστιχογραφία» 
και «καταστιχογράφος» δεν χρησι-
μοποιείται ή χρησιμοποιείται σκω-
πτικά, για να χαρακτηρίσει έναν 
λογιστή ως κατωτέρου επιπέδου.  
Σημειώνουμε ότι στο Αρχείο Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του 
1997, το οποίο ίσχυε έως την 1.12.2008, 
υπήρχε ο κωδικός «74.13.11 Λογιστικών 
βιβλίων (καταστιχογραφία), εκτός από 
τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
επιστροφής φόρου, υπηρεσίες τήρησης». 
Ο «αρχιλογιστής»

Ο «αρχιλογιστής», όσον αφορά τις ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, ήταν ένας άτυπος 
τίτλος, αντίστοιχος με τον σημερινό τίτ-
λο (που τελικά επικράτησε) του «προϊ-
στάμενου λογιστηρίου». Στις εφημερίδες 

της εποχής 1900-1960, βλέπουμε να υπο-
γράφεται ο ισολογισμός από τον λογι-
στή με αυτόν τον τίτλο. Επίσης ο τίτλος 
«αρχιλογιστής», απαντάται τότε και στις 
τράπεζες και αφορά αρκετούς κλάδους 
των τραπεζών.

Ο «αρχιλογιστής» του Εμπορικού Ναυ-
τικού

Ο τίτλος του «αρχιλογιστή» και «λογι-
στή» υπάρχει έως σήμερα στο Εμπορικό 
Ναυτικό, με κύρια καθήκοντα τις εισπρά-
ξεις, να «τσεκάρει» τα εισιτήρια και να 
βοηθάει όταν υπάρχει πρόβλημα, είναι ο 
υπεύθυνος του ξενοδοχειακού, των μα-
γαζιών του πλοίου κ.λπ. Εκτός της ανω-
τέρω περίπτωσης, η λέξη «αρχιλογιστής» 
δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου. 

Εφημερίδα «Σκριπ», 16.1.1928: Ισολογι-
σμός της εταιρείας «Κάρολος Φιξ Α.Ε.», 

από τις σημαντικότερες της εποχής εκεί-
νης. Στην «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» 
(όπως θα λέγαμε σήμερα), αντί «Χρέωσης 
και Πίστωσης» βλέπουμε το «Δούναι και 
Λαβείν».

 
Λογιστές και βοηθοί λογιστές (1960)

...Μέχρι την ίδρυση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ) και παρα-
πέρα ώς την έκδοση της πρώτης απόφα-
σης της «Διαιτησίας» για τον κλάδο μας 
(25/1960 ΔΔΔΔ Αθήνας), τα συμφέροντα 
του λογιστικού κόσμου «διαχειρίζεται» 
η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελ-
λάδας. Με την 25/1960 πρώτη απόφασή 
του για τους λογιστές, καθιερώνει –χω-
ριστά– αυξημένα μισθολόγια, τόσο των 
λογιστών όσο και των βοηθών λογιστών, 
σε σχέση με αυτά των άλλων ιδιωτικών 
υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 
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στις 22.10.1960 και ίσχυσε από 1.12.1959.  
(«Σύμβουλος του Λογιστή», Ειδική έκ-
δοση για τα 30 χρόνια της ΠΟΛ, 1986). 
Στην εν λόγω απόφαση (25/1960 ΔΔ Αθή-
νας) προσδιορίζεται για πρώτη φορά επί-
σημα η έννοια του όρου «λογιστής» και 
«βοηθός λογιστή».

Η προαγωγή του «υπολογιστή» σε 
λογιστή

Ο Νόμος 2134/1920 όριζε πώς ένας 
υπολογιστής προάγεται σε λογιστή. Σή-
μερα αυτό μας προξενεί εντύπωση και 
δικαίως το θεωρούμε καταρχήν λογοπαί-
γνιο. Όμως ο «υπολογιστής» ήταν βαθμός 
(ο αμέσως κατώτερος του «λογιστή») στο 
Πολεμικό Ναυτικό και οι «ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές» (που σήμερα χάριν συντο-
μίας λέμε «υπολογιστές»), είχαν αρχικά 
ονομαστεί «ηλεκτρονικοί διερευνηταί».  
Τον Μάιο του 1965 διοργανώνεται οπό 
τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λα-
μπράκη το «Πρώτο Ελληνικό Σεμινά-
ριο περί ηλεκτρονικών διερευνητών».  
Οι ηλεκτρονικοί διερευνηταί, όπως ονο-
μάζονται σε πολλά έντυπα της εποχής οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έχουν κάνει 
πλέον τη δυναμική είσοδό τους στη δη-
μόσια ζωή της χώρας: «Αύριον 7.30 μ.μ. 
εις το Αθηναϊκόν Τεχνολογικόν Ινστι-
τούτον (Στρατιωτικού Συνδέσμου 24) θα 
ομιλήσει ο πολιτικός μηχανικός κ. Αλεξ. 
Αθανασιάδης με θέμα: «Νεώτεραι εξελί-
ξεις των ηλεκτρονικών διερευνητών». Η 
διάλεξις οργανούται υπό της Αστροναυτι-
κής Εταιρείας» («Καθημερινή», 1.5.1960). 
 
Λογιστής φοροτεχνικός

Στην περίοδο 1990-1999 επιχειρεί-
ται μια πιο συστηματική οργάνωση και 
κατοχύρωση του λογιστικού επαγγέλ-

ματος με σημαντικές νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις. Η νομοθετική κατοχύρωση 
του πολυπληθούς επαγγέλματος ήταν 
άλλωστε πρόσφατη (σημειώνεται η ίδρυ-
ση του Οικονομικού Επιμελητήριου της 
Ελλάδας) και η εν συνεχεία καθιέρωση 
των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος 
επικεντρώθηκε γύρω από το θέμα της 
υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων. 
(ΠΔ 475/1991 «Περί Οικονομολογικού 
Επαγγέλματος και της αδείας ασκήσε-
ώς του», ΦΕΚ Α’ 176/1991, Ν. 2515/1997 
«Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φο-
ροτεχνικού», ΦΕΚ Α’ 154/1997 και Π.Δ. 
340/1998 «Περί του επαγγέλματος του 
Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδεί-
ας ασκήσεώς του», ΦΕΚ Α’ 228/1998). 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 340/1998, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον Ν. 2771/1999, «έργο 
των λογιστών φοροτεχνικών είναι η 
ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, 
προτύπων και σχεδίων γενικών και 
κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή 
διαδικασιών για τον προσδιορισμό της 
φορολογητέας ύλης και των αναλογού-
ντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση 
των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση 
και η υπογραφή οικονομικών καταστά-
σεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων 
χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, 
η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φο-
ρολογικών δηλώσεων, συμπληρωματι-
κών και στατιστικών στοιχείων προς τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθο-
λογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών 
εισφορών και προγραμμάτων εργασίας» 
(Κ. Μαρκάζος, «Ο ρόλος του λογιστή στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον», 
περ. Επιχείρηση, Μάρτιος 2006).

Η πρακτική 
αριθμητική 

ονομαζόταν από 
τους αρχαίους 

Έλληνες 
λογιστική, και 
δεν ανήκε στις 
μαθηματικές 
επιστήμες. Το 
ίδιο ίσχυε και 

στο Βυζάντιο, με 
τη μόνη διαφορά 
ότι οι Βυζαντινοί 

εκτιμούσαν 
ιδιαιτέρως 

τη λογιστική, 
επειδή 

εφαρμοζόταν 
σέ προβλήματα 
καθημερινής 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η «περιπέτεια» 

της λέξης 
«λογιστική» 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επιστροφή στις επενδύσεις 
και τη βιομηχανία 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.
Συνεργάζεται με τους φορείς:

Το ΙΕΣΟΕΛΙΕΣΟΕΛ
το οποίο διανύει το 21ο21ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)
που προορίζονται

για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα
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