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Πρόλογος  

Η  παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο « Η επίδραση της δηµιουργικής 

λογιστικής στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιριών» εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας , βασιζόµενη σε ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στις πηγές χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και επιχειρείται η  εννοιολογική προσέγγιση της ∆ηµιουργικής 

Λογιστικής καθώς επίσης και οι τεχνικές που αναπτύσσονται για την ωραιοποίηση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ της Λογιστικής και του 

ελέγχου  και κατά πόσο η κριτική ικανότητα του ελεγκτή µπορεί να συντελέσει στην 

µείωση των επιδράσεων της ∆ηµιουργικής Λογιστικής.  

Στην τρίτη ενότητα παρατίθεται η περίπτωση της Enron ως ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα διαχείρισης των αποτελεσµάτων που διαδραµατίστηκε 

στην Αµερική. Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για την θεωρία της αντιπροσώπευσης 

και εξηγεί πως η εταιρική διακυβέρνηση δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες των 

επενδυτών αλλά και των λοιπών ενδιαφεροµένων. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου 

Ταχυνάκη Παναγιώτη για το σύνολο της συνεισφοράς του στο συγκεκριµένο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα, που κατέστησε δυνατή την ολοκλήρωση όχι µόνο του 

συγκεκριµένου ακαδηµαϊκού προγράµµατος αλλά και την εκπόνηση της 
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συγκεκριµένης εργασίας, µέσα από την ενθάρρυνσή του µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο.  

Τέλος, θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς µου οι οποίοι µε 

στήριξαν ηθικά, όπως επίσης και τους φίλους µου που στάθηκαν δίπλα µου και µε 

βοήθησαν στην ολοκλήρωση της συγκεκριµένης εργασίας. 

 



7 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Κεφάλαιο 1ο  Εισαγωγή 

Η ∆ηµιουργική Λογιστική (creative accounting) αποτελεί ένα φαινόµενο που 

έχει ήδη πάρει µεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες  σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Το φαινόµενο αυτό έχει προβληµατίσει ιδιαίτερα το επενδυτικό κοινό, τις ρυθµιστικές 

αρχές, τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές και γενικά τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ηµιουργική Λογιστική προκαλεί ουσιαστικά µια 

διαστρεβλωµένη κατάσταση σε επίπεδο επιχείρησης – οντότητας,  οι πτυχές της 

οποίας είναι πολλές και οι συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει εκτείνονται σε 

οικονοµικό, κοινωνικό, ηθικό, πολιτικό και νοµικό επίπεδο. Οι αθέµιτοι αλλά και οι 

θεµιτοί τρόποι της εντοπίζονται στα δηµοσιευµένα οικονοµικά αποτελέσµατα των 

επιχειρήσεων. Ο σκοπός των αποτελεσµάτων αυτών δεν είναι άλλος από την 

πληροφόρηση των επενδυτών και των υπολοίπων ενδιαφεροµένων. 

 Ωστόσο, οι πρακτικές της δηµιουργικής λογιστικής καταφέρνουν να 

παρασύρουν και τους πιο έµπειρους γνώστες των οικονοµικών καταστάσεων. Τα 

µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα (Enron, Xerox,WorldCom, Parmalat, κ.α) κατέδειξαν τη 

σοβαρότητα του κινδύνου καθώς προκάλεσαν τριγµούς στις διεθνείς αγορές και 

πρόδωσαν οποιαδήποτε σχέση εµπιστοσύνης των εταιριών µε τους επενδυτές, τους 

πιστωτές και τους εργαζοµένους. Το 1998 το θέµα της χειραγώγησης των κερδών 

απασχόλησε την οικονοµική κοινότητα1. Ο πρόεδρος της U.S. Securities and 

Exchange Commission Chairman, Arthur Levitt, κατηγόρησε απροκάλυπτα τις 

                                                           
1
 William U. Parfet, Accounting  Subjectivity and Earnings Management A Preparer Perspective, 

University of Michigan Business School's Paton Accounting Center Harvey 

Kapnick Workshop Series, Spring 2000 Conference on the role of accounting standards in 

controlling earnings management, May 11, 2000  



8 | Σ ε λ ί δ α  

 

πρακτικές που χρησιµοποιούνται για τη διαστρέβλωση των αποτελεσµάτων και 

υπογράµµισε την ευθύνη των ελεγκτών αλλά και της επιτροπής ελέγχου. 

  

1.1. Εννοιολογική Προσέγγιση Της ∆ηµιουργικής Λογιστικής 

Σύµφωνα µε τον Μπαραλέξη2 (2004), ο όρος της δηµιουργικής λογιστικής 

αναφέρεται ως η διαδικασία της εκ προθέσεως εκµετάλλευσης ή παραβίασης των 

λογικών κανόνων ή και του νόµου ώστε να παρουσιάζονται οι  οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα συµφέροντα της διοίκησης. Ο ορισµός αυτός  περικλείει 

την ύπαρξη δύο ειδών δηµιουργικής λογιστικής: τη νόµιµη και την παράνοµη. Και τα 

δύο είδη µπορούν να ασκούνται από τις επιχειρήσεις την ίδια στιγµή. Πιο 

συγκεκριµένα, η δηµιουργική λογιστική διακρίνεται σε θεµιτή (legitimate) και 

αθέµιτη (illegitimate). Η θεµιτή δηµιουργική λογιστική εκµεταλλεύεται τα κενά που 

υπάρχουν στους εκάστοτε νόµους ή κανόνες, ενώ η αθέµιτη δηµιουργική λογιστική 

παραβιάζει τις λογιστικές αρχές και τους νόµους αλλοιώνοντας το περιεχόµενο των 

οικονοµικών καταστάσεων και παραπλανώντας το επενδυτικό κοινό. 

Οι Gowthorpe και Amat (2005)3 ορίζουν τη ∆ηµιουργική Λογιστική ως µια 

διαδικασία που επιδιώκει τη διαστρέβλωση της επικοινωνίας µεταξύ των 

επιχειρήσεων και των µετόχων διαµέσου εκείνων που συντάσσουν τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων 

ενεργούν προς την διατάραξη των πληροφοριών που µεταδίδονται.  

Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified 

Public Accountants – AICPA) στο πρότυπο Statement on Auditing Standards (SAS) 
                                                           
2
 Baralexis S., 2004, ‘’Creative accounting in small advancing countries. The Greek case’’, Managerial 

Auditing Journal, pages : 440-461 
3 

Gowthorpe Catherine , Creative Accounting: Some Ethical Issues of Macro- and Micro-Manipulation, 

Journal of Business Ethics, 2005, Vol.57, n1 
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99, διαχωρίζει το λάθος που προέρχεται από αµέλεια από το λάθος που έχει ως στόχο 

την απάτη (Fraud), αναφέροντας ότι απάτη είναι «η σκόπιµη παράβλεψη ποσών ή 

παραποίηση στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις εταιριών»4. 

Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240, που αναφέρεται στις παραποιήσεις και 

στα λάθη των λογιστικών καταστάσεων, ο όρος παραποίηση αναφέρεται ως η 

εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των 

εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα τη ψεύτικη παρουσίαση 

(misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της δηµιουργικής 

λογιστικής από την έννοια της απάτης. Στο ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, 

σύµφωνα µε τον Καζαντζή (2006)5, o όρος «απάτη» (fraud) αποδίδεται µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Νόθευση ή αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

• Αλλοιωµένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. 

• Απόκρυψη ή παράλειψη αποτελεσµάτων συναλλαγών από λογιστικές 

εγγραφές ή παραστατικά. 

• Καταχώριση συναλλαγών άνευ ουσίας («εικονικές συναλλαγές»). 

• Καταχρηστική εφαρµογή των λογιστικών αρχών και προτύπων. 

Στο ίδιο ελεγκτικό πρότυπο, ο όρος «σφάλµα» (error) αναφέρεται σε ακούσια, 

µη εσκεµµένα λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις όπως: 

• Αριθµητικά λάθη του προσωπικού του λογιστηρίου σε καταχωρήσεις και 

αποδεικτικά στοιχεία. 

• Αβλεψίες ή παρερµηνείες γεγονότων. 

• Μη σωστή εφαρµογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής. 

                                                           
4
 ανάκτηση από www.economics.gr 

5
 Χρήστος Καζαντζής(2006), «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος», σελ. 514 
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Επίσης ο Καζαντζής (2006) προσφέρει στην εννοιολογική προσέγγιση της 

δηµιουργικής λογιστικής ορίζοντάς την ως την προσπάθεια της διοίκησης να αυξήσει 

ή να µειώσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης κατά βούληση. 

 

1.2. Γενικά 

Γεγονός αποτελεί ότι η ∆ηµιουργική Λογιστική άρχισε να απασχολεί τις 

διάφορες οµάδες χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων τα τελευταία χρόνια χωρίς 

να είναι γνωστό ωστόσο το πότε ακριβώς ξεκίνησε. Πάντως σήµερα η έννοια της 

∆ηµιουργικής Λογιστικής έχει προβληµατίσει το σύνολο των οικονοµούντων ατόµων, 

όπως µέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, κυβερνήσεις. Αν και δεν υπάρχει πλήρης 

συµφωνία των ειδικών ως προς το τι συνιστά «δηµιουργική λογιστική» οι 

περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τη διαδικασία υιοθέτησης 

λογιστικών πρακτικών που µπορεί να ακολουθούν µπορεί και όχι τους εκάστοτε 

λογιστικούς κανόνες αλλά σίγουρα αποκλίνουν από το πνεύµα και την ουσία αυτών6. 

Κάποιες ευνοϊκές συνθήκες επέτρεψαν να ικανοποιηθεί η ανάγκη της δηµιουργίας 

καλής φήµης των οικονοµικών µονάδων σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και 

σκληρό οικονοµικό περιβάλλον. Η φιλοδοξία του να κάνεις πιο ελκυστικό το 

αποτέλεσµα ή το αντίθετο είναι πολύ παλιά και µας παραπέµπει 500 χρόνια πίσω. Ο 

Luca Pacioli, ο ιδρυτής της λογιστικής, συνέταξε το πρώτο εγχειρίδιο της λογιστικής, 

γνωστό ως De Arithmetica, που περιείχε πρακτικές δηµιουργικής λογιστικής. Στο 

πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στις ηµέρες µας, η δηµιουργική 

λογιστική θα πρέπει να αναφέρεται πιο συχνά ως ένα πεδίο από όπου αναµένεται είτε 

να προσφέρει ζωντανά λύσεις ή να κατηγορηθεί για όλες τις αρνητικές εξελίξεις. 

                                                           
6
 Griffiths (1992), Naser (1993), Whelan και McBarnet (1999), Mulford και Comiskey (2002), Φίλιος 

(2003), Κουμανάκος (2007) 
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1.3. Αρνητική και Θετική Θεώρηση Της ∆ηµιουργικής Λογιστικής. 

Σε γενικές γραµµές, η δηµιουργική λογιστική έχει χαρακτηριστεί ως αρνητική 

δηµιουργία, µε σκοπό την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαχειριστών σχετικά µε την οικονοµική θέση 

και την απόδοση της οικονοµικής µονάδας. Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές 

καταστάσεις αποτελούν µάλλον µια διαστρέβλωση των επιδόσεων της εταιρίας, παρά 

µια αληθινή αναφορά. 

 Ωστόσο, η αρνητική θεώρησή της δεν αποκλείει και µια θετική θεώρηση η 

οποία αναγνωρίζει τη δηµιουργική λογιστική ως ένα εργαλείο καινοτοµίας που οδηγεί 

στην επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής για να παρουσιάσει τις οικονοµικές 

πληροφορίες.  

∆εξιοτέχνες λογιστές µπορούν να χρησιµοποιούν ανάλογα µε το συµφέρον 

των εταιρειών τους τους αριθµοδείκτες-κλειδιά, που χρησιµεύουν για την ανάλυση 

της αγοράς και ως εκ τούτου, να µεγιστοποιούν τα αναφερόµενα/δηµοσιευόµενα 

κέρδη ή να ελαχιστοποιούν τις αναφερόµενες ζηµιές, να χρηµατοδοτούνται οι 

εταιρίες τους ενώ διαφορετικά δεν µπορούσαν να το πετύχουν αυτό, να βελτιώσουν 

την απόδοση της διοίκησης, να επιτύχουν µε ευκολία τον δανεισµό, να συγκαλύπτουν 

χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους και να διαφεύγουν του ελέγχου των µετοχών, κ.ο.κ. 

Η τεχνική που κάθε φορά υιοθετείται στα πλαίσια της ∆ηµιουργικής 

Λογιστικής , συνίσταται στην πραγµατοποίηση κερδών ή ζηµιών, ανάλογα µε το 

ενδιαφέρον που κάθε φορά διαµορφώνεται. ∆ιαφορετικές λογιστικές πολιτικές 
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οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε το IFRS 1 θεωρείται ότι πρέπει 

να υιοθετούνται πολιτικές που είναι σε θέση να προσφέρουν7:  

I. Σηµαντικές πληροφορίες για επαγγελµατικές αποφάσεις 

II. Αξιόπιστες πληροφορίες ικανές να  

a. διατυπώνουν δίκαια, σωστά και µε ειλικρίνεια τις συναλλαγές και τα  

γεγονότα. 

b. αντανακλούν την οικονοµική ουσία των συναλλαγών και των 

γεγονότων. 

c. παρουσιάζουν αµεροληψία ως προς όλους τους τύπους χρηστών. 

d. εµποδίζουν την υπερτίµηση του αποτελέσµατος. 

e. είναι πλήρεις . 

Ένας από τους στόχους της δηµιουργικής λογιστικής είναι η εξοµάλυνση των 

κερδών. Αυτή συνίσταται στη σκόπιµη χρήση λογιστικών πολιτικών που αποσκοπούν 

σε µια χρονολογική σειρά καθαρών εσόδων, µε χαµηλές διακυµάνσεις προκειµένου 

να αποφευχθεί η αρνητική έκθεση προς τους µετόχους. Η µείωση των διακυµάνσεων 

των κερδών από τη µία περίοδο στην άλλη και άλλες παρόµοιες πολιτικές τα 

τελευταία χρόνια οδήγησαν την δηµιουργική λογιστική να σχετίζεται άµεσα µε την 

απάτη. Τόσο η δηµιουργική λογιστική όσο και η απάτη δίνουν το παρόν σε εταιρίες 

µε οικονοµικές δυσκολίες. Ωστόσο είναι κρίσιµο να διαχωρίσουµε τη σχέση µεταξύ 

τους, καθώς η δηµιουργική λογιστική αντιπροσωπεύει τη χειραγώγηση των 

λογαριασµών σύµφωνα µε τους νόµους, ενώ οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στις 

                                                           
7
 Balaciu Diana, Ιs creative accounting a form of manipulation? University of Oradea, Faculty of 

Economics, Department of Finance-Accounting  pp. 936-940 
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απάτες παραβαίνουν το νόµο. Κατά συνέπεια, ακόµη και αν η δηµιουργική χρήση της 

λογιστικής δεν είναι παράνοµη πράξη, ωστόσο µπορεί να καταστεί ανήθικη καθώς οι 

διαχειριστές σε οικονοµικές δυσκολίες αναζητούν λύσεις χωρίς να δίνουν σηµασία 

στο αν η πρακτική αυτή αποτελεί ανήθικη πράξη. 

 

Κεφάλαιο 2ο  Πηγές Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

2.1. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις ως Μέσα Παροχής Πληροφόρησης 

και Αξιοπιστίας  

Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν µια δοµηµένη απεικόνιση της 

οικονοµικής θέσης και επίδοσης µιας οικονοµικής οντότητας και των εγχειρηµάτων 

που έχουν πραγµατοποιηθεί από αυτή8. Ο γενικός σκοπός κατατάσσεται στα πλαίσια 

της παροχής πληροφοριών  σχετικά µε την οικονοµική θέση, την επίδοση και τις 

ταµειακές ροές της οικονοµικής οντότητας. Η διοίκηση των πόρων που της 

εµπιστεύτηκαν οι επενδυτές αντικατοπτρίζεται µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις  

καθώς παρέχουν πληροφορίες για  α) τα περιουσιακά στοιχεία β) τις υποχρεώσεις γ) 

τα ίδια κεφάλαια δ) τα έσοδα και τα έξοδα ε) τα κέρδη και τις ζηµίες στ) τις 

µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων ζ) τις ταµειακές ροές. Σηµαντικές πληροφορίες 

παρέχουν οι σηµειώσεις (notes) στις οποίες περιέχονται περισσότερες λεπτοµέρειες 

για ορισµένα µεγέθη που εµφανίζονται στις κύριες λογιστικές καταστάσεις, καθώς 

και επεξηγήσεις οι οποίες συµβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση και ερµηνεία 

των βασικών καταστάσεων. 

 
 

                                                           
8
 https://circabc.europa.eu 
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2.2. Οι ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας αντικατοπτρίζεται στις εξής καταστάσεις , για 

τις οποίες υπάρχει  υποχρέωση δηµοσίευσης9. 

α) Ισολογισµός (απεικονίζει την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης σε µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή) 

β) Κατάσταση αποτελεσµάτων (απεικονίζει την οικονοµική πορεία µιας επιχείρησης 

σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο) 

γ) Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων(απεικονίζει τις µεταβολές στην καθαρή 

θέση µιας επιχείρησης)  

δ) Κατάσταση ταµειακών ροών (απεικονίζει εισροές και εκροές ταµειακών 

διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων και σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές 

καταστάσεις παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιµούν τις 

µεταβολές στην καθαρή περιουσία µιας επιχείρησης και τη χρηµατοοικονοµική δοµή 

της) 

ε) Σηµειώσεις (notes) 

Οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα, πέραν των Οικονοµικών Καταστάσεων, να 

συντάσσουν και µια χρηµατοοικονοµική επισκόπηση της διοίκησης που θα παρέχει 

ειδικές, χρηµατοοικονοµικού φύσης, πληροφορίες. 

Επίσης οι εταιρίες, πέραν των Οικονοµικών Καταστάσεων, µπορούν να συντάσσουν 

και αναφορές ή καταστάσεις, για περιβαλλοντικά θέµατα ή θέµατα προστιθέµενης 

αξίας. 

                                                           
9
 Ντζανάτος Δημήτριος, 2008, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από 

τα ελληνικά σελ 82 
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2.3. Σπουδαιότερος Στόχος Των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ο σπουδαιότερος στόχος των λογιστικών καταστάσεων οφείλει να είναι η 

παροχή χρήσιµων πληροφοριών στους τωρινούς και µελλοντικούς επενδυτές και 

πιστωτές καθώς και σε άλλους χρήστες για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων10. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν µια δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής θέσης 

και επίδοσης µιας επιχείρησης και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της διαχείρισης, 

από τη διοίκηση  των πόρων που της εµπιστεύθηκαν. 

 Ωστόσο, η ζήτησή τους προέρχεται από ποικίλες οµάδες ενδιαφεροµένων µε 

διαφορετικούς στόχους και συµφέροντα η κάθε µία. Θα πρέπει λοιπόν  να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα συµφέροντα και ενδιαφέροντα των 

µεµονωµένων οµάδων, όταν επιχειρείται ο προσδιορισµός των αναγκών σε 

πληροφόρηση καθώς και η συµπεριφορά τους απέναντι σε αυτές τις πληροφορίες.  

Πρέπει να σηµειωθεί πως οι λογιστικές καταστάσεις αποτελούν µόνο ένα 

µέρος της πληροφορίας που επιδιώκει και ενδιαφέρει µια οµάδα. Έτσι, είναι πολύ 

πιθανό να υπάρχουν οµάδες οι οποίες να ενδιαφέρονται και για τη σύσταση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µιας επιχείρησης, τους σηµαντικότερους πελάτες της, την 

ποιότητα των προϊόντων της, την εκπαίδευση του προσωπικού της καθώς και την 

φηµολογούµενη ποιότητα της διοίκησης για τη λήψη χρηµατοοικονοµικών 

αποφάσεων.  

2.4. Οµάδες Χρηστών Των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ο Κάντζος (1994) παραθέτει τις οµάδες χρηστών λογιστικών καταστάσεων µε 

διαφορετικά συµφέροντα: 

                                                           
10

 Κάντζος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (1994) σελ 27 
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• Μέτοχοι 

• Μελλοντικοί επενδυτές 

• Πιστωτές και προµηθευτές 

• Εργαζόµενοι και συνδικάτα  

• Πολιτεία 

• Ανταγωνιστές  

• Αναλυτές 

• ∆ηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες  

• ∆ιοίκηση µονάδας 

• Ακαδηµαϊκή κοινότητα  

• Εκλογικό σώµα µιας χώρας 

• Οµάδες διαφόρων συγκεκριµένων συµφερόντων και σκοπών  

• Κοινωνία γενικά  

• ∆ιεθνείς οργανισµοί 

• Ξένες χώρες 

 

2.5. Γενικές Αρχές Των ∆.Λ.Π.Χ 

Κοινή βάση αποτελούν οι αρχές και οι παραδοχές σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.Χ. 

για µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση της περιουσίας και της επίδοσης της επιχείρησης. 
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Επιβάλλεται να καταρτίζονται οι καταστάσεις σύµφωνα µε τις παρακάτω αρχές και 

παραδοχές: 

• Συνέχιση δραστηριότητας. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάσσονται µε 

την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Αν η διοίκηση θεωρεί ότι δεν 

ισχύει η συνέχιση της δραστηριότητας πρέπει να το αιτιολογήσει και να 

αναφέρει τη βάση µε την οποία συντάχθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Ακριβοδίκαιη εµφάνιση. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να 

παρουσιάζουν ακριβοδίκαια τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα και τις 

Ταµειακές Ροές.  

• Αρχή των δεδουλευµένων. Η διοίκηση συντάσσει τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις µε βάση την αρχή του “δεδουλευµένου” των εσόδων και των 

εξόδων, εκτός από τις ταµειακές ροές. 

• Αρχή της οµοιοµορφίας. Η εµφάνιση των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι 

οµοιόµορφη, εκτός αν υπάρχει σηµαντικός λόγος για µεταβολή. Αν γίνει 

αλλαγή στην εµφάνιση, αυτή πρέπει να έχει διάρκεια στο µέλλον και πρέπει 

να αλλάξει και η συγκριτική πληροφόρηση.  

• Αρχή της σηµαντικότητας. Κάθε σηµαντικό στοιχείο πρέπει να εµφανίζεται 

ξεχωριστά στις Οικονοµικές Καταστάσεις. ∆εν ορίζεται το τι είναι σηµαντικό 

µε ακρίβεια, αλλά λαµβάνεται υπόψη ότι οι χρήστες των Οικονοµικών 

Καταστάσεων έχουν το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο και διάθεση για τη 

µελέτη τους. 



18 | Σ ε λ ί δ α  

 

• Μη συµψηφισµός. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς και 

τα έσοδα και οι δαπάνες δεν συµψηφίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

εκτός και αν απαιτείται ή ορίζεται διαφορετικά από το πρότυπο. 

• Συγκριτική Πληροφόρηση και ανακατατάξεις. Συγκριτική πληροφόρηση 

παρέχεται για όλα τα ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά από πρότυπο ή διερµηνεία. Συγκριτική πληροφόρηση 

παρέχεται και για τις περιφραστικές πληροφορίες στις σηµειώσεις, όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Η αναβάθµιση της συγκρισιµότητας των πληροφοριών 

ενθαρρύνεται για λόγους καλύτερης πληροφόρησης των χρηστών. Αν γίνει 

διόρθωση λάθους ή αλλαγή πολιτικής, οι υποχρεώσεις για συγκριτική 

πληροφόρηση είναι αυτές που περιλαµβάνονται στο ∆.Λ.Π.8. 

• Ενιαία εµφάνιση. Όταν αναφέρεται στα πρότυπα η υποχρέωση 

γνωστοποίησης µπορεί να αφορά είτε τις ίδιες τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

είτε τις σηµειώσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις θα εξατοµικεύονται µε 

σαφήνεια στο ίδιο έντυπο που περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες. 

Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στο περιεχόµενο και τη δοµή των σηµειώσεων 

(notes) λόγω της σηµαντικότητας τους ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Ως προς το περιεχόµενο, οι  σηµειώσεις 

περιέχουν πληροφορίες για τη βάση της κατάρτισης και τις πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν, τις πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει να εµφανιστούν σύµφωνα 

µε τα ∆ΛΠΧ και δεν εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και 

πληροφορίες που επιβάλλεται να γνωστοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ως προς τη δοµή, οι  σηµειώσεις  αποτελούνται από 

λογιστικές πολιτικές, επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα κονδύλια, και από λοιπά 
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στοιχεία όπως ενδεχόµενες υποχρεώσεις και συµβατικές δεσµεύσεις καθώς και 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 

Όλα  τα παραπάνω οφείλουν να συνοδεύονται µε διαβεβαίωση της καλής 

πίστης των επιδράσεων των συναλλαγών και συνθηκών. 

Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών πρέπει να 

συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ωστόσο θα πρέπει να ειπωθεί πως παράλληλα µε αυτή την προσπάθεια, για όλο και 

εκτενέστερη πληροφόρηση και διαφάνεια, ανοίγει ο δρόµος της στρέβλωσης των 

καταστάσεων. Τα λογιστικά πρότυπα είναι µερικές φορές υπεύθυνα για στρεβλώσεις.  

 

2.6. Πηγές Στρέβλωσης Σύµφωνα Με Τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα 

Ο Φίλιος (2003) διακρίνει τρεις πηγές στρέβλωσης  σε σχέση µε τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα 11: 

α. Ο ίδιος αναφέρει πως τα λογιστικά πρότυπα αποτελούν το αποτέλεσµα 

πολιτικών διεργασιών. Οµάδες χρηστών,  µε διαφορετικό σκοπό η καθεµία, πιέζουν 

µυστικά ή όχι, µε απώτερο σκοπό την προστασία των συµφερόντων τους. Τα 

λογιστικά πρότυπα, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής διεργασίας, διαµορφώνονται 

κάποιες φορές µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην πετυχαίνουν τελικά  τον στόχο τους, να 

δίνουν  δηλαδή χρήσιµες πληροφορίες για τον έλεγχο. Αυτή η διεργασία, µπορεί 

ακόµα να οδηγήσει σε  εναλλακτικούς τρόπους  αντιµετώπισης των διαφόρων 

συναλλαγών ή γεγονότων , οι οποίοι  είναι προϊόντα µιας "οδού διαφυγής" για 

                                                           
11

 Φίλιος , Δημιουργική Λογιστική (2003), σελ.36 
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επιλεγµένα µέρη . Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η λογιστική για δικαιώµατα επί 

µετοχών που δίνονται σε εργαζοµένους (employee stock options)12. Εναλλακτικές 

µέθοδοι λογιστικοποίησης τους, που έγιναν αποδεκτές έδωσαν την δυνατότητα 

ωραιοποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µέσω της διαχείρισης των 

κερδών και άλλων τρόπων. 

β.  Ορισµένες λογιστικές αρχές, σύµφωνα µε τον Φίλιο(2003),αποτελούν την 

δεύτερη πηγή στρεβλώσεων. Συγκεκριµένα, βασική αρχή του ιστορικού κόστους 

(ΕΛΠ) είναι ότι  η αποτίµηση  των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού πρέπει 

να γίνεται στην αρχική αξία κτήσεως µε συνέπεια ο ισολογισµός να µην είναι τόσο 

αξιόπιστος και να µη προσφέρει δυνατότητα σύγκρισης των µεγεθών που 

παρουσιάζει µε άλλες χρήσεις. Επιπροσθέτως, η συναλλακτική βάση της λογιστικής 

(the transaction base of accounting) υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε ασυνεπή 

πράξη της λογιστικής για την υπεραξία (goodwill accounting) κατά την οποία (πράξη) 

η αγορασµένη υπεραξία καταχωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, χωρίς να  

απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις η εσωτερικά αναπτυσσόµενη υπεραξία. 

Επίσης, η διπλογραφική µέθοδος οδηγεί στην συνάρθρωση του ισολογισµού µε το 

λογαριασµό των αποτελεσµάτων αφού  πολλές συναλλαγές επιδρούν σε αµφότερες 

τις λογιστικές καταστάσεις. Αρκετές φορές ένας λογιστικός κανόνας βελτιώνει µια  

οικονοµική κατάσταση, εις βάρος όµως της αξιοπιστίας µίας άλλης. Χαρακτηριστικό  

παράδειγµα, ο κανόνας αποτίµησης των αποθεµάτων  µε FIFO (First In -First Out) 

οδηγεί στην απεικόνιση των αποθεµάτων στον Ισολογισµό µε τα τρέχοντα κόστη. Εν 

τούτοις ο λογαριασµός του αποτελέσµατος µε την µέθοδο αποτίµησης  των 

                                                           
12

 employee stock option καλείται το δικαίωμα που χορηγείται σε ένα εργαζόμενο προς απόκτηση 

κοινών μετοχών μιας εταιρίας κάτω από συγκεκριμένες (δηλωμένες) συνθήκες χρόνου, τιμής και 

αριθμού μετοχών, ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρείχε. 
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αποθεµάτων LIFO ( Last In –First Out)  αντανακλά τα τρέχοντα κόστη των 

πωλήσεων (κόστος πωληθέντων). 

γ. Μια τρίτη πηγή στρεβλώσεων είναι η συντηρητικότητα (conservatism), 

σύµφωνα µε την οποία ένα έσοδο ή ένα κέρδος αναγνωρίζεται λογιστικώς µόνο όταν 

είναι πραγµατοποιηµένο, όταν δηλαδή έχει εισπραχθεί ή έχει δηµιουργηθεί απολύτως 

καθορισµένη και διεκδικήσιµη απαίτηση, ενώ ένα έξοδο ή µία ζηµία αναγνωρίζονται 

λογιστικώς από τη στιγµή που υπάρχει πιθανότητα πραγµατοποιήσεως τους. 

Συχνά, λοιπόν πραγµατοποιείται  απόσβεση κατά ένα ποσό ή ολοσχερώς της 

αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού που έχουν απαξιωθεί, ενώ σπάνια συναντάται 

η  υπερεκτίµηση στοιχείων του Ενεργητικού.  Η συντηρητικότητα οδηγεί σε µία 

µεροληπτική απαισιοδοξία στις λογιστικές καταστάσεις  που  χρησιµεύει επί 

πιστωτική ανάλυσης (credit analysis) αλλά οδηγεί σε αναξιόπιστη ανάλυση της 

καθαρής θέσης (equity analysis). 

 

Κεφάλαιο 3ο Κίνητρα ∆ιαχείρισης Των Κερδών  

3.1. Γενικά 

Παρά τις εκτεταµένες προσπάθειες για την εναρµόνιση των επιχειρήσεων  

µε τα λογιστικά πρότυπα, εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις  

επιθυµητές πρακτικές και τις πρακτικές που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούν οι 

διοικήσεις. Οι συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των διαφόρων οµάδων 

αντιπροσωπεύουν τις πραγµατικές αιτίες της δηµιουργικής λογιστικής. Η δηµιουργία 

και η επέκταση των πρακτικών χειραγώγησης των κερδών προκαλούνται από την 
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ευκολία της άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά και ειδικότερα από τον 

εύκολο δανεισµό από τράπεζες και  άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. Ακολουθούν η 

διανοµή µερίσµατος ή η µερισµατική πολιτική των επιχειρήσεων, οι αποζηµιώσεις ή 

οι  αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 Επίσης δεν πρέπει να παραλείψουµε την κερδοσκοπία της διοίκησης επί  της 

τιµής της µετοχής. Τέλος, σηµαντικοί παράγοντες αποτελούν το πολιτικό κόστος, η 

 πίεση από τους θεσµικούς επενδυτές, η πίεση από τα εργατικά συνδικάτα, η πίεση 

από τους χρηµατοοικονοµικούς επενδυτές, η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων και  ο 

ανταγωνισµός των οικονοµικών µονάδων.  

 

3.2. Κίνητρα Που Συνδέονται  Με Την Κεφαλαιαγορά. 

Η µεγιστοποίηση της τιµής της µετοχής αποτελεί βασικό κίνητρο για τη 

διαχείριση των κερδών. Η θετική εξέλιξη µιας µετοχής έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στις 

χρηµαταγορές. Το επενδυτικό κοινό έχει “συµφέρoν” όταν οι προσδοκίες του 

συµπίπτουν µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνει µια επιχείρηση. Τα ανώτατα 

στελέχη επίσης “εξοµαλύνουν” κέρδη προκειµένου να χαµηλώσουν τις περί κινδύνου 

αντιλήψεις της αγοράς και να µειώσουν το κόστος κεφαλαίου. Πέρα από την ταύτιση 

των προσδοκιών, εκείνο που χρήζει µεγάλης προσοχής είναι το γεγονός πως όσο πιο 

σταθερή είναι η απόδοση µιας µετοχής, τόσο πιο ελκυστική γίνεται για τους 

επενδυτές. Αυτό συµβαίνει και όταν η συνολική απόδοση της εταιρίας εµφανίζεται να 

είναι η ίδια στις διάφορες οικονοµικές χρήσεις που ακολουθούν. Σύµφωνα µε τους 

Bagnoli & Watts (2000), που εφάρµοσαν µια θεωρία παιγνίων, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε χειραγώγηση των κερδών µόνο 



23 | Σ ε λ ί δ α  

 

και µόνο επειδή η ανταγωνιστικές προς σε αυτές εταιρίες χειραγωγούν και αυτές τα 

αποτελέσµατά τους.  

 

3.3. Κίνητρα Που Σχετίζονται Με Την Εσωτερική Κατάσταση Της 

Επιχείρησης. 

Τα κίνητρα αυτού του τύπου αφορούν αµοιβές των µάνατζερ. Οι µάνατζερ 

συχνά αµείβονται, πλέον του µισθού τους, µε µπόνους παραγωγικότητας, κάτι το 

οποίο είναι επιθυµητό από την πλευρά της επιβράβευσης για τις υπηρεσίες τους, αλλά 

από την άλλη πλευρά, την πλευρά των χειρισµών που επιχειρεί ένας µάνατζερ για να 

επιτύχει τους στόχους που έθεσε η διοίκηση ελλοχεύει κινδύνους για παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Η διοίκηση καταβάλλει αποζηµιώσεις που βασίζονται 

αποκλειστικά στα κέρδη της επιχειρηµατικής µονάδας. Τέτοιου τύπου αποζηµιώσεις 

καταγράφονται µε διάφορες µετρήσεις και συνδέονται µε τα καθαρά κέρδη ή την 

ταµειακή ρευστότητα. Η µετρήσεις αφορούν: 

� Ταµειακές ροές 

� Απόδοση επί µετοχών (return on equity)  

� Απόδοση επί επενδυµένων κεφαλαίων (return on assets) 

� Λειτουργικά ή καθαρά κέρδη 

� Συνολικές αποδόσεις µετοχών  

Ο Healy (1985) στη µελέτη του εξέτασε την τάση που υπήρχε στις πρακτικές 

που εφάρµοζαν οι µάνατζερ σχετικά µε τα κέρδη. Κατέληξε στο συµπέρασµα πως 

όταν υπήρχε η διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα έξοδα, όταν τα κέρδη 
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συναντούσαν το ανώτατο σηµείο του µπόνους, τα έξοδα συµπιέζονταν και όταν δεν 

αναµένονταν είσπραξη αποζηµίωσης λόγω της χαµηλής απόδοσης της εταιρίας, τα 

κέρδη επίσης περιοριζόταν για να µετατοπιστούν σε επόµενη χρήση. Σύµφωνα µε τη 

µελέτη του, ο Healy θεωρεί ότι η διακριτική ευχέρεια της διαχείρισης των 

δεδουλευµένων είναι πιο ασθενής για διευθυντικά στελέχη µε κίνητρα µπόνους που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των κερδών προς τα κάτω από ότι για τους διευθυντές 

µε κίνητρα για τη διαχείριση των κερδών προς τα πάνω13.  

 

3.4. Κίνητρα Που Συνδέονται Με  Την Καλή Εικόνα Της 

Επιχείρησης. 

Η χειραγώγηση των αποτελεσµάτων παρατηρείται όταν τα στελέχη µιας 

επιχείρησης χρησιµοποιούν την κρίση τους, κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων ώστε να µεταβάλλουν τα αποτελέσµατα και να αποπροσανατολίσουν 

του επενδυτές (stakeholders), σχετικά µε την κερδοφορία αλλά και τη γενικότερη 

εικόνα της επιχείρησης (Healy, Wahlenl 1999). Η εικόνα της επιχείρησης, από την 

πλευρά της εταιρικής διακυβέρνησης, έγκειται στο θέµα της αντιπροσώπευσης. Η 

διοίκηση µε κάθε τρόπο επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους που έθεσε για το τρέχον 

έτος αλλά και να µην έρθει αντιµέτωπη µε προσδοκίες που ικανοποιήθηκαν σε 

προγενέστερο έτος.  

 

                                                           
13

 Flora Guidry, Andrew J. Leone, Steve Rock Earnings-based bonus plans and earnings management 

by business-unit managers, Journal of Accounting and Economics , Volume 26, Issues 1-3, Pages 113-

142 



25 | Σ ε λ ί δ α  

 

3.5. Κίνητρα Που Σχετίζονται Με Το Νοµοθετικό και Ρυθµιστικό 

Περιβάλλον 

Είναι σκόπιµο να αναφερθούµε στα κίνητρα που έχουν σχέση µε το 

φορολογικό περιβάλλον διαµέσου της νοµοθεσίας που διέπει τα κέρδη, καθώς και στο 

ρυθµιστικό περιβάλλον που θέτει φραγµούς και επιβάλλει συγκεκριµένες ρυθµίσεις 

για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου 

ανταγωνισµού. Ο φόρος εισοδήµατος που επιβάλλεται στα κέρδη είναι µια 

υποχρέωση βαρύνουσας σηµασίας για τις επιχειρήσεις. Η χειραγώγηση των κερδών 

είναι δυνατό να λειτουργήσει κατασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς η 

διοίκηση µπορεί να αποφασίσει την εµφάνιση µικρότερων κερδών στις καταστάσεις 

της. Σε περιόδους όπου η φορολογία εµφανίζεται αυξηµένη γίνεται λόγος για 

συχνότερη και εκτενέστερη χρησιµοποίηση του earning management. Επιπροσθέτως, 

οι εταιρίες είναι δυνατό να διαχειρίζονται τα κέρδη προς τα κάτω προκειµένου να 

κερδίσουν χαριστική µεταχείριση από την κυβέρνηση, συµπεριλαµβανοµένων 

επιδοτήσεων και µέτρων προστασίας από τον εξωτερικό ανταγωνισµό. Επιπλέον 

διαχειρίζονται οι διοικήσεις τα κέρδη καθοδικά προκειµένου να µειώσουν τα πολιτικά 

κόστη, ενδεχόµενο λεπτοµερή έλεγχο από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και να 

πολεµήσουν τα όσα οι συνδικαλιστικές ενώσεις απαιτούν14.  

Η Balaciou Diana and Vladu Alina Beattrice (2010)15 στην εργασία τους 

“Creative Accounting-Players and their gains and losses” παρουσιάζουν την 

χειραγώγηση των κερδών ως µία παρτίδα σκάκι. Στο παιχνίδι αυτό συµµετέχουν 

πολλά πρόσωπα µε διαφορετικές κάθε φορά επιδιώξεις. Η σύγκρουση συµφερόντων 

                                                           
14

 Φίλιος, Δημιουργική Λογιστική (2003), σελ.51 
15

 Balaciou Diana and Vladu Alina Beattrice , Creative Accounting-Players and their gains and losses, 

Annals of faculty of economics ,2010, vol. 1, issue 2, pages 813-819 
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είναι αυτή που χαρακτηρίζει το παιχνίδι και µέσα από αυτή τη σύγκρουση πρέπει να 

κατανοηθούν οι λόγοι, οι πράξεις, τα κέρδη και οι ζηµίες.  

Σύµφωνα µε τους Stolowy and Breton (2004)16 υπάρχουν πολλοί παίκτες στο 

παιχνίδι της χειραγώγησης όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήµα: 

Σχήµα 1: Οι παίκτες στο πεδίο της λογιστικής χειραγώγησης (Players in 

the field of accounts manipulation) 

MARKET 

 

FIRM  

 

SOCIETY 

       Investor  

 

Intermadiaries 

 

managers 

 

state 

-actual 

 

• stockbrokers 

 

employees 

 

local government  

-potencial 

 

• underwriters 

 

  

 

  

  

 

• sell-side analysts 

 

  

 

  

  

 

• auditors 

 

  

 

  

    

          
 

 

       

    

Other stakeholders 

  

    

trade unions 

  

    

customers 

  

    

suppliers 

  

    

etc 

   

Κεφάλαιο 4ο 
Στρατηγικές ∆ιαχείρισης Των Κερδών 

4.1 Η Εξοµάλυνση Των Κερδών 

Η εξοµάλυνση των κερδών αποτελεί κύρια µέθοδο για τη διαχείριση των 

κερδών. Η επιδίωξη της στρατηγικής αυτής έχει ως απώτερο σκοπό  να εµφανίζει 

σταθερά αυξανόµενα τα κέρδη της επιχείρησης ώστε να µειώνεται η αστάθεια τους. 

Αποτέλεσµα της προηγούµενης πρακτικής είναι η χαµηλή ποιότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Επιπροσθέτως το καθαρό εισόδηµα δεν απεικονίζει αντιπροσωπευτικά 

                                                           
16

 Stolowy and Breton Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual 

Framework,  Review of Accounting and Finance,2004,pp.5-66 
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τις οικονοµικές επιδόσεις της επιχειρηµατικής οντότητας για τη συγκεκριµένη 

περίοδο. 

 Ωστόσο η πρακτική αυτή δεν στηρίζεται σε ψεύδος και στρεβλώσεις αλλά 

έχει τη βάση της στο ευρύ περιθώριο που υπάρχει σε εναλλακτικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές και ερµηνείες από τη διοίκηση. Όπως αναφέρθηκε, πρωταρχικός 

στόχος είναι η µέτρια µεταβλητότητα των κερδών ώστε να µη δηµοσιοποιείται µέρος 

των κερδών σε καλές χρήσεις και µετέπειτα να διοχετεύεται σε κακές χρήσεις. 

Μελλοντικά έσοδα µπορεί να µετατοπίζονται στο τρέχον οικονοµικό έτος ή και το 

αντίθετο διαµέσου αποθεµατικών. Από την πλευρά των εξόδων η µεταβλητότητα των 

κερδών µπορεί να τροποποιείται µε τη µετατόπιση των εξόδων από µια χρήση σε µια 

άλλη. 

Θεωρείται ευρέως ότι οι εταιρικοί διευθυντές συχνά επιδίδονται σε 

εξοµάλυνση των εισοδηµάτων και  λαµβάνουν  µέτρα προκειµένου να περιορίσουν  

τις διακυµάνσεις των  κερδών που ανακοινώνονται στο κοινό. Ένας λόγος που δίδεται 

για αυτό είναι ότι οι διαχειριστές πιστεύουν ότι οι επενδυτές πληρώνουν περισσότερα 

για µια επιχείρηση µε µια οµαλότερη ροή εσόδων. (Ronen και Sadan [1981].)  Οι 

Brett Trueman and Sheridan Titman17 πιστεύουν ότι αν και  έχουν υπάρξει πολλές 

εµπειρικές µελέτες  που επιχειρούν  να καταγράψουν στην πραγµατικότητα κατά 

πόσο ή όχι η εξοµάλυνση του εισοδήµατος συµβαίνει,  έχει σηµειωθεί µικρή 

εξερεύνηση του γιατί ένας διαχειριστής ορθολογικά επιθυµεί να εξοµαλυνθούν έσοδα 

της εταιρείας του. 

                                                           
17

 Brett Trueman and Sheridan Titman, An Explanation for Accounting Income Smoothing, Journal of 

Accounting Research, Vol. 26, Studies on Management's Ability and Incentives to Affect the Timing 

and Magnitude of Accounting Accruals (1988), pp. 127-139 
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 Με την εξοµάλυνση των εσόδων, η διοίκηση είναι σε θέση να 

να µειώσει την εκτίµηση της οµάδας ενδιαφέροντος της επιχείρησης σχετικά µε την 

υποκείµενη µεταβλητότητα των κερδών της, η οποία, µε τη σειρά της µειώνει την 

αξιολόγησή τους σε ότι αφορά την πιθανότητα της πτώχευσης. Αυτό είναι πολύτιµο 

για τους µετόχους της εταιρείας δεδοµένου ότι µειώνει το κόστος του δανεισµού και 

επηρεάζει ευνοϊκά τους όρους των εµπορικών συναλλαγών της. 

 Σύµφωνα µε τους Brett Trueman and Sheridan Titman 1988, µετά από την 

εµπειρική µελέτη τους, αποδείχθηκε ότι η διαχείριση των κερδών είναι δυνατό να έχει 

θετική επίπτωση στην αγοραία αξία της επιχείρησης. Η έρευνα αυτή ήρθε ως 

απάντηση στους Trueman [1986] και Kanodia, Bushman, και Dickhaut, οι οποίοι 

είχαν προσπαθήσει να εξηγήσουν ως φαινοµενικά παράλογη συµπεριφορά εκ µέρους 

των διευθυντικών στελεχών να χειραγωγούν τα αποτελέσµατά τους. Παραδείγµατα 

εταιριών που εφαρµόζουν τη στρατηγική εξοµάλυνσης των κερδών είναι η Coca-cola, 

η General Electric, Microsoft και άλλες γνωστές εταιρίες, σύµφωνα µε τους Wild, 

Bernstein και Subramanyam (2001). 

4.2. Big Bath 

Η στρατηγική του Big Bath έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διοίκησης  

πολλών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα η ανάληψη αυτής της τεχνικής οδηγεί στην 

πραγµατοποίηση επιβαρύνσεων µέσα σε µια περίοδο. Αυτό επιτυγχάνεται διαµέσου 

αποσβέσεων και διαγραφών επιλέγοντας ένα έτος που το χαρακτηρίζει ύφεση. Η 

στρατηγική Big Bath συνοδεύεται από ανάκαµψη των κερδών τις επόµενες χρήσεις. 

Η διοίκηση της επιλέγει µε αυτόν τρόπο να διαγράψει προηγούµενες υπερεκτιµήσεις 

των στοιχείων του ενεργητικού. 
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 Σύνηθες είναι το φαινόµενο επιχειρήσεις να παρουσιάζουν πρακτική στον 

τοµέα των συγχωνεύσεων, των αναδιαρθρώσεων προβάλλοντας τα γεγονότα αυτά ως 

έκτακτα και απίθανα να συµβούν στο µέλλον. Η µη επαναλαµβανόµενη χρήση του 

Big Bath δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν χαµηλά τρέχοντα 

κέρδη και έπειτα να προβάλλουν µελλοντικές αυξήσεις αυτών. ∆ηµιουργείται έτσι η 

εντύπωση ενός λαµπρού οικονοµικού µέλλοντος.  

Σε µελέτη του  Cohen18 (2008) γίνεται λόγος για το “λογιστικό λουτρό” µε 

διακριτικότητα στο χειρισµό της λογιστικής. Είναι γνωστό πως οι διεθνείς φορείς 

καθορισµού των  ∆ιεθνών  Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης δεν επιτρέπουν την διαχείριση στα κέρδη. Ωστόσο υπάρχουν 

ορισµένα στοιχεία του ισολογισµού των οποίων η αναγνώριση και η επιµέτρηση τους 

βασίζεται σε παραδοχές και κρίσεις της διοίκησης. 

 Σχετική βιβλιογραφία από τους Moehrle 2002, Riedi 2004 και Christensen  et 

al., 2008 αποδεικνύει ότι τα κίνητρα για Big Bath είναι ιδιαίτερα υψηλά για 

επιχειρήσεις µε κακή προηγούµενη διαχείριση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µια 

επιχείρηση µπορεί να αναγνωρίσει µια µεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται απώλεια-

διαγραφή προκειµένου να “σώσει ένα καλύτερο αύριο” . ∆εδοµένου ότι οι διοικήσεις 

προβαίνουν σε Big Bath accounting όταν τα νέα για τα αποτελέσµατα της εταιρίας 

είναι άσχηµα, γίνεται κατανοητό πως αν  τα νέα είναι ευχάριστα προβαίνουν σε 

εξοµάλυνση των κερδών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρίας που έχει προβεί σε 

στρατηγική “µεγάλου λουτρού” είναι η Motorola, η οποία πραγµατοποίησε χρέωση 

ύψους 1,98 δις $ ΗΠΑ για δαπάνες αναδιάρθρωσης στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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4.3. Η Θεωρία Της Προοπτικής (Prospect Theory) 

Σύµφωνα µε τη θεωρία “Prospect Theory” του Kahneman και Tversky (1979)19 

οι διοικήσεις έχουν να επιλέξουν ανάµεσα σε επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις 

ανάλογα µε το σηµείο αναφοράς τους. Αυτή η θεωρία παρουσιάζει µια κριτική της 

θεωρίας της χρησιµότητας για αποφάσεις όµως που πραγµατοποιούνται σε 

καταστάσεις κινδύνου. 

Σχήµα 2: Λειτουργία αξία και τα κέρδη της διαχείρισης (Value function and 

earnings management) 

 

 

                                                           
19

 Daniel Kahneman; Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

Econometrica, Vol. 47, No. 2. (1979), pp. 263-292. 
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Το σχήµα S, σύµφωνα µε τη θεωρία των Kahneman και Tversky, δηλώνει ότι 

η λειτουργία της αξίας είναι πιο απότοµη για τις απώλειες απ’ ότι για τα κέρδη. 

Επειδή η καµπύλη αξίας είναι συνήθως κυρτή για τις απώλειες και κοίλη για τα κέρδη 

διαφέρουν οι επιλογές στα διάφορα σηµεία αναφοράς.  Θα λέγαµε ότι η ενόχληση 

που αισθάνεται κάποιος όταν χάσει ένα χρηµατικό ποσό 

φαίνεται να είναι µεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που νιώθει όταν κερδίζει το ίδιο 

ποσό. Ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα της έρευνας των Kahneman και Tversky  

είναι πως αποδεικνύει ότι η στάση των ανθρώπων προς τους κινδύνους σχετικά µε τα 

κέρδη µπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από τη στάση τους απέναντι σε κινδύνους 

που αφορούν τις απώλειες. Για το λόγο αυτό οι στρατηγικές της εξοµάλυνσης των 

κερδών, του “µεγάλου λουτρού” είναι πολύ σηµαντικές για τους διαχειριστές. 

 

Κεφάλαιο 5ο  Τρόποι – Τεχνικές Αλλοίωσης Των 

Λογιστικών Αποτελεσµάτων  

5.1. Γενικά - List Of Accounting Red Flags.  

Η λίστα µε τις κόκκινες σηµαίες (List of accounting Red Flags) έχει δοθεί από 

τον Richard M. Rockwood20  (2002) σε δηµοσίευσή του στο FocusInvestor.com 

προκειµένου οι επενδυτές να ενηµερωθούν για τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές 

ωραιοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Επισηµαίνει ως “κόκκινες σηµαίες” 

τις εταιρίες που: 

1. πραγµατοποιούν δραστηριότητες  συγχώνευσης. 
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2. επιτυγχάνουν αποτελέσµατα συνεχώς σε σχέση το στόχο που είχαν θέσει 

αρχικώς.  

3. που ακολουθούν τη στρατηγική του “µεγάλου λουτρού” (big bath). 

4.  που αυξάνουν το αποτέλεσµα κέρδος ανά µετοχή αλλά η συνολική 

απόδοση των εσόδων είναι σε καθοδική πορεία. 

5.  που δεν απαντούν µε συντηρητικότητα στους κανόνες απόσβεσης των 

πάγιων στοιχείων του ενεργητικού. 

6. που δαπανούν µεγάλα ποσά σε µισθούς της διοίκησης. 

7. που δηλώνουν στις καταστάσεις τους έσοδα προτού ολοκληρωθεί η 

διαδικασία αναγνώρισής τους.  

8. που γνωστοποιούν υπέρογκα κέρδη σε µία και µοναδική χρήση. 

9. που προβλέπουν µεγάλα ποσά σε αποζηµιώσεις εξόδου από την εργασία 

για τους υπαλλήλους της. 

Οι πιο διαδεδοµένες µέθοδοι αλλοίωσης των λογιστικών µεγεθών µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες21: 

5.2. Τεχνική “Cookie Jar Reserve” 

 Cookie jar reserve είναι µια λογιστική πρακτική που συνδέεται στενά µε τη 

λογιστική των δεδουλευµένων. Η αρχή των δεδουλευµένων, η οποία έχει τις βάσεις 

της στα GAAP, ορίζει ότι η διοίκηση οφείλει να εκτιµά τις υποχρεώσεις που θα 

διακανονιστούν στο µέλλον σαν αποτέλεσµα γεγονότων και συναλλαγών του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους. Συνεπώς κάποια έσοδα και έξοδα θα καταστούν 

δεδουλευµένα σε µία χρήση µετά από υποκειµενική εκτίµηση. Η εκτίµηση της 

διοίκησης είναι αυτή, που εξυπηρετεί κάθε φορά τους σκοπούς της, κατά την οποία   
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δύναται να χρησιµοποιεί γενναιόδωρα αποθεµατικά που δηµιουργούνται σε καλές  

χρονιές για τις ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν σε αντίξοα χρόνια. Η διοίκηση 

καταγράφει µια δαπάνη που δεν συνδέεται άµεσα µε µια συγκεκριµένη λογιστική 

περίοδο όταν παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία και κάνει πιθανή την καταγραφή 

λιγότερων εξόδων µελλοντικά. Αυτός ο χειρισµός δηµιουργεί το αποθεµατικό 

“cookie jar reserve” και παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου εκτιµάται από τη 

διοίκηση το ύψος των: 

� επισφαλών πελατών 

� απαξίωση αποθεµάτων  

� κόστος εγγυήσεων  

� κόστος συντάξεων  

� πωλήσεων και επιχορηγήσεων  

� του δανεισµού ως αποτέλεσµα µακροπρόθεσµων συµβάσεων. 

5.3. Τεχνική “Throw out a Problem Child” 

Όταν τα κέρδη χαρακτηρίζονται από χαµηλές επιδόσεις µιας θυγατρικής και  

η ύφεση αυτή προβλέπεται να αυξηθεί σε µελλοντικές περιόδους, το «προβληµατικό 

παιδί», δηλαδή η θυγατρική µπορεί να "αποβληθεί" για να απελευθερωθεί η µητρική 

από την έλξη της κακής επιρροής µέσα από µία από τις ακόλουθες τεχνικές:  

5.3.1. Πώληση Της Θυγατρικής 

  Όταν µια θυγατρική εταιρεία πωλείται, το κέρδος ή ζηµία καταγράφεται στην 

τρέχουσα κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της περιόδου. 

 

5.3.2. ∆ηµιουργία Φορέα Ειδικού Σκοπού 
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∆ηµιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity-SPE) για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Εναλλακτικά, η διοίκηση µπορεί να 

µεταβιβάσει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εταιρεία ειδικού σκοπού 

(SPE). Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν πωληθεί και αφαιρούνται 

από τον ισολογισµό, µε την καταγραφή του µεταβιβάζοντα του κέρδους ή της ζηµίας 

από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Η οντότητα που δηµιουργείται για τον 

ειδικό σκοπό (SPE) δεν ενοποιείται µε τις οικονοµικές καταστάσεις του 

µεταβιβάζοντος.  

 

5.3.3. Απόσχιση Της Θυγατρικής (spin off). 

 Οι µετοχές της θυγατρικής µεταβιβάζονται στους υπάρχοντες µετόχους. Με 

την τεχνική αυτή µεταφέρονται τα αρνητικά αποτελέσµατα του “προβληµατικού 

παιδιού”, δηλαδή της θυγατρικής, στα χέρια των µετόχων. Τα κέρδη ή οι ζηµίες 

αποµακρύνονται από όλες τις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές, καθώς τα αποτελέσµατα της θυγατρικής δεν 

εµφανίζονται πλέον στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής.  

 

5.4. Τεχνική “Big bet on the future” 

Συνήθως όταν µια  συγχώνευση πραγµατοποιείται έχει προηγηθεί µεταξύ των 

εταιριών µια συµφωνία που αναµένεται να αποφέρει αύξηση στα τρέχοντα ή 

µελλοντικά αποτελέσµατα.  Έχει προηγηθεί δηλαδή ένα “µεγάλο στοίχηµα στο 

µέλλον”. Το στοίχηµα αυτό θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα αν η τεχνική είναι 

σχεδιασµένη για να επιτύχει τα εξής : 

� ∆ιαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για τη συγχωνευµένη εταιρία. 

Σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές των GAAP  µια εξαγορά 
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πρέπει να αναφέρεται ως µια αγορά. Το γεγονός αυτό αφήνει  πόρτες 

ανοικτές για τη διαχείριση των κερδών εφόσον µε αυτόν τον τρόπο  

προστατεύονται τρέχοντα αλλά και µελλοντικά έσοδα. 

� Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της αποκτηθείσας µε τα αποτελέσµατα της 

µητρικής. Όταν η αποκτώσα ενοποιήσει τα κέρδη της µε αυτά της 

αποκτηθείσας, καθώς είναι ευνοϊκή συµφωνία της ενοποίησης, λαµβάνει 

αυτοµάτως µια ώθηση στα κέρδη του τρέχοντος έτους 

 

5.5. Τεχνική "Flushing" Του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου  

Είναι γνωστό πως οι εταιρίες αγοράζουν χρεόγραφα άλλων εταιριών µε σκοπό 

την επένδυση ή για να πετύχουν κάποιου είδους στρατηγική συµφωνία. Οι επενδύσεις 

σε ποσοστό µικρότερο του 20% των µετοχών της άλλης εταιρίας θεωρούνται 

παθητικές επενδύσεις καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για συνένωση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα GAAP. Οι επενδύσεις αυτές 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. 

I. “∆ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα”. Τα χρεόγραφα αυτά διαπραγµατεύονται στο 

χρηµατιστήριο και η οποιαδήποτε µεταβολή της αξίας τους, η οποία 

προκύπτει από αγορά ή πώληση, καταγράφεται στο λειτουργικό αποτέλεσµα 

ως κέρδος ή ζηµία.  

II.  “∆ιαθέσιµα προς πώληση”.  Οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς κατά τη 

διάρκεια µιας διαχειριστικής περιόδου καταγράφεται σε κονδύλιο «άλλων µη 

λειτουργικών εσόδων ή εξόδων» στην τελευταία γραµµή του λογαριασµού 

αποτελέσµατος και όχι στο λειτουργικό αποτέλεσµα. Όταν τα  αξιόγραφα 

πωλούνται, οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία αναφέρεται στο λειτουργικό 

αποτέλεσµα. 
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Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του κέρδους σε αυτή την 

περίπτωση είναι οι εξής: 

� πωλήσεις αξιόγραφων, των οποίων η αξία έχει µεταβληθεί θετικά. Το κέρδος 

από πώληση αξιόγραφων συµπεριλαµβάνεται στο λειτουργικό αποτέλεσµα.  

� πωλήσεις αξιόγραφων, των οποίων η αξία έχει µεταβληθεί αρνητικά. Η ζηµία 

από την πώληση αξιόγραφων οµοίως µε προηγουµένως καταγράφεται στο 

λειτουργικό αποτέλεσµα.   

� Αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η διοίκηση 

έχει το δικαίωµα να αλλάζει τον προορισµό ενός αξιόγραφου ανάλογα µε την 

πρόθεσή της. Έτσι ένα αξιόγραφο που ήταν προορισµένο για πώληση µπορεί 

να καταταχθεί στην κατηγορία των διαπραγµατεύσιµων και το αντίστροφο. 

� ∆ιαγραφή απαξιωµένων χρεογράφων.  Η πτώση της αξίας των αξιόγραφων 

ωθεί τη διοίκηση στην απόφαση διαγραφής τους. Αυτό συµβαίνει 

ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία συµπεριλαµβάνονται.  

 

  5.6. Τεχνική Αλλαγής Στα GAAP 

Είναι γνωστό πως οι διοικήσεις σπάνια επιλέγουν να µεταβάλλουν τις λογιστικές 

αρχές που έχουν υιοθετήσει. Η οποιαδήποτε µεγάλη αλλαγή στους τρόπους χειρισµού 

των οικονοµικών µεγεθών είναι δυνατό να προκαλέσει αναταραχή στις τιµές των 

µετοχών για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες. Έτσι είναι προτιµότερο οι 

αλλαγές αυτές να γίνονται µε προσεκτικό τρόπο ώστε η αγορά να µην τις  

αντιλαµβάνεται ως µείωση των κερδών. Περιπτώσεις όπου δύναται να αλλάξουν οι 

λογιστικές αρχές, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι τιµές των αξιόγραφων, αλλά και 

να δηµιουργήσουν θετικές εντυπώσεις στους ενδιαφερόµενους επενδυτές, 

παραθέτονται παρακάτω:  
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� Εφαρµογή των νέων λογιστικών προτύπων εθελοντικά. Οι αλλαγές στα 

λογιστικά πρότυπα είναι συχνές καθώς νέες τεχνικές για την αντιµετώπιση 

των λογιστικών θεµάτων προβάλλονται κατά καιρούς από το Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων. Αυτές έρχονται να τροποποιήσουν τις προηγούµενες 

πρακτικές καθώς επιδιώκουν την καλύτερη απεικόνιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο, ο νέος τρόπος αντιµετώπισης 

των λογιστικών γεγονότων δηµιουργεί ευκαιρίες για χειραγώγηση των 

κερδών.  

� Υιοθέτηση νέων εξελιγµένων κανόνων για την αναγνώριση εσόδων και 

εξόδων. Οι αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση αφορούν την µεταβολή των 

τρόπων αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων µε σκοπό την καλύτερη 

απεικόνιση της οικονοµικής πραγµατικότητας. Έτσι παρέχεται ευκαιρία για 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων µε την εναλλαγή των τρόπων απόσβεσης 

των παγίων στοιχείων, την αποτίµηση των αποθεµάτων, τις αναπροσαρµογές 

στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. 

Συγκεκριµένα η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται σε περιουσιακό 

στοιχείο πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού 

έτους και, αν έχει υπάρξει σηµαντική µεταβολή στο ρυθµό της αναµενόµενης 

ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να 

αντικατοπτρίζει το νέο ρυθµό. Τέτοια µεταβολή δύναται να αντιµετωπίζεται 

λογιστικά ως µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 

«Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη».  

Η επιχείρηση καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε µεθόδους αποτίµησης των 

παγίων, να εκτιµήσει την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
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καθώς και να δηµιουργήσει αποθεµατικά αναπροσαρµογής από την 

επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  Η διοίκηση έχει 

δικαίωµα να υπολογίσει διαφορετικά ποσοστά απόσβεσης, να υποτιµήσει 

στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, να διαγράψει πρόσφατα αποκτηθέντα 

µακροχρόνια λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και να αλλάξει την 

ιδιότητά τους. Συνεπώς, ανάλογα µε την επιδίωξη της διοίκησης κάθε 

οικονοµικής µονάδας, υπάρχει η δυνατότητα της παρουσίασης αυξηµένων 

κερδών καθώς και η επιλογή παρουσίασης αυξηµένης καθαρής θέσης. 

 

 5.7. Τεχνική Πώλησης Και Επανεκµίσθωσης (sale & leaseback). 

Μια διαδεδοµένη µορφή χρηµατοδότησης, που εφαρµόζεται κυρίως στα 

ακίνητα είναι η µορφή «Πώλησης και επανεκµίσθωσης µε Leasing». Στην περίπτωση 

αυτή, η επιχείρηση, που έχει ήδη ένα πάγιο στοιχείο στη κυριότητά της, (ιδιαίτερα για 

ακίνητα αποσβεσµένα ή σε πολύ µικρή αξία σε σχέση µε την τρέχουσα εµπορική αξία 

τους) το πωλεί στην εταιρία leasing, και στη συνέχεια το µισθώνει από την εταιρία 

leasing. Ουσιαστικά κάνει πάντα χρήση του ακινήτου, µε το τίµηµα πώλησης 

χρηµατοδοτεί τα µισθώµατα προς την εταιρία leasing, και επανακτά την κυριότητα 

στο τέλος της ανέκκλητης περιόδου, αφού θα έχει εξοφλήσει όλα τα µισθώµατα που 

αντιστοιχούν στο καταβληµένο από την εταιρία leasing κεφάλαιο-τίµηµα, µε τόκους, 

έξοδα και το σχετικό κέρδος της.  

Τα GAAP δίνουν λεπτοµερείς οδηγίες για το αν µια µίσθωση είναι 

χρηµατοοικονοµική (συµπίπτει µε τη διατήρηση της ιδιοκτησίας) ή  λειτουργική 

(ταυτόσηµη µε την ενοικίαση περιουσιακού στοιχείου). Αν πραγµατοποιηθούν ζηµίες 

από τη συναλλαγή πώλησης, αναγνωρίζονται απευθείας στα βιβλία του πωλητή. 

Αντίθετα, αν πραγµατοποιηθεί κέρδος, τα οποιαδήποτε κέρδη αποσβένονται 
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σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου, αν πρόκειται για 

χρηµατοδοτική µίσθωση ή σε αναλογία µε τις καταβολές του ενοικίου αν πρόκειται 

για λειτουργική µίσθωση.  

Η πρακτική της πώλησης και επανεκµίσθωσης δηµιουργεί χώρο για τη 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων καθώς προσφέρει ευκαιρία για την 

πραγµατοποίηση κερδών ή ζηµιών. Γίνεται επίσης κατανοητό πως πάγια στοιχεία του 

ενεργητικού που δεν υπόκεινται σε απόσβεση, όπως η γη, µετατρέπονται σε έξοδα τα 

οποία µειώνουν τα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

5.8. Τεχνική  Πρόωρης Αποπληρωµής Των Χρεών  

Οι µακροπρόθεσµες οφειλές µιας εταιρίας απεικονίζονται στον ισολογισµό 

στην αναπόσβεστη λογιστική αξία. Τέτοιες οφειλές, όπως τα οµόλογα, είναι δυνατό 

να αποπληρωθούν νωρίτερα από την προσυµφωνηµένη λήξη τους. Από το λογιστικό 

αυτό γεγονός πηγάζουν κέρδη ή ζηµίες. Οι λογιστικές αρχές επιβάλλουν το 

αποτέλεσµα της αποπληρωµής να καταγραφεί ως έκτακτο στα αποτελέσµατα χρήσης 

της εταιρίας. Η διοίκηση όµως µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα της χρήσης 

επιλέγοντας την περίοδο της οποίας τα κέρδη επιθυµεί να µεταβάλλει καθώς θα την 

επιλέξει για την αποπληρωµή του χρέους. 

 

5.9. Τεχνική Χρήσης Παραγώγων. 

Παράγωγο προϊόν  στα χρηµατοοικονοµικά ονοµάζεται ένα συµβόλαιο, η αξία 

του οποίου εξαρτάται από την αξία κάποιου άλλου βασικότερου προϊόντος. Σε κάθε 

τέτοιο συµβόλαιο υπάρχουν δύο αντισυµβαλλόµενοι, ο αγοραστής και ο πωλητής. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα αξιόγραφο του οποίου η αξία καθορίζεται από ένα άλλο 
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εµπορεύσιµο προϊόν και δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την ανάγκη προστασίας 

από τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Τέτοιοι  επιχειρηµατικοί κίνδυνοι περιλαµβάνουν: 

� µεταβολές στα επιτόκια  

� µεταβολές στις τιµές των αγαθών και στην τιµή του πετρελαίου  

� αλλαγές στην συναλλαγµατική ισοτιµία   

� καιρικές συνθήκες 

Τα πιο γνωστά παράγωγα προϊόντα είναι α) Τα Προθεσµιακά Συµβόλαια 

(Forward Contracts) β) τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future Contracts) 

γ) τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης (options) δ) τα προϊόντα δανεισµού τίτλων και 

ανοιχτές πωλήσεις και ε) τα Swaps. Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών  

στοιχείων που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς γίνεται στην πραγµατική αξία. 

Εξαίρεση αποτελούν τα παράγωγα που συνδέονται µε την παράδοση συµµετοχικών 

τίτλων που δεν είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο και η πραγµατική τους αξία δεν 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Στην περίπτωση αυτή, η αποτίµηση τους γίνεται στο 

κόστος.  

Κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την επανεκτίµηση σε πραγµατικές αξίες 

αλλά και από τις λοιπές συναλλαγές  καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι εταιρίες µε σκοπό να µετριάσουν τις πιθανές  ζηµίες µιας αρχικής συναλλαγής 

αποφασίζουν να ανοίξουν µια νέα θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση όπως για 

παράδειγµα η κατοχή χρηµάτων σε ξένο νόµισµα ή κατοχή αξιόγραφων σε σταθερό 

επιτόκιο σε αντιπαράθεση µε αξιόγραφα µεταβλητού επιτοκίου που έχει ήδη στη 

διάθεση της.  

 Η χρήση των παραγώγων είναι ένα εργαλείο που µετριάζει και αντισταθµίζει  τον 

κίνδυνο. Τα παράγωγα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για διαχείριση κερδών όπως και 
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αναµφισβήτητα παρέχουν προστασία του χαρτοφυλακίου από  µία απρόβλεπτη  

πορεία της αγοράς.  

 

5.10. Τεχνική  “Shrink The Ship” 

Η τεχνική αυτή συνίσταται στη µείωση των κυκλοφορούντων µετοχών µε 

σκοπό την αύξηση του κέρδους ανά µετοχή. Οι εταιρίες επαναγοράζουν τις ίδιες 

µετοχές µε αποτέλεσµα να µην είναι υποχρεωµένες να αναφέρουν κέρδος ή ζηµία από 

τη συναλλαγή αυτή. Αν και η επαναγορά ιδίων µετοχών απαγορεύεται, µπορεί να 

συµβεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι η µείωση του κεφαλαίου, η 

στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής όταν η τρέχουσα τιµή είναι σηµαντικά 

χαµηλότερη από αυτή που ορίζει η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας και η διανοµή 

µετοχών στο προσωπικό της εταιρίας. Η χειραγώγηση των κερδών προκύπτει ως 

αποτέλεσµα της βελτιωµένης εικόνας της απόδοσης  των κερδών ανά µετοχή 

(earnings per share). 

 

 

Κεφάλαιο 6ο Συνέπειες της ∆ηµιουργικής Λογιστικής 

 

Οι κύριες συνέπειες της δηµιουργικής λογιστικής: 

1. Σύγχυση που δηµιουργείται στους επενδυτές. Ο λόγος είναι ότι τα οικονοµικά 

στοιχεία που παραθέτονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι συχνά 

αλλοιωµένα και οι επενδυτές δυσκολεύονται να διακρίνουν αν είναι οι 

πληροφορίες που του δίνονται είναι δίκαιες ή άδικες.  
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2. Οι δηµοσιευµένες καταστάσεις, και συγκεκριµένα οι σηµειώσεις,  δεν 

περιλαµβάνουν όλη την πληροφορία για τη δράση της εταιρίας. Η 

δηµιουργική λογιστική, ως αποτέλεσµα της πρακτική της,  έχει την τάση να 

αποκρύπτει λεπτοµέρειες στην  απεικόνιση της οικονοµικής θέσης της 

εταιρίας. 

3. Τα αποτελέσµατα των µεθόδων που χρησιµοποιεί η δηµιουργική λογιστική 

µπορούν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές µόνο για ένα µικρό διάστηµα του 

χρόνου καθώς στην περίπτωση όπου η οικονοµική θέση της εταιρίας 

αποδυναµώνεται, τα δυσάρεστα νέα δεν θα αργήσουν να γίνουν αντιληπτά 

από τους επενδυτές.  

4. Μακροπρόθεσµα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιες πρακτικές 

καλλιεργούν κλίµα δυσπιστίας στους επενδυτές. Συχνά οι εταιρίες που έχουν 

επωφεληθεί από αυτές τις πρακτικές καταρρέουν και οι επενδυτές 

αντιλαµβάνονται ότι εξαπατήθηκαν. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Κεφάλαιο 7ο Η Συνεισφορά Των Ελεγκτών Στην Αξιοπιστία 

Των Οικονοµικών Καταστάσεων 

7.1. Σχέση Μεταξύ Λογιστικής Και Ελέγχου 
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Πολλοί άνθρωποι τείνουν να θεωρούν την ελεγκτική ως υποδιαίρεση της 

λογιστικής
22. Στην πραγµατικότητα αυτή η θεώρηση είναι ανακριβής. Ο έλεγχος 

συνδέεται µε τη λογιστική αλλά δεν είναι µέρος της λογιστικής. Αν εξετάσουµε τις 

δραστηριότητες του ελέγχου και τη φύση της  ελεγκτικής διαδικασίας θα βρούµε ότι 

η ελεγκτική έχει της ρίζες της αλλού. Η σχέση µεταξύ τους είναι στενή αλλά η φύση 

τους είναι διαφορετική. Μπορούµε να πούµε ότι είναι συνεταίροι αλλά σε καµιά 

περίπτωση δεν έχουν σχέση µητέρας και παιδιού.  

Η λογιστική περιλαµβάνει τη συλλογή, την ταξινόµηση, την σύµπτυξη και την 

επαφή µε την οικονοµική πληροφορία. Συµπεριλαµβάνει την µέτρηση και την 

επικοινωνία µε τα οικονοµικά γεγονότα µιας µονάδας. Ενασχόληση της λογιστικής 

είναι η συγκέντρωση της πληθώρας των λεπτοµερών πληροφοριών και η µετατροπή 

τους σε διαχωρίσιµες  και κατανοητές πληροφορίες τόσο σε ποσότητα όσο και σε 

ποσότητα.  

Ο έλεγχος επιθεωρεί τα γεγονότα και τις συνθήκες της επιχείρησης. Μέληµά 

του είναι να ελέγξει τους τρόπους του λογιστικού χειρισµού για την ορθότητά τους. 

Είναι αναλυτικός και κριτικός ως προς τη βάση των λογιστικών πρακτικών και 

ισχυρισµών. Ο έλεγχος δίνει έµφαση στην απόδειξη για την υποστήριξη των 

οικονοµικών καταστάσεων και πληροφοριών. Γι’ αυτό το λόγο ο έλεγχος έχει τις 

ρίζες του όχι στην λογιστική, αλλά στη λογική στην οποία στηρίζεται για τις ιδέες και 

τις µεθόδους του. Ο ρόλος του ελεγκτή στην άσκηση της λειτουργίας του ελέγχου 

είναι πρωταρχικής σηµασίας, επειδή ο ελεγκτής είναι επιφορτισµένος µε την ευθύνη 

της εφαρµογής των υψηλών στόχων της Ελεγκτικής. 

 

                                                           
22

 R.K. Mautz and Hussein A. Sharaf, 1961, The philosophy of auditing, Εκδόσεις American Accounting 

Assosiation, pp. 14 
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7.2. Ιστορική Αναδροµή 

Μια ιστορική αναδροµή είναι σε θέση να δείξει ότι η  αναγκαιότητά της 

ξεκινάει από πολύ παλιά23. Από τα τέλη του µεσαίωνα στην Ιταλία µαζί µε την 

αναγέννηση της λογιστικής συναντιούνται ίχνη σοβαρού ελέγχου. Την ίδια εποχή 

καθιερώνεται ο έλεγχος στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο και εµφανίζεται πρώτη φορά 

ο όρος auditor (ελεγκτής). Αργότερα, τον 16ο αιώνα στην Αγγλία, οι έλεγχοι των 

δηµοσίων εσόδων είναι συστηµατικοί, όπως και των λογαριασµών των πλουσίων 

µοναστηριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων και διενεργούνται από δικαστές, 

βαρόνους και αξιωµατούχους. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι οι ευγενείς 

γαιοκτήµονες χρησιµοποιούσαν τους ελέγχους στη διαχείριση των κτηµάτων τους. 

Στη Σκωτία τα βιβλία της ∆ιευθύνσεως των Οικονοµικών ελέγχονταν από ελεγκτές. 

Στη Γαλλία του 17ου αιώνα συναντούµε µεθοδικούς και συστηµατικούς ελέγχους. Τα 

δηµόσια έσοδα ελέγχονται από ελεγκτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος στην 

Αγγλία, τον 19ο αιώνα, η σηµειωθείσα βιοµηχανική επανάσταση είχε σαν αποτέλεσµα 

την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και τη δηµιουργία κλίµατος κερδοσκοπίας, που 

συντέλεσε στην ανάπτυξη του νεώτερου λογιστικού ελέγχου. Οι σύγχρονες εξελίξεις 

ανάγκασαν την Ελεγκτική να διευρυνθεί και να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Η 

ελεγκτική όπως διαµορφώθηκε µετά το 1950 στις ΗΠΑ έχει πολυσήµαντο χαρακτήρα 

και δεν περιορίζεται µόνο στον αριθµητικό έλεγχο.  

 

7.3. Η Κριτική Ικανότητα Του Ελεγκτή 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως η ανεξαρτησία του ελεγκτή αποτελεί την 

προυπόθεση για ένα σωστό και αποτελεσµατικό έλεγχο.Με τον όρο ανεξαρτησία του 

ορκωτού ελεγκτή-λογιστή εννοούµε την ικανότητα του να ενεργεί µε ακεραιότητα 

                                                           
23

 Θεοχάρης Μπαλής, Τα θεωρητικά πλαίσια της σύγχρονης ελεγκτικής, 1976, σελ.134 
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και αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Το 

στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για τη διενέργεια αντικειµενικού ελέγχου, ώστε το 

έργο των εξωτερικών ελεγκτών να αποκτά αξιοπιστία και τα πορίσµατα του ελέγχου 

να είναι ευρύτερα χρήσιµα24. Ο De Angelo (1981)  ορίζει  τον έλεγχο ως την κοινή 

πιθανότητα  ο ελεγκτής, αφενός να  ανακαλύψει και αφετέρου να αναφέρει µια 

παραβίαση στο λογιστικό σύστηµα του πελάτη. Η ανακάλυψη της παράβασης της  

εταιρίας απαιτεί  ποιότητα όσον αφορά τις γνώσεις και την ικανότητα του ελεγκτή, 

ενώ  η αναφορά της  εξαρτάται από τα κίνητρα του ελεγκτή να την αποκαλύψει.  

Οι R.K. Mautz and Hussein A. Sharaf (1961)25, επιχειρούν να καθιερώσουν 

την έννοια του καθήκοντος του ανεξάρτητου ελεγκτή µε τη βάση της ευθύνης του 

µέσα στα όρια άσκησης του επαγγέλµατός του. Η θεώρησή τους βασίζεται στην 

υπόθεση ότι στην πραγµατικότητα υπάρχουν συνετοί επαγγελµατίες µε γνώσεις και 

δεξιότητες. Αναφέρουν ότι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές οφείλουν να δέχονται την ευθύνη 

από την ανακάλυψη µιας παρατυπίας, όπως ορίζει το καθήκον του ελέγχου. Ένας 

συνετός επαγγελµατίας αναµένεται να αξιολογήσει το περιβάλλον της επιχείρηση ως 

προς τις συναλλαγές της, τους εργαζόµενούς της, τα περιουσιακά της στοιχεία και αν 

αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο να δώσει ειδικές οδηγίες. Ένας συνετός ελεγκτής όταν 

εξακριβώσει ασυνήθιστες καταστάσεις και περιστάσεις θα πρέπει να τις λάβει υπόψη 

του προκειµένου να  προγραµµατίσει και να διεκπεραιώσει τον έλεγχό του. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ασυνείδητη πίεση προερχόµενη από καταστάσεις εξωτερικές 

µπορεί να επηρεάσει την κρίση του πιο ειλικρινή διαχειριστή ή και λογιστή.  Ένας 

συνετός ελεγκτής πρέπει να έχει οικειότητα µε τέτοιες καταστάσεις και να 

                                                           
24

 Ταχυνάκης Π.   Η επαγγελματική ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, κριτική διερεύνηση 

της αγγλικής και αμερικάνικης βιβλιογραφίας. Τιμητικός τόμος του καθηγητή Ναούμ 2003 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
25

 R.K. Mautz and Hussein A. Sharaf, 1961, The philosophy of auditing pp. 135 
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πραγµατοποιεί εκτεταµένες διαδικασίες προκειµένου να µετρήσει τον κίνδυνο και να 

προβεί στις κατάλληλες δράσεις.  

Συνεχίζοντας αναφορικά µε τις δραστηριότητες ενός συνετού ελεγκτή 

σηµειώνουµε ότι αυτός θα έπαιρνε όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να ξεπερνούσε κάθε 

πιθανή αµφίβολη εντύπωση. Τέλος, ένας συνετός ελεγκτής θα αναγνώριζε την 

αναγκαιότητα της επανεξέτασης των µεθόδων των συνεργατών/βοηθών του 

αναθεωρώντας  αν χρειαζόταν τις πρακτικές τους. 

 

7.4. Εκτίµηση Των Κινδύνων Από Τους Ελεγκτές (Risk Assessment) 

 Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν ευθύνη απέναντι στους πελάτες και σε τρίτους 

για πράξεις τους ή για παραλείψεις τους26. Είναι δικαίωµα του πελάτη να αποδείξει, 

αν επιθυµεί, ότι οι ελεγκτές του έπραξαν µε αµέλεια τα καθήκοντά τους. Η αµέλεια 

απορρέει όταν ο ελεγκτής αποτυγχάνει να συµµορφωθεί µε τα πρότυπα που ο νόµος 

απαιτεί για την εκτέλεση της εργασίας του. Η αποτυχία να εκτελέσει επιµελώς τα 

καθήκοντα του ονοµάζεται συνηθισµένη αµέλεια και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει 

να συνδέεται µε την µε την βαριά αµέλεια ή µε την απάτη. Η συνηθισµένη αµέλεια 

είναι ακούσια. 

Από την άλλη, η βαριά αµέλεια είναι µια απερίσκεπτη πράξη που οδηγεί σε 

αποµάκρυνση από τα πρότυπα που ορίζουν οι ελεγκτικοί κανόνες. Τέλος απάτη είναι 

η σκόπιµη ανακρίβεια ή η αποσιώπηση ενός γεγονότος. Οι ελεγκτές είναι υπόλογοι 

στον πελάτη και για συνηθισµένη αµέλεια. Για παράδειγµα λαµβάνουµε µια  εταιρία 

που ελέγχεται και λόγω του αδύναµου εσωτερικού της ελέγχου αντιµετωπίζει 

πρόβληµα υπεξαίρεσης. Ο πελάτης-εταιρία  µηνύει τον ελεγκτή της για την αδυναµία 

του τελευταίου να  ανακαλύψει την υπεξαίρεση. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η 
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 Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, Carol A. Schaller,1996, Auditing Conscepts and Methods, 

pp.73 
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αµέλεια έπρεπε να αποδοθεί στην εταιρία, λόγω των φτωχών πρακτικών µάνατζµεντ 

της, η αποζηµίωσή της θα είναι περιορισµένη. Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν επίσης 

µια σχέση εµπιστευτικού χαρακτήρα µε τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο 

ελεγκτής αποκοµίζει ένα πλήθος εµπιστευτικών πληροφοριών για την εταιρία. Αν 

κάποια από αυτές τις πληροφορίες αποκαλυφθεί σε τρίτους από τον ελεγκτή 

παραβιάζεται η εµπιστευτική αυτή σχέση. Σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος ο 

ελεγκτής για όποιες βλάβες απορρέουν από την αποκάλυψη. 

Πριν από την οποιαδήποτε έκφραση γνώµης για τις οικονοµικές καταστάσεις, 

ο ελεγκτής θέλει να µειώσει το επίπεδο του κινδύνου πραγµατοποιώντας τις 

ελεγκτικές εργασίες του µέχρι το βαθµό που θα νιώσει πως οι καταστάσεις δεν έχουν 

παραποιηθεί ουσιωδώς. Οι ελεγκτικές εταιρίες χρησιµοποιούν µεθόδους για να 

ελαχιστοποιήσουν το κόστος από λανθασµένες επιλογές πελατών ή από τα δικά τους 

λάθη. Ο υπολογισµός του κινδύνου από την πλευρά των ελεγκτών είναι µια 

διαδικασία µέσα από την οποία αναγνωρίζεται και αναλύεται ο κίνδυνος. Τα 

συστατικά του ελεγκτικού κινδύνου αναλύονται ακολούθως: 

• Ενυπάρχον Κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν υπάρχουν 

ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας διαθέσιµα σε τρίτους ή 

πολύπλοκες διαδικασίες στην λειτουργία της επιχείρησης και δεν τις 

προστατεύει επαρκώς ο εσωτερικός έλεγχος. 

• Κίνδυνος Ελέγχου. Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν ουσιώδεις παρατυπίες 

λαµβάνουν µέρος και ο εσωτερικός έλεγχος δεν τις διαπιστώνει εγκαίρως. 

• Κίνδυνος Εντοπισµού. Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν στην διαδικασία 

του ελέγχου από τον ανεξάρτητο ελεγκτή δεν διαπιστωθεί ουσιώδης 

παραποίηση αλλά ωστόσο η παραποίηση έχει πραγµατοποιηθεί. 
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Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι ένας συνδυασµός των προαναφερθέντων 

κινδύνων. Ο ελεγκτής δεν µπορεί να αλλάξει τον ενυπάρχον κίνδυνο. Για να 

πραγµατοποιήσει τον έλεγχο πρέπει να µειώσει τις επιδράσεις των δύο άλλων τύπων 

κινδύνου. Ο ελεγκτής µπορεί να συλλέξει στοιχεία που να περιέχουν πληροφορίες για 

την κατανόηση του περιβάλλοντος της εταιρίας, το λογιστικό της σύστηµα και το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια µε την επεξεργασία τους θα ελέγξει την 

αποδοτικότητά τους. Αν τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αποτελεσµατικός τότε ο ελεγκτής συναντά ένα µικρότερο επίπεδο κινδύνου ελέγχου. 

Σε αντίθεση, αν τα στοιχεία παραθέτουν προβλήµατα στον έλεγχο τότε ο κίνδυνος 

ελέγχου είναι υψηλός. Ο ελεγκτής µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο εντοπισµού µε την 

διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων στους λογαριασµούς και στις υπόλοιπες 

λογιστικές διαδικασίες. 

Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται µε µεθόδους αξιολόγησης των 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης και της διαχείρισής της. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ονοµάζονται παράγοντες κινδύνου ή κόκκινες σηµαίες και αποτελούν δείκτες που 

φανερώνουν µια προδιάθεση για παραποιηµένο υλικό. Χωρίζονται σε:  

• Χαρακτηριστικά διοίκησης 

1. ∆ιοίκηση όπου οι λειτουργικές και οικονοµικές αποφάσεις λαµβάνονται από 

ένα µόνο κυρίαρχο πρόσωπο. 

2. Η συµπεριφορά της διοίκησης φαίνεται να είναι επιθετική απέναντι στον 

έλεγχο.  

3. Αµοιβές της διοίκησης που χαρακτηρίζονται υψηλές, ιδιαίτερα για τα 

ανώτερα στελέχη του λογιστικού τµήµατος. 

4. Η ∆ιοίκηση δίνει αδικαιολόγητη έµφαση στην κάλυψη των προβλεποµένων 

κερδών. 
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5. Η υπόληψη της διοίκησης µέσα στο περιβάλλον εργασίας είναι φτωχή. 

• Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

1. Η κερδοφορία της οντότητας σε σχέση µε τον κλάδο της είναι αδικαιολόγητα 

ασυνεπής. 

2. Η ευαισθησία των λειτουργικών αποτελεσµάτων σε οικονοµικούς παράγοντες 

(πληθωρισµός, επιτόκια, ανεργία) είναι υψηλή. 

3. Η οργάνωση είναι αποκεντρωµένη, χωρίς επαρκή παρακολούθηση. 

4. Εσωτερικά ή εξωτερικά θέµατα που εγείρουν σηµαντικές αµφιβολίες για την 

ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τη δράση της. 

• Χαρακτηριστικά εµπλοκής 

1. Σηµαντικά και πολύπλοκα θέµατα λογιστικής φύσης είναι στο προσκήνιο. 

2. Σηµαντικά, ασυνήθιστα και σχετικώς συνδεόµενα µεταξύ τους γεγονότα 

συναλλαγών λαµβάνουν µέρος. 

3. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που δεν είναι σύµφωνα µε τη συνήθη 

πορεία της επιχείρησης. 

4. Προηγούµενη άσχηµη έκβαση του ελέγχου λόγω ουσιωδών παραποιήσεων 

των οικονοµικών καταστάσεων. 

5. Η απόκτηση νέου πελάτη χωρίς προηγούµενο ιστορικό ελέγχου ή επαρκείς 

πληροφορίες από τον ελεγκτή-προκάτοχό του.  

Σύµφωνα µε τους Douglas R. Carmichael, John J. Willingham, Carol A. Schaller, 

(1996), υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οπού ελεγκτικές εταιρίες έχουν καταδικαστεί 

για εγκλήµατα. Αυτές οι καταδίκες αφορούν περιπτώσεις που έχουν έρθει ως 

αποτέλεσµα πράξεων οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε την ουσία του ανεξάρτητου 

ελέγχου. Παραδείγµατα ελεγκτικών εταιριών, οι οποίες πιστοποιούσαν ψεύτικες 

δηλώσεις για επιστροφές φόρου σε πελάτες τους, υπάρχουν και έχουν κριθεί ένοχες. 
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Ωστόσο οι ελεγκτικές εταιρίες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να τους καταλογιστεί 

εγκληµατική πράξη, όταν δεν φαίνεται να έχουν επωφεληθεί, σύµφωνα µε 

ισχυρισµούς αυτών που παρανόµησαν. Ωστόσο, πολλοί ελεγκτές έχουν καταδικαστεί 

για  ηθεληµένη ανεπιφύλακτη έκφραση γνώµης σε οικονοµικές καταστάσεις που 

γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν, οι οποίες ήταν ψευδής από ουσιώδη άποψη. Η 

αποτυχία της συµµόρφωσης µε τα επαγγελµατικά πρότυπα ήταν ένα µέρος της 

ανεπάρκειας του συστήµατος ελέγχου.  

 

7.5. Τα Αναδιατυπωµένα ή Αναθεωρηµένα Ελεγκτικά Πρότυπα Tης 
I.F.A.C. 
 
 

Τον Κώδικα δεοντολογίας της I.F.A.C. έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή 

∆εοντολογίας (Ethics Committee) της οµοσπονδίας. Η I.F.A.C. έχει από καιρό 

αναγνωρίσει την ανάγκη ενός παγκοσµίου εναρµονισµένου πλαισίου προκειµένου να 

ακολουθηθούν διαδικασίες που υποστηρίζουν την υψηλή ποιότητα προτύπων και 

πρακτικών. Μεταξύ 2006 και 2009, το IAASB αναθεώρησε και αποσαφήνισε πλήρως 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στο πλαίσιο του «σχεδίου σαφήνειας» (Clarity 

Project)27.   

Ο Κώδικας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών  θεσπίζει τις θεµελιώδεις 

αρχές της επαγγελµατικής δεοντολογίας, οι οποίες περιλαµβάνουν28 : 

(α) Ακεραιότητα. 
 

Ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να είναι έντιµος και δίκαιος στην παροχή των 

επαγγελµατικών υπηρεσιών και γενικότερα στις επαγγελµατικές του σχέσεις. 

(β) Αντικειµενικότητα. 

                                                           
27

 ανάκτηση από soel.gr 
28

 Κωνσταντίνος Καραμάνης (2008), «Σύγχρονη ελεγκτική: θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα 

διεθνή ελεγκτικά πρότυπα »,σελ.169 
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Ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να µην επιτρέπει προκατάληψη ή µεροληψία, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επιρροή από άλλους, να επηρεάζουν την 

αντικειµενικότητα της κρίσης του. 

(γ) Επαγγελµατική ικανότητα και δέουσα προσοχή. 

Ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την 

απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια και οφείλει να συντηρεί τις γνώσεις 

του και τις δεξιότητες του στο επίπεδο που απαιτείται ώστε ο πελάτης του να 

λαµβάνει άριστης ποιότητας υπηρεσίες. 

(δ) Εχεµύθεια. 

Ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να τηρεί εχεµύθεια σχετικά µε πληροφορίες που 

λαµβάνει γνώση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας του και δεν πρέπει να 

αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν είναι νοµικό ή επαγγελµατικό του 

δικαίωµα ή υποχρέωση να το κάνει. Οµοίως ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να µη 

χρησιµοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε λόγω της επαγγελµατικής του σχέσης για 

ίδιον όφελος ή για όφελος τρίτων προσώπων. 

(ε) Επαγγελµατική συµπεριφορά. 

Ο επαγγελµατίας λογιστής οφείλει να ενεργεί µε τρόπο αρµόζοντα στην καλή φήµη 

και την κοινωνική θέση του επαγγέλµατος και να αποφεύγει κάθε συµπεριφορά η 

οποία θα µπορούσε να δυσφηµήσει το επάγγελµα. 

Έρευνα  των Connie L. Becker,Mark L. Defond, , James Jiambalvo, K.R. 

Subramanya29  δείχνουν ότι οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να προβάλουν  αντιρρήσεις 

                                                           
29

 Connie L. Becker, Mark L. Defond,  James Jlambalvo, K.R. Subramanyam, The Effect of Audit Quality 

on Earnings Management, Contemporary Accounting Research, Volume 15, Issue 1, pages 1–24, 

Spring 1998    
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για τις επιλογές της  διοίκησης όταν  τα κέρδη αυξάνονται  µετά από χειραγώγηση 

καθώς επίσης ότι οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να εναχθούν όταν συνδέονται µε 

οικονοµικές καταστάσεις που διογκώνουν τα κέρδη (σε σύγκριση µε υποτίµηση  των  

κερδών) . Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει επίσης ότι χαµηλότερη ποιότητα του ελέγχου 

συνδέεται θετικά  µε µεγαλύτερη “ευελιξία” στη λογιστική απεικόνιση. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Κεφάλαιο 8ο Παράδειγµα Xειραγώγησης Tων 

Aποτελεσµάτων  

8.1. To Παράδειγµα Tης  Enron 

Η καταστροφή που προκάλεσε η αποτυχία της Enron, δεν θα µπορούσε να 

συγκριθεί µε τη ζηµία που θα είχε προκαλέσει αν είχε πετύχει.  

Η Enron ήταν η εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση της Houston 

Natural Gas µε την InterNorth το 1985. Εκµεταλλευόµενη την απελευθέρωση της 

αγοράς ενέργειας, κατάφερε, µέσα σε δεκαπέντε χρόνια, να µετατραπεί σε µία από τις 

ισχυρότερες ενεργειακές επιχειρήσεις του κόσµου, µε 21.000 εργαζόµενους και 

έσοδα πάνω από 100 δισ. δολάρια (στοιχεία του 2000). Η εταιρεία κέρδιζε το ένα 

βραβείο µετά το άλλο, ήταν η αγαπηµένη όλων των αναλυτών των χρηµατιστηριακών 
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εταιρειών και πάνω από όλα αποτελούσε ένα παράδειγµα επιτυχίας που ασκούσε 

πρωτόγνωρη γοητεία στη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα, δείγµα µιας νέας εποχής 

σταθερής και βιώσιµης ανάπτυξης, από την οποία θα είχαν όλοι (στελέχη, 

εργαζόµενοι, επενδυτές και καταναλωτές) να κερδίσουν. Αλλά τα πράγµατα δεν ήταν 

ούτε τόσο απλά ούτε τόσο εύκολα.30 

Η αµείλικτη έµφαση στη σηµασία της αξίας των µετοχών τα τελευταία χρόνια 

έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αποσύνδεση των εταιριών, όπως η Enron, 

από την απαραίτητη ηθική τους στήριξη, ενθαρρύνοντάς τους να επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στην χρηµατοοικονοµική απόδοση και να παραµελούν όχι µόνο τα 

συµφέροντα του συνόλου των ενδιαφεροµένων, όπως συµφέροντα πελατών και  

εργαζοµένων, αλλά και τα ουσιώδη συµφέροντα των οικονοµιών και των κοινοτήτων 

στις οποίες λειτουργούν31. Το πρόβληµα µε τις καθιερωµένες οικονοµικές θεωρίες 

της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ότι παρανοείται ο αναλλοίωτος πυρήνας της 

εταιρικής διακυβέρνησης, την ίδια στιγµή που υποτιµάται η πολυπλοκότητα του 

φαινοµένου της παραποίησης. 

H κατάρρευση της Enron, που θεωρείται η µεγαλύτερη χρεοκοπία στην 

ιστορία των ΗΠΑ, οδήγησε χιλιάδες εργαζοµένους στην οικονοµική εξαθλίωση 

καθώς ήταν άµεσα συνδεδεµένοι µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κατηγορητήρια χρεώνονται στα στελέχη της Enron για την εκπόνηση πολύπλοκων 

χρηµατοδοτικών συστηµάτων µε σκοπό την εξαπάτηση. Η εξαπάτηση στηριζόταν σε 

συναλλαγές off-the-book. Οι συνεργασίες που έκανε η εταιρεία φαίνονταν πολύ πιο 

κερδοφόρες από ό, τι ήταν (Bratton, 2002, McLean και Elkind, 2003, Swartz  και 

Watkins, 2003, Deakin και Konzelmann, 2004). 

                                                           
30

 Ανάκτηση από  in.gr 
31

Clarke, T. (2005), Accounting for Enron: shareholder value and stakeholder interests. Corporate 

Governance: An International Review, 13: 598–612. 
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Μελέτες του Coffee  (2002, 2004) καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο τα  

κίνητρα και οι νοµικές ρυθµίσεις είχαν οδηγήσει τους ελεγκτές να αποδεχθούν τις 

µεθόδους της επιθετικής λογιστικής που συχνά συνορεύουν µε την παρανοµία, παρά 

τα προειδοποιητικά σηµάδια. Οι αλλαγές στις αποζηµιώσεις διοικητικών στελεχών 

στη δεκαετία του 1990 είχαν ως απόρροια την ευθυγράµµιση των συµφερόντων τους 

µε αυτά των µετόχων. Παρέχονταν ένα ακαταµάχητο κίνητρο για τους διαχειριστές 

να διογκώσουν τα κέρδη, ακόµη και αν αυτό δεν αποτελούσε βιώσιµη πρακτική. Σε 

µια στιγµή που η µέση θητεία των διευθυνόντων συµβούλων των ΗΠΑ στις εταιρείες 

ήταν µεταξύ τριών και τεσσάρων ετών, ο πειρασµός να πιέσουν την τιµή της µετοχής, 

να πάρουν τα µετρητά τους και να αποχωρήσουν γρήγορα ήταν µεγάλος. Εν τω 

µεταξύ οι αγορές “απάντησαν αργά”, αν όχι καθόλου, στις αυξανόµενες αποδείξεις 

της υπερτίµησης.  

Ο Coffee32  δείχνει ότι η έκρηξη των οικονοµικών παρατυπιών κατά το 2001 - 

2002 ήταν η φυσική και λογική συνέπεια των τάσεων και των  δυνάµεων που είχαν 

αναπτυχθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αναφέρει ότι κατά ειρωνικό τρόπο, η 

σκληρή αλήθεια είναι ότι τα πρόσφατα λογιστικά σκάνδαλα και το ευρύ φαινόµενο 

της διαχείρισης του κέρδους είναι υποπροϊόντα ενός συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης που έχει κάνει πράγµατι τους εταιρικούς διαχειριστές περισσότερο  

υπόλογους στην αγορά. Στο βαθµό που η αγορά γίνεται ο κυρίαρχος , τα συστήµατα 

διακυβέρνησης, τα οποία ήταν επαρκή για έναν κόσµο στον οποίο η εστίαση στην 

αγορά ήταν ασθενέστερη οφείλουν να αναβαθµιστούν, πάντα σε συνδυασµό µε τις 

εξελίξεις της αγοράς, για την προστασία της από τη χειραγώγηση και τη στρέβλωση 

από ιδιοτελή διευθυντικά στελέχη.  

                                                           
32

 John C Coffee Jr, Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms; 

Coffee, John C. Jr. 84 B.U. L. Rev. 301 (2004)  
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Η Enron εξασφάλισε µια φήµη για την υπέρβαση στις προβλέψεις για τα 

κέρδη. Ωστόσο, η απόδοση της εταιρεία άρχισε να κλονίζεται µε σηµαντικές 

επιπτώσεις. Για να διατηρήσει την εντύπωση της συνεχούς αύξησης των κερδών, 

παρά τις ανατροπές που λάµβαναν µέρος, µια σειρά από 

οντότητες ειδικού σκοπού είχαν καθοριστεί µε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  τον Andrew 

Fastow. Τα µεγάλα χρέη που ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια δολάρια θα µπορούσε να 

είναι κρυµµένα στον οικονοµικό διακανονισµό της Enron µε τις  

οντότητες ειδικού σκοπού (SPE).  

Καθώς οι τιµές των µετοχών της Enron άρχισαν να πέφτουν, η ικανότητά του 

να κρύψει του απώλειες άρχισε να µειώνεται. Τον Οκτώβριο του 2001, Enron  

αποκάλυψε  ως µη επαναλαµβανόµενα έξοδα 1,1 δισ. δολάρια µε µείωση του 

µετοχικού της κεφαλαίου $ 1.2 δισεκατοµµύρια και 700 εκατοµµύρια δολάρια 

απώλεια, αποκαλύπτοντας έτσι στην αγορά τη σηµασία των µυστηριωδών  εταιρειών 

SPE. Έξι εβδοµάδες αργότερα η Enron, η οποία είχε $ 62 δισεκατοµµύρια σε 

περιουσιακά στοιχεία, κήρυξε πτώχευση (Bratton, 2002, McLean και Elkind, 2003, 

Swartz και Watkins, 2003, Deakin και Konzelmann, 2004). 

 

Το κατηγορητήριο της Enron συνοπτικά αποδεικνύει τις ακόλουθες ελλείψεις 

στην εταιρική της διακυβέρνηση: 

•Τη συστηµατική αποτυχία της να αποκαλύψει στην αγορά σηµαντικές 

οικονοµικές και λογιστικές πράξεις που επηρέασαν σηµαντικά την οικονοµική 

αναφορά της εταιρείας, στο επίπεδο της κερδοφορίας, στο επίπεδο του χρέους, 

στην τιµή της µετοχής και στην αποτίµησης της αγοράς. 

• Τη συστηµατική αποτυχία της διαφάνειας που θα επέτρεπε στους 

ρυθµιστικούς φορείς της αγοράς, τους επενδυτές, τους πιστωτές και τους 
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άλλους να  κατανοήσουν την οικονοµική θέση της εταιρείας. 

• Τη συστηµατική αποτυχία του Προέδρου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να ασκήσει τον θεµατοφύλακά των 

ευθυνών απέναντι στους επενδυτές µέσω της εξασφάλισης αποτελεσµατικών 

δηµοσιονοµικών ελέγχων, µέσω αποτελεσµατικών λογιστικών ελέγχων και 

διαδικασιών αναφοράς. 

• Τη συστηµατική σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ στελεχών των ανώτατων 

οικονοµικών υπηρεσιών και άλλων αξιωµατούχων της εταιρείας. 

• Σύγκρουση συµφερόντων των εξωτερικών ελεγκτών καθώς η εταιρία 

απολάµβανε εκτεταµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 

ελέγχου, µε αποτέλεσµα η ελεγκτική εταιρία να συµµετέχει ενεργά στη 

διαχείριση της εταιρείας. 

• Θεµελιώδη αποτυχία στην ηθική της λήψης αποφάσεων της εταιρίας  µε 

επιδίωξη τη συστηµατική εξαπάτηση των επενδυτών, τη χειραγώγηση των 

αγορών και την εκµετάλλευση των πελατών.  

 

8.2. Η θεωρία της αντιπροσώπευσης 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης χρησιµοποιήθηκε στη λογιστική σκέψη για τη 

διερεύνηση των κινήτρων που έχει πιθανόν η διοίκηση της επιχείρησης για την 

εκούσια δηµοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της33. Η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης ισχυρίζεται ότι η διοίκηση µιας επιχείρησης έχει λόγους να 

επιθυµεί τη δηµοσιοποίηση των λογιστικών της καταστάσεων καθώς µε τη 

δηµοσίευση µειώνεται ο κίνδυνος της ανεπαρκούς διαφάνειας και ελαττώνεται το 

                                                           
33

 Κάνζος , 1994 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεωv, σελ 59 
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κόστος του ελέγχου της διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της 

επιχείρησης, ανεξάρτητα από ποια είναι η πλεονεκτικότερη θέση της, δεν µπορεί να 

την επιδιώκει παρά στο πλαίσιο των συµφερόντων και των άλλων ενδιαφεροµένων 

µερών. 

Κατά µία έννοια η Enron είναι ένα ηχηρό ιστορικό-απόδειξη της ιστορικής 

εγκυρότητας της θεωρίας αντιπροσώπευσης - ένα κλασικό παράδειγµα του πώς οι  

διαχειριστές µπορούν να απογυµνώσουν τον πλούτο από την εταιρεία, αφήνοντας 

παραπλανηµένους τους µετόχους µε λίγα, αν µη τι άλλο, των επενδύσεών τους.  

Από µια άλλη οπτική, αν η Enron είχε συνεχίσει να πετυχαίνει δηλώνοντας 

συνεχώς αυξανόµενα κέρδη µέσα από ανήθικες πρακτικές, αξιοποιώντας τις 

επιχειρηµατικές στρατηγικές που προκάλεσε τον όλεθρο στις οικονοµίες που 

λειτούργησε, τα συµφέροντα των επενδυτών µπορεί να είχαν ικανοποιηθεί, όπως η 

εταιρεία συνέχισε να επηρεάζει τις τιµές µε την άσκηση µονοπωλιακής δύναµης, 

αποσταθεροποιώντας την απαραίτητη ενέργεια και άλλες υπηρεσίες, δηµιουργώντας 

αστάθεια στις αγορές που υπονόµευαν τις προοπτικές άλλων επιχειρήσεων επιζήµιες 

για τις ζωές των ανθρώπων. 

 Η Enron όχι µόνο πρόδωσε τους µετόχους της, µε τον πιο άµεσο και ευθύ 

τρόπο, πρόδωσε τους πελάτες, και στο τέλος, τους υπαλλήλους της επίσης. Ωστόσο, η 

θεωρία αντιπροσώπευσης αποτυγχάνει σε δύο ακόµη σηµαντικά σηµεία.  

Πρώτον, οι παραδοχές της θεωρίας αντιπροσώπευσης σχετικά µε την 

ιδιοτέλεια των διευθυντών έµειναν πίσω για να πάρει το δρόµο η πολιτική της 

ευθυγράµµισης των συµφερόντων  των διαχειριστών και των µετόχων εστιάζοντας 

στα κίνητρα για τα γενναιόδωρα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Στην 

πραγµατικότητα αποτελεί πιο ισχυρό κίνητρο µια βραχυπρόθεσµη προοπτική που 
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χειραγωγεί τα εταιρικά κέρδη, παρά το κίνητρο της βελτίωσης της µακροπρόθεσµης 

απόδοσης.  

∆εύτερον, η αµείλικτη έµφαση στην σηµασία της αξίας για τους µετόχους  

έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αποσύνδεση των εταιρειών, όπως η 

Enron, από την ουσιώδη ηθική τους στήριξη, την ενθάρρυνση να επικεντρωθούν 

αποκλειστικά στις οικονοµικές επιδόσεις, και σε παραµέληση όχι µόνο των 

ευρύτερων συµφερόντων των ενδιαφεροµένων µερών, των πελατών και των 

εργαζοµένων, αλλά και των ουσιαστικών συµφερόντων των οικονοµιών και των 

κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν (Williamson, 1975, 1979, 1985). 

 

8.3. ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 

Το ∆ΛΠΧ 2 αναφέρεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών. Αυτοί που λαµβάνουν µετοχές ή αντίτιµο που εξαρτάται από την αξία των 

µετοχών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά του 

εργαζόµενους, µε την ευρεία έννοια του όρου, και η δεύτερη κατηγορία τους τρίτους, 

νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Έναντι των υπηρεσιών και των αγαθών που λαµβάνει η 

εταιρία µπορεί να πληρώσει µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά πληρωµή µε 

παροχή µετοχών, που προέκυψαν από νέα έκδοση ή ίδιες µετοχές που κατέχει η 

εταιρία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πληρώσει τους παρόχους µε µετρητά ή άλλα 

µέσα, που συνδέονται όµως µε την αξία των µετοχών της. Η εταιρία µπορεί να δώσει 

δικαιώµατα προαίρεσης στους εργαζοµένους (options) ώστε να πληρωθούν µε 

µετοχές, ή µετρητά ή και άλλα στοιχεία, αξία των οποίων όµως θα συνδέεται µε την 

αξία των µετοχών.  
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Οι συµβάσεις αυτού του τύπου  µπορούν να πάρουν πολλές µορφές. Υπάρχει 

πιθανότητα κάποιος να κάποιος να παρέχει κάποιες υπηρεσίες, αλλά τελικά να µη 

λάβει κάποιο αντάλλαγµα επειδή δεν τις παρείχε στο επίπεδο που έπρεπε να τις 

παράσχει ή δεν τις παρείχε για όλο το συµφωνηθέν διάστηµα. Συνεπώς, είναι δυνατό 

να υπάρχουν διάφοροι όροι µέσα σε αυτές τις συµβάσεις που τελικά να 

διαφοροποιούν το τελικό αποτέλεσµα των αµοιβών.  

Παλαιότερα, τα υψηλόβαθµα στελέχη “δένονταν” περισσότερο µε τις εταιρίες 

στις οποίες εργάζονταν, από ανάγκη, από συµφέρον, από συνήθεια, από ιδεολογία ή 

από άλλες αιτίες34. Ανεξάρτητα από την αιτία, δεν ήταν συνηθισµένο να επιθυµούν 

να αλλάξουν δουλειά και κατά κανόνα ήθελαν να αναπτύσσεται η εταιρία και µέσα 

από την ανάπτυξή της να επωφελούνται και αυτοί. Σήµερα, παγκοσµίως, υπάρχει η 

τάση τα υψηλόβαθµα στελέχη να παραµένουν λίγα χρόνια σε µια εταιρία. Παράλληλα 

αναπτύσσεται πολλές φορές ανταγωνισµός ανάµεσα στις εταιρίες για την απόκτηση 

αυτών των στελεχών.  

Για την αυτοσυντήρησή τους οι εταιρίες λαµβάνουν µέτρα που σχετίζονται µε 

την οργάνωσή τους, ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από συγκεκριµένα 

στελέχη. Σκοπός βέβαια είναι να συσφίξουν τις σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ τους 

και µε την εταιρία µε οικονοµικά κίνητρα και “bonus”. Με αυτόν τον τρόπο 

ταυτίζουν τις  ατοµικές επιδιώξεις µε  τους εταιρικούς στόχους, οι οποίοι 

κατευθύνονται πάντα στην µεγαλύτερη κερδοφορία.  

Αυτός ο µηχανισµός αποτέλεσε µηχανισµό ανάπτυξης, ένα µηχανισµό 

προώθησης της κερδοφορίας, ή σε κάθε περίπτωση ένα µηχανισµό αύξησης της 

χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών. Ωστόσο όταν υπάρχει τέτοιο δέσιµο µεταξύ 

                                                           
34

 Ντζανάτος, 2008, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 

ελληνικά, σελ.480 
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των αµοιβών των στελεχών και της χρηµατιστηριακής  τιµής των µετοχών είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι τα στελέχη έχουν κάθε συµφέρον να αναλάβουν κινδύνους 

προκειµένου να παρουσιάσουν µια ωραιοποιηµένη εικόνα.  

Η εµπιστοσύνη αποτελεί βασική συνιστώσα της εταιρικής διακυβέρνησης35, 

και η απουσία εµπιστοσύνης είναι βαθιά διαβρωτική. Ο Stiles και Taylor, 

επισηµαίνουν ότι  ένα µεγάλο µέρος της δραστηριότητας της εταιρικής 

διακυβέρνησης περιστρέφεται γύρω από την οικοδόµηση εµπιστοσύνης: «Μια σειρά 

από µελέτες από Westphal και Zajac36 ανέδειξαν πώς η διαπροσωπική επιρροή σε 

διαδικασίες ανάµεσα στο διοικητικό συµβούλιο / διευθύνων και  διοικητικό 

προσωπικό µπορεί να βοηθήσει την εµπιστοσύνη και τη συνεργασία στο εσωτερικό 

της εταιρίας και να προωθήσει την επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων 

             Σε αντίστοιχη έρευνα που έκαναν σε συµβούλια Stiles και Taylor 

συµπεραίνουν ότι η  εµπιστοσύνη και ο έλεγχος δεν αλληλοαναιρούνται. 

 

8.4. Ηθική προσέγγιση 

Η επαγγελµατική ηθική είναι µία ξεχωριστή κατηγορία της γενικής ηθικής. Η 

γενική ηθική δίνει έµφαση σε συγκεκριµένους κανόνες µέσα από τους οποίους ένας 

άνθρωπος διαχειρίζεται τις πράξεις του. Η γνώση της επίδρασης των πράξεων του 

στον εαυτό του αλλά και στους άλλους, η συνειδητοποίηση των απαιτήσεων της 

κοινωνίας στην οποία ζει, ο σεβασµός στο Θείο Νόµο, η αποδοχή του καθήκοντος, η 

                                                           
35

 Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και 

ελέγχονται. Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο,τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας 

προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρίας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή 

αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών 

στόχων,οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση 

της απόδοσης της διοίκησης κατά τη διαδικασία  εφαρμογής των παραπάνω. 
36

 Westphal και Zajac, Accounting for the Explanations of CEO Compensation: Substance and 

Symbolism Administrative Science Quarterly,40(2): 283-308, 1995 
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υποχρέωση να δρα κανείς σύµφωνα µε τους άλλους ως ένα, η αναγνώριση των 

κανόνων της ηθικής στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται οδηγούν στην 

διατήρηση ενός υψηλού βαθµού ηθικής επαφής.Τα παραπάνω βρίσκουν εφαρµογή 

και στο επαγγελµατικό επίπεδο . Συνήθως αναλύεται η ευθύνη ενός επαγγελµατία σε 

τρείς κατηγορίες, σύµφωνα µε τον R.K. Mautz: 

1) Ευθύνη προς τους πελάτες 

2) Ευθύνη προς την κοινωνία 

3) Ευθύνη  προς τα άτοµα του εργασιακού περιβάλλοντος 

Στα παραπάνω πρέπει όµως να προστεθεί και η ευθύνη προς τον ίδιο του τον 

εαυτό.Αν αυτός παραµελήσει κάτι από όλα αυτά αποτυγχάνει την εκπλήρωση των 

επαγγελµατικών του υποχρεώσεων. Οι τέσσερις κατηγορίες ευθυνών θα µπορούσαν 

να εκφραστούν ως µία και µοναδική θεµελιώδη απαίτηση: Τη διευκόλυνση  της 

συνέχισης του επαγγέλµατος και της υπηρεσίας που προσφέρει. 

Στην περίπτωση της Enron ούτε ο νόµος ούτε και η ηθική δέσµευση για την 

τήρηση ορθών κανόνων δεν εµπόδισε τους διοικούντες της να παραπλανήσουν όλους 

τους εµπλεκοµένους.   

 

Κεφάλαιο 9ο Συν-εξέλιξη Των λογιστικών Προτύπων Και 

Της ∆ηµιουργικής Λογιστικής 

9.1. Η Θεωρία Της Συν-εξέλιξης 
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          Ο Norio Sawage37 (2005) συνδύασε την εξελικτική θεωρία των  Ehrlich and 

Raven38, 1964, δηλαδή τη θεωρία της συν-εξέλιξης των ειδών που βασίζεται στη 

βιολογία, µε τη συν-εξέλιξη ανάµεσα στους  κανόνες των λογιστικών προτύπων και 

τις πρακτικές της δηµιουργικής λογιστικής. Σηµειώνει πως η εξέλιξη των λογιστικών 

κανόνων  ενισχύθηκε λόγω των καινοτοµιών  στα µέσα της δηµιουργικής λογιστικής, 

ενώ οι πρακτικές της δηµιουργικής λογιστικής επρόκειτο να επανασχεδιαστούν σε 

απάντηση στους µεταβαλλόµενους λογιστικούς κανόνες. Η ποικιλοµορφία και η 

πολυπλοκότητα τόσο των λογιστικών κανόνων όσο και της δηµιουργικής λογιστικής  

αυξήθηκαν κατά αυτή την εξελικτική διαδικασία. Η αµοιβαία σχέση που 

παρατηρήθηκε στο πλαίσιο των κανόνων που βασίζονται σε αυτή την προσέγγιση 

φαίνεται να ταιριάζει καλά µε την έννοια της συν-εξέλιξης που αναπτύχθηκε στην 

εξελικτική βιολογία (Ehrlich και Raven, 1964, σ. 586). 

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης πρακτικών δηµιουργικής λογιστικής είναι τα 

εξής: προώθηση των παρουσιαζόµενων κερδών / ελαχιστοποίηση των 

παρουσιαζόµενων απωλειών , χειραγώγηση βασικών δεικτών που χρησιµοποιούνται 

για την ανάλυση της αγοράς, απόκρυψη του οικονοµικού κινδύνου,  παράκαµψη  των  

περιορισµών  δανεισµού, διαφυγή του ελέγχου των επενδυτών, βελτίωση της 

απόδοσης του µάνατζµεντ, των επιδόσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση 

πληρωµών και απόκτηση πρόσβασης σε χρηµατοδότηση που διαφορετικά θα ήταν 

αδύνατο να πραγµατοποιηθεί (McBarnet και Whelan, 1999, Tweedie και Whittington, 

1990). Αυτά τα πλεονεκτήµατα κατά ένα µέρος εξαρτώνται από λογιστικούς κανόνες. 

 

                                                           
37

 Norio Sawabe, “Co-evolution of Accounting Rules and Creative Accounting Instruments—The Case 

of a Rules-based Approach to Accounting Standard Setting”, Evolutionary and Institutional Economics 

Review, Vol. 1, pp.177-195 (2005) 
38

 Butterflies and plants: a study in coevolution. Evolution 18:586-608, 1964,Department of Biological 

Sciences, Stanford University 
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9.2. Κατευθύνσεις Που Ακολουθήθηκαν Με Βάση Την Συν-εξέλιξη 

Σε ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες πρακτικές της δηµιουργικής λογιστικής, 

η εµπειρία στο Ηνωµένο Βασίλειο δείχνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο πιθανές 

κατευθύνσεις για τους λογιστικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουµε. Η πρώτη 

κατεύθυνση είναι αυτή που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προσέγγιση στους κανόνες 

των λογιστικών προτύπων.  

Στην κατεύθυνση αυτή, η αλλαγή στις πρακτικές της δηµιουργικής λογιστικής  

έχει οδηγήσει σε λογιστικούς κανόνες πιο λεπτοµερείς και περίπλοκους. Επιπλέον, οι 

λογιστικοί κανόνες που απαιτούν λιγότερη διοικητική διακριτική ευχέρεια, κατά την 

εφαρµογή τους,  είναι πιθανό να επιζήσουν πάνω από εναλλακτικές λύσεις. 

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αυτή που υιοθετήθηκε από το νέο καθεστώς 

λογιστικής στο Ηνωµένο Βασίλειο της δεκαετίας του 1990. Αντί για περαιτέρω 

επεξεργασία στις λεπτοµέρειες των λογιστικών κανόνων τονίστηκαν οι βασικές αρχές 

και η επαγγελµατική κρίση ενώ εξακολουθούσε να υπάρχει η κρίση της εφαρµογής  

και της νοµιµότητας των λογιστικών πρακτικών από οµάδα Οικονοµικής  

Αναθεώρησης  και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Χρειάστηκε µία δεκαετία επιπλέον στις ΗΠΑ από ό, τι στο Ηνωµένο Βασίλειο 

για την αναδιάρθρωση του λογιστικού καθεστώτος προκειµένου  να ξεπεραστούν τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δηµιουργική λογιστική. Έχουν γίνει προσπάθειες 

για τη βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών προτύπων από το 1970 στις ΗΠΑ. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο των προτύπων είναι µία από τις προσπάθειες αυτές. Πράγµατι, 

η έννοια της οικονοµικής ουσίας πάνω από τη νοµική της µορφή, η οποία αργότερα 

έγινε µια βασική αρχή που βοήθησε στη µείωση των πρακτικών της δηµιουργικής 

λογιστικής στο Ηνωµένο Βασίλειο, προέρχεται από τις ΗΠΑ (ASB, 1994).  
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Στην περίπτωση της λογιστικής των χρηµατοπιστωτικών µέσων, η επιδίωξη 

κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν να ξεπεραστούν τα προβλήµατα στη 

λογιστική που προέρχονται από αποσπασµατικά πρότυπα.(Sawabe, 2003). Οι 

προσπάθειες αυτές ήταν από πολλές απόψεις παρόµοιες µε τα συστατικά του νέου 

λογιστικού καθεστώτος στο Ηνωµένο Βασίλειο, αν και έγιναν σταδιακά µε την 

προσθήκη νέων δεδοµένων για να επέλθει αλλαγή στο καθιερωµένο καθεστώς. 

Φαίνεται ότι η προσθήκη σταδιακά των ίδιων µερών στο λογιστικό καθεστώς δεν 

άλλαξε την προσέγγιση που βασίζεται στους τυπικούς κανόνες των προτύπων. 

 

 

Επίλογος  

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την επίδραση της δηµιουργικής  

λογιστικής στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών και την περιγραφή των 

εργαλείων που χρησιµοποιούν οι διοικήσεις  για τη χειραγώγηση των καταστάσεων. 

Επίσης έγινε προσπάθεια να καταγραφούν τα κίνητρα που οδηγούν τους διαχειριστές 

σε πλασµατική αύξηση ή µείωση των αποτελεσµάτων. Τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα 

έχουν επισηµάνει τη σπουδαιότητα του φαινοµένου της διαχείρισης καθώς έχουν 

προκαλέσει την αναστάτωση του επενδυτικού κοινού. Στα πλαίσια της προσπάθειας 

να κατανοηθεί ο µηχανισµός της λογιστικής που επιτρέπει να κατευθύνονται οι 

οικονοµικές  εξελίξεις σύµφωνα µε τη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε διοίκησης 

πραγµατοποιήθηκαν πολλές έρευνες ακαδηµαϊκών. Οι περισσότερες συγκλίνουν στην 

άποψη πως η διαχείριση των αποτελεσµάτων λαµβάνει µέρος όταν οι εταιρίες 

βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Επίσης έχουν συναινέσει ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση µεταξύ αυξηµένων κερδών και εκτεταµένης διαχείρισης. Όσο 
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µεγαλύτερα και πέρα από αυτό που θεωρείται κανονικό για τον κλάδο είναι τα κέρδη 

τόσο µεγαλύτερη είναι πιθανότητα να έχουν παραποιηθεί.  

Επιπλέον στην εργασία αυτή επισηµάνθηκε ο ρόλος της ενεργής συµµετοχής 

των εξωτερικών ελεγκτών στην ανίχνευση των πρακτικών της δηµιουργικής 

λογιστικής και τέθηκαν οι σηµαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από 

την πλευρά του ελεγκτή ώστε αυτός να είναι αποτελεσµατικός και να βοηθά µε το 

έργο του στην ποιότητα των πληροφοριών που µεταδίδονται.  

Τέλος προστέθηκε το παράδειγµα της Enron, µιας εταιρίας που πτώχευσε µε 

δραµατικές συνέπειες για τους επενδυτές, πιστωτές και εργαζόµενους, για να τονιστεί 

η αδυναµία των ελεγκτών να εντοπίσουν τις ουσιώδεις παραποιήσεις αλλά και την 

έλλειψη ηθικής από την πλευρά της διοίκησης. Η παρούσα διπλωµατική εργασία 

συνεισφέρει στην ανάδειξη ευαίσθητων περιοχών, στα πλαίσια της λειτουργίας µιας 

επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα µεθόδευσης από τη 

διοίκηση και κατά συνέπεια να µειώσουν την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 
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