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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Η δημιουργική 

λογιστική και η λογιστική απάτη στο χώρο των επιχειρήσεων», έγινε εντός του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και βασίστηκε σε ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία. Επίσης, στα πλαίσια αυτής συμπεριλαμβάνεται πρωτογενής 

εμπειρική έρευνα, από την οποία εξάγονται και αναλύονται συμπεράσματα σχετικά 

με την εξέλιξη του εξεταζόμενου φαινομένου μετά την οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου που 

στήριξαν τις προσπάθειές μου και πίστεψαν σε μένα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη τους καθηγητές μου, που μου έδωσαν κίνητρο, 

ώστε να εντρυφήσω στη λογιστική επιστήμη και να συμβάλλω με την έρευνά μου 

στην ενίσχυση του παρόντος θέματος.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στον καθηγητή μου, Παναγιώτη Ταχυνάκη, 

με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνεργασία και η βοήθειά του ήταν πολύτιμη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Δ.Λ.Π : Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

C.O.S.O : Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission 

F.A.S.B : Financial Accounting Standards Board 

G.A.AP : General Accepted Accounting Principles  

I.A.S : International Accounting Standards 

I.A.S.C : International Accounting Standards Committee 

I.F.R.S : International Financial Reporting Standards 

I.O.S.C.O : International Organization OF Securities Commissions 

S.E.C : Securities and Exchange Commission 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1:Ευκαιρίες για δημιουργική λογιστική, επίλυση   σελ.48 

από το λογιστικό ρυθμιστή και γεωγραφική τοποθέτηση της    

κάθε λογιστικής παράδοσης 

Πίνακας 2: Συνοπτικός Πίνακας Λογιστικών Σκανδάλων του   σελ.65 

21
ου

 αιώνα 

Πίνακας 3:Συχνότητες (Frequencies) επί τοις 100    σελ.78 

Πίνακας 4: Έλεγχος ανεξαρτησίας                                                              σελ.82  

Πίνακας 5: Correlation test                                                                          σελ.82  

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Γράφημα1         σελ.79 

Γράφημα 2         σελ.79 

Γράφημα 3         σελ.80 

Γράφημα 4         σελ.80 

Γράφημα 5         σελ.81 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

«Δημιουργική λογιστική είναι η ευελιξία στη χρησιμοποίηση των λογιστικών μεθόδων, 

η οποία ρυθμίζει την επιμέτρηση, την  αποτίμηση και την παρουσίαση των λογιστικών 

στοιχείων, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα αυτών που ετοιμάζουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις», Mike Jones, Cardiff. 

 

«Απάτη είναι η λοξοδρόμηση από το ρυθμιστικό πλαίσιο, πρόθυμα, με σκοπό να δώσει 

λανθασμένη εικόνα των λογιστικών καταχωρήσεων», Mike Jones, Cardiff. 

 

Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία έχει θέσει νέα δεδομένα στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από έντονες ανταγωνιστικές προθέσεις και 

δράσεις των επιχειρηματιών, εκρηκτική ανάπτυξη της πληροφόρησης και των 

τεχνολογιών, αλλά και πολλά χρηματοοικονομικά σκάνδαλα που οφείλονται στην 

παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. Τόσο τα νέα και πολυσύνθετα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, που καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την κατανόηση 

και την εφαρμογή τους, όσο και η επιθυμία για ασύστολη κερδοφορία, που βασίζεται 

σε ψευδή ή πλασματικά στοιχεία, οδηγούν τα διοικητικά στελέχη των εταιρειών στην 

παραπλάνηση όσων εξαρτώνται και μη, από την εταιρεία, με πρόθεση τη 

μεγιστοποίηση των κερδών τους.  

Η δημιουργική λογιστική (creative accounting) , ή διαφορετικά γνωστή ως επιθετική 

λογιστική (aggressive accounting) έχει καταλάβει μεγάλη έκταση σε διεθνές επίπεδο. 

Η χρήση της έχει τεκμηριωθεί, εδώ και χρόνια, σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, ενώ 

δεν είναι λίγες οι φορές που επιχειρήσεις-κολοσσοί έχουν κατηγορηθεί για τα 

«μαγειρέματά» τους. Είναι πλέον μια συνηθισμένη τακτική παραπλάνησης του 

επενδυτικού κοινού, η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες που τις δίνονται, ιδιαίτερα 

μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Η αγορές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ακόμη και της 

Ελλάδας, έχουν κλονιστεί πολλές φορές από σκάνδαλα που αφορούσαν σε σκόπιμη 
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νόθευση των οικονομικών καταστάσεων ή καταστάσεων τα στοιχεία των οποίων 

έχουν παρερμηνευτεί  από τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Enron, της WorldCom, της Tyco, της 

Xerox και άλλων που θα συζητηθούν εκτενέστερα στην πορεία (G.Girux, 2006) 

Το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής συνδέεται στενά με την έννοια και τις 

διαδικασίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Ο έλεγχος 

αποτελεί να αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρήσεων και η εύρυθμη λειτουργία του και 

η έγκαιρη συμβολή του μπορεί να προλάβει εκούσια ή ακούσια λάθη στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, η χειραγώγηση (manipulation) των οικονομικών στοιχείων, δεν 

είναι μια πράξη που διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους διοικούντες των 

επιχειρήσεων, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι σε αυτό συμβάλλουν εξίσου ή και 

περισσότερο, ελεγκτικές εταιρείες, όπως το παράδειγμα της Arthur Andersen. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το φαινόμενο της δημιουργικής 

λογιστικής, να ορίσει το βαθμό στον οποίο συσχετίζεται με την ανεπάρκεια του 

ελέγχου, με την καταστρατήγηση των λογιστικών αρχών, την εκμετάλλευση των 

«χαλαρών» πλαισίων που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η 

εστίαση στην αθέμιτη δημιουργική λογιστική, με τη μορφή λογιστικής απάτης. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Για τη δημιουργική λογιστική έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλές διαφορετικές 

ερμηνείες και προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εξεταστεί τόσο από την ελληνική όσο και 

από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η δημιουργική λογιστική είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται ευρέως και αναφέρεται στην υποψία πως οι εταιρείες εφαρμόζουν τις 

λογιστικές τους τακτικές, τροποποιώντας τες τακτικά, ώστε να ωραιοποιήσουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν. Η σχετική βιβλιογραφία αναλύει και εξηγεί τις 

μεταβολές αυτές και εκτιμά τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτές η 

διοίκηση των εταιρειών, είτε πρόκειται για «εξομάλυνση» (smoothing) ή για χειρισμό 

(manipulation) των κερδών, είτε για την ελαχιστοποίηση του κόστους που αφορά 

στην καταστρατήγηση συμβολαίων, είτε στη λανθασμένη εκτίμηση  των στοιχείων 

ενεργητικού (value assets) κλπ.  

 Πριν πέντε δεκαετίες, το βασικό ενδιαφέρον όσων σχετίζονταν με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων, αποτελούσε η περιοδική 

παρουσίαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Τυπικά, ο Ισολογισμός 

αποτελούσε το βασικό χρηματοοικονομικό, αποδεικτικό στοιχείο που σχετιζόταν με 

τις λειτουργίες της επιχείρησης, οι οποίες εκφράζονταν μέσω της 

χρηματοοικονομικής της θέσης. Σταδιακά, το ενδιαφέρον των χρηστών των 

οικονομικών καταστάσεων μετατοπίστηκε στον Ισολογισμό, που θεωρείται πλέον ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαδοχικών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και 

ως μέσο καταλογισμού χρεώσεων και πιστώσεων σε αυτές. 

( I Accounting Research Bulletin Number 1, General Introduction and Rules Formerly 

Adopted, Committee on Accounting Procedure, The American Institute of Ac- 

countants, September, 1939.  ) 

Η έμφαση που δόθηκε στην περιοδικότητα του εισοδήματος, οδήγησε ένα μεγάλο 

πλήθος  κοινωνικών και ρυθμιστικών αρχών, να οργανωθούν βάσει αρχών και 

διαδικασιών που στοχεύουν στην αντικειμενικότητα ως προς τον καθορισμό της 

περιοδικότητας του καθαρού εισοδήματος. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει κάποια 

απόκλιση όσον αφορά στους περιορισμούς που θέτουν οι Γενικά Παραδεκτές Αρχές 

της Λογιστικής, ως προς τον καθορισμό των περιοδικών κερδών. Τo 1953, o S.R 

Heyworth (Smoothing Periodic Income, The Accounting Review, January 1953) 

παρατήρησε πως οι περισσότερες λογιστικές τεχνικές εφαρμόζονται προκειμένου να 
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επηρεάσουν την κατανομή του καθαρού εισοδήματος και να περιορίσουν το εύρος 

των διακυμάνσεών του στις λογιστικές περιόδους. Επίσης, ισχυρίστηκε πως τα 

κίνητρα πίσω από την εξομάλυνση (smoothing), περιλαμβάνουν την προσπάθεια για 

βελτίωση των σχέσεων με τους πιστωτές, τους επενδυτές και τους εργαζομένους, 

όπως επίσης και την μείωση του κύκλου εργασιών μέσα από ψυχολογικές 

διαδικασίες. Επίσης, κατά τον Hepworth, χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ του 

πραγματικού (real) και του χρηματικού (monetary) εισοδήματος, προκειμένου να 

λυθούν προβλήματα που δημιουργεί η έννοια της πρώτης περίπτωσης. 

Άλλοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται η εξομάλυνση των κερδών είναι: 

 i) η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση, καθώς και ii) η διασφάλιση σταθερών 

σχέσεων με τους επενδυτές και τους εργαζομένους. Οι προαναφερθέντες νιώθουν 

μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση όταν η εταιρεία τους αναφέρει σταθερά 

κέρδη, παρά πολύ υψηλά κέρδη με μεγάλες διακυμάνσεις. Για τις περιόδους 1944 έως 

και 1948, ήταν περισσότερο φορολογικά «σοφό» να επικρατεί ένα σταθερό επίπεδο 

φορολογίας παρά υπερβολικά υψηλή φορολογία λόγω μεγάλων κερδών.  

Ακόμη ένας λόγος αποτελεί iii) η σταθερή μερισματική πολιτική. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει πως στην περίπτωση που τα κέρδη εμφανίζουν τακτικά μεγάλες αποκλίσεις, 

θα μπορούσαν να ωθήσουν το εργατικό δυναμικό στο να απαιτήσει μεγαλύτερο 

μερίδιο στα κέρδη, στους μισθούς, αλλά και στη συμμετοχή τους σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις. Οι παραπάνω λόγοι αφορούν στα πλαίσια της επιχείρησης, ωστόσο, 

κατά τον Hepworth, οι αιτίες για income smoothing μπορούν να αφορούν το σύνολο 

της οικονομίας.  

Μπορούν, επομένως, να είναι : 1. ψυχολογικοί. 2. σχετικοί με τις προσδοκίες των 

οικονομολόγων για την αισιόδοξη ή απαισιόδοξη πορεία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Με βάση αυτές τις προσδοκίες, μπορεί να αποφασιστεί από την 

πλευρά της διοίκησης οι ενέργειες που θα εφαρμοστούν προκειμένου να εξαλειφθούν 

τα «κύματα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας» στην οικονομία.  

Σύμφωνα με το άρθρο An Explanation for Accounting Income Smoothing, των  Brett 

Trueman και Sheridan Titman, η εξομάλυνση των κερδών πραγματοποιείται διότι οι 

μάνατζερς πιστεύουν πως οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερα για μια εταιρεία με ομαλή πορεία εισοδήματος. (Journal Of Accounting 

Research, Vol.26, Studies on Management’s Ability and Incentives to Affect the 

Timing and Magnitude of the Accounting Accruals, 1988, pp 127-139).  
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Σύμφωνα με το άρθρο, επιδιώκεται να ερευνηθεί η λογική αιτία για την ομαλοποίηση 

των κερδών και αν αυτή οδηγεί σταδιακά στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης, και 

συνεπώς στην αύξηση της τιμής της μετοχής της. Σε δύο πρόσφατες έρευνες, Lambert 

(1984) και Dye (1988), παρουσιάστηκε ότι οι μάνατζερς που αποφεύγουν τον κίνδυνο 

(risk-averse) και που έχουν αποκλειστεί από τον δανεισμό (borrowing or lending) 

στην αγορά,  έχουν την τάση να παρουσιάζουν ομαλοποιημένα κέρδη. Ωστόσο, 

σύμφωνα , με τους Trueman και Titman, η αποστροφή του κινδύνου δε σχετίζεται με 

την εξομάλυνση των κερδών. Ακόμη ένας λόγος που εντοπίζουν οι Trueman και 

Titman, είναι πως η παρουσίαση σταθερού εισοδήματος, οδηγεί στη ελαχιστοποίηση 

της  εκτίμησης για πιθανότητα χρεοκοπίας της επιχείρησης, ενώ παράλληλα 

βελτιώνει τις όρους και τις συνθήκες συναλλαγών, το κόστος δανεισμού κλπ (Titman, 

1984). 

Στον αντίποδα, οι R.J Monsen, A. Downs και M.JGordon,  προέβαλλαν την αντίθεσή 

τους, με το επιχείρημα πως οι διοικούντες, παρακινούνται από την ανάγκη τους να 

εξασφαλιστούν απέναντι σε ένα σταθερό καθαρό εισόδημα, με την υπόθεση πως η 

σταθερότητά του, καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξης θα προτιμώνται σε υψηλότερους 

μέσους όρους εισοδήματος με μεγαλύτερες διακυμάνσεις. 

(A Theory of Large Managerial Firms, The Journal of Political Economy, June 1965 

& Postulates, Principles, and Research in Accounting, The Accounting Review, April 

1964). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο Income Smoothing, Earnings Quality and Firm 

Valuation, Ben Hsien Bao & Da Hsien Bao, η μικρότερη διακύμανση στα κέρδη δεν 

εγγυάται υψηλότερη αξία για την επιχείρηση. Αντιθέτως, τα κέρδη θα έπρεπε να είναι 

ανάλογα με την αξία της επιχείρησης, δηλαδή η εξομάλυνση δεν οδηγεί πάντα σε 

αυξημένες αποδόσεις.  

Η αιτία για τη δημιουργία αυτού του χάσματος απόψεων είναι ότι η εξομάλυνση 

οδηγεί σε υψηλές αποδόσεις στην περίπτωση εταιρειών με «ποιότητα κερδών» 

(quality earnings firms), ενώ σε μείωση των αποδόσεων, αν πρόκειται για εταιρείες 

με «μη ποιοτικά κέρδη» (non-quality firms). Η ποιότητα των κερδών (quality of 

earnings) μετριέται με την έκταση των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες σαν συστατικό των κερδών, σε σχέση με τις αυξήσεις ως συστατικό 

των κερδών. Όσο υψηλότερο είναι το τελευταίο, τόσο καλύτερη η ποιότητα.  

Παράλληλα, και σύμφωνα με τον Moses (1987) έχει διαπιστωθεί πως οι μεγαλύτερες 

εταιρείες έχουν υψηλότερο κίνητρο για να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό 
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συμβαίνει διότι, οι αυξήσεις στα υψηλά κέρδη μπορούν να θεωρηθούν ως 

μονοπωλιακές πρακτικές, ενώ οι μειώσεις ως κρίση. Γι αυτό το λόγο οι εταιρείες 

αποφεύγουν και τα δύο, εξομαλύνοντας τα κέρδη τους. Παράλληλα, οι Albrecht & 

Richardson (1990), έχουν δείξει πως οι μεγάλες εταιρείες υποβάλλονται σε ενδελεχή 

έλεγχο από την κυβέρνηση, επομένως αποφεύγουν κάθε είδους παρακινδυνευμένες 

τακτικές.  

Η εξομάλυνση των κερδών έχει μελετηθεί πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

μέθοδο, στην κατηγορία της χειραγώγησης των κερδών (earnings management) κι 

αυτό διότι η εξομάλυνση καθορίζεται ακριβέστερα, αλλά και γιατί η διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε αυτούς που «αλλάζουν» και σε αυτούς που δεν «αλλάζουν» τα κέρδη, 

έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα πλήθος ερευνών. 

(Belkaoui and Picur, 1984, and Michelson et al., 1995 and 2000). 

Ωστόσο, ο καλύτερος ορισμός για την εξομάλυνση του εισοδήματος (income 

smoothing) έχει δοθεί από τον Biedleman: 

«Η ωραιοποίηση των κερδών που έχουν καταγραφεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως η 

σκόπιμη χειραγώγηση των διακυμάνσεων, σχετικά με ένα συγκεκριμένο επίπεδο κερδών 

που τη συγκεκριμένη περίοδο θεωρείται λογικό για την εταιρεία. Αποδεικνύει μια 

προσπάθεια μέρους της διοίκησης να μειώσει τις μη κανονικές μεταβλητές στα κέρδη 

στο βαθμό που το επιτρέπουν η συνετή λογιστική και οι λογιστικές αρχές».  

(Income Smoothing: The Role of Management, The Accounting Review, October 

1973).   

Σε γενικές γραμμές μπορεί κανείς να πει πως οι περισσότερες αναφορές ως προς τη 

συγκεκριμένη έκφανση της δημιουργικής λογιστικής έχουν γίνει από τους  Gordon, 

Heyworth και White. Ωστόσο, άρθρο του Buckmaster αναφέρει πως πριν το 1954 

έχουν καταγραφεί έως και 34 εργασίες (1893- 1953), οι οποίες περιλαμβάνουν 

αποσπάσματα σχετικά με το παρόν αντικείμενο συζήτησης και έρευνας. 

 

Ο H.T Warshaw εξηγεί ακόμη πως ο έλεγχος των ζημιών και των κερδών, ασκεί 

τεράστια επιρροή στην εταιρική πολιτική. Τις απόψεις του Warshaw, έρχονται να 

ενισχύσουν οι A.R Davis και A.Cotter, οι οποίοι τονίζουν τη σημαντικότητα της 

μεθόδου LIFO, στη χαλιναγώγηση των κερδών καθώς και τα πλεονεκτήματά i) της 

μείωσης του κύκλου εργασιών, ii) της υπερ-επέκτασης της ρευστότητας, iii) της 

αποφυγής απαιτήσεων για υπερβολικά μερίσματα και iv) της καλύτερης 

πληροφόρησης για την τιμολογιακή πολιτική.  
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(Inventory Valuation and the Business Cycle, Harvard Business Review, October 

1924) 

Από το σύνολο των εργασιών, αυτή που ξεχώρισε και κατάφερε να διακρίνει τα 

διάφορα είδη των της εξομάλυνσης των κερδών είναι εκείνη του N.Eckel (The Income 

Smoothing Hypothesis Revisited, Abacus 17, June 1981). Η πρώτη διάκριση αφορά 

στη σκόπιμη και στη φυσική ομαλοποίηση. Η δεύτερη κατηγορία διακρίνει την 

τεχνητή από την πραγματική ομαλοποίηση. Όμως και οι P.E Dascher και R.E 

Malcolm ασχολήθηκαν με τις παραπάνω διακρίσεις (A Note on Income Smoothing in 

the Chemical Industry, Journal of Accounting Research, 1970, p.253-254 ). 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως η πραγματική εξομάλυνση αναφέρεται στην 

ουσιαστική συναλλαγή η οποία έχει κάποια επιρροή στο εισόδημα, ενώ η τεχνητή 

αφορά στην στις λογιστικές διαδικασίες οι οποίες εγκαθιδρύονται με σκοπό να 

μετατρέψουν τα κόστη ή/και τα κέρδη από τη μία περίοδο στην άλλη.  

Ο Barnes, μέσα από το έργο του, διακρίνει τρεις διαστάσεις εξομάλυνσης τους 

εισοδήματος: 

i. Εξομάλυνση μέσω της πραγματοποίησης  ή/ και αναγνώρισης γεγονότων. 

ii. Εξομάλυνση μέσω της κατανομής στη διάρκεια του χρόνου. 

iii. Εξομάλυνση μέσω της ταξινόμησης (classificatory smoothing) 

(Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items, p.11) 

Το μοντέλο Fudenberg και Tirole δείχνουν αναλυτικά ότι η μέθοδος αυτή αυξάνει 

την εργασιακή ασφάλεια, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) οι μάνατζερς 

απολαμβάνουν μη χρηματικά, ιδιωτικά οφέλη, β) η εταιρεία δεν είναι δεσμευμένη σε 

ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, το οποίο οδηγεί στην απόλυση των μάνατζερς στην  

περίπτωση κακής απόδοσης, γ) υπάρχει «αποσύνθεση» πληροφοριών, με την έννοια 

ότι οι τα παρόντα κέρδη είναι περισσότερο σημαντικά από τα προηγούμενα. 

Η  εξομάλυνση του εισοδήματος, ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία της 

δημιουργικής λογιστικής, γνωστής ως χειραγώγηση των κερδών (earnings 

management). Οι μάνατζερς των επιχειρήσεων έχουν την ευχέρεια να διαλέξουν 

μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων για τη λογιστικοποίηση των συναλλαγών, όπως και 

για την επιλογή προοπτικών εντός της ίδιας λογιστικής μεταχείρισης. Η διαδικασία 

αυτή έχει εξελιχθεί στο πέρασμα των χρόνων και μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

«παιχνίδι» μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών της αγοράς, όπως μάνατζερς, ελεγκτές 

και αναλυτές.  
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(Remarks by Chairman Arthur Levitt  Securities and Exchange Commission The 

"Numbers’ Game" NYU Center For Law and Business, N.Y. September 28, 1998).  

Η ίδια η ευχέρειά τους, τούς επιτρέπει να επηρεάζουν το επίπεδο των κερδών , σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την αιτιολογία πως προάγουν την ασφάλεια των 

μετόχων και των διοικούντων. Με τη χειραγώγηση των κερδών μπορούν να φτάσουν 

το εισόδημα στο επιθυμητό επίπεδο. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη «φόρμα» 

παρά για μια λογιστική μέθοδο βασισμένη σε αρχές. 

 Ο Κ.Schipper (Earnings Management, Accounting Horizons, December 1989, p.92) 

θεωρεί τη χειραγώγηση των κερδών ως μια σκόπιμη επέμβαση στη διαδικασία 

εξωτερικής αναφοράς με κίνητρο την αποκόμιση ιδιωτικού οφέλους. 

 

 Η χειραγώγηση και η εξομάλυνση των κερδών  μπορεί να γίνει εφικτή είτε εντός είτε 

εκτός των Γενικά Παραδεκτών Αρχών της Λογιστικής (Generally Accepted 

Accounting Principles). Οι αρχές της λογιστικής δεν έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να 

παραμείνουν αμετάβλητες. Οι λογιστές είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να  τις εξελίσσουν, 

στην περίπτωση που χρειάζεται ευελιξία για την προσαρμογή τους στις παρούσες 

συνθήκες. Η ευελιξία ωστόσο, συνοδεύεται από επιχειρηματικές καινοτομίες. 

Καταχρήσεις, όπως η χειραγώγηση των κερδών, συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι 

εκμεταλλεύονται αυτήν την ευχέρεια.  Στην πορεία της εργασίας αναλύονται μερικές 

από αυτές τις στρατηγικές που καταχρώνται το «φιλόξενο περιβάλλον» που 

δημιουργούν οι αρχές και τα λογιστικά πρότυπα στις λογιστικές ατασθαλίες, όπως 

παραδείγματος χάρη, οι big bath, cookie jar reserves και premature recognition of 

revenue. 

Ακόμη, ο  K.Schipper βλέπει τη μέθοδο αυτή από την οικονομική- πραγματική 

σκοπιά, ή από την πληροφοριακή σκοπιά. Η πρώτη θεωρεί την ύπαρξη ενός 

πραγματικού εισοδήματος που διανέμεται σύμφωνα i) με τις επιδιώξεις του σκόπιμου 

earnings management , ii) με τα λάθη που είναι ενσωματωμένα στους λογιστικούς 

κανόνες. Η πληροφοριακή σκοπιά θεωρεί i) πως τα κέρδη είναι ένας από τους δείκτες 

που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και τις αξιολογήσεις και ii) πως οι 

μάνατζερς έχουν προσωπική πληροφόρηση την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

όταν διαλέγουν στοιχεία εντός των πλαισίων των Γενικά Παραδεκτών Αρχών της 

Λογιστικής, κάτω από διαφορετικά είδη συμβολαίων που καθορίζουν το είδος του 

διαλόγου και της συμπεριφοράς. 
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Οι P.N Healy και J.N Wahlen αναφέρουν χαρακτηριστικά:  

«Η χειραγώγηση των λογιστικών αριθμών συμβαίνει όταν η διοίκηση χρησιμοποιεί 

την κρίση της στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στη δόμηση των 

συναλλαγών, με σκοπό να μετατρέψει τις χρηματοοικονομικές αναφορές, είτε για να 

παραπλανήσει τους μετόχους για την υφιστάμενη οικονομική απόδοση της εταιρείας, 

είτε για να επηρεάσει τα συμβατικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τους 

λογιστικούς αριθμούς ».  

(A Review of the Earnings Management Literature  and its Implications for Standard 

Setting, Accounting Horizons 4, 1998, p.368) 

Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις πως οι επενδυτές χρησιμοποιούν την υπάρχουσα 

πληροφόρηση προκειμένου να προβλέψουν τη μελλοντική πορεία των κερδών. 

Αυτές αντανακλούν περισσότερο την «αφελή» προσκόλληση των επενδυτών στις 

γραπτές αναφορές για τα κέρδη, παρά την ικανότητα των κερδών να παρουσιάσουν 

μια περιληπτική αναφορά περί της αξίας της επιχείρησης. Ο R.G Sloan εξέτασε αν οι 

τιμές των μετοχών απεικονίζουν την πληροφόρηση για τα μελλοντικά κέρδη, που 

περιλαμβάνεται στις αυξήσεις και στις ταμειακές ροές των κερδών της παρούσας 

περιόδου. 

(The Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about the 

Future Earnings, The Accounting Review 3) 

 Παρομοίως, ο K.R Subramanyam κατέληξε στο ότι οι μη κανονικές αυξήσεις 

σχετίζονται θετικά με τη μελλοντική κερδοφορία, ενώ ο Xie συμβάλλει στην έρευνα 

με περισσότερες αποδείξεις, εκτιμώντας τις μη κανονικές, αφού έλεγξε για μη 

συνήθεις αυξήσεις και για γεγονότα όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις κλπ., και 

καταλήγοντας στο ότι η μέτρηση των μη κανονικών αυξήσεων είναι υπερεκτιμημένη. 

(The Mispricing of Abnormal Accruals, The Accounting Review 76, 2001) 

Οι Morck (1991) και Yeung (1992) ερεύνησαν, με τη σειρά τους, τον βαθμό στον 

οποίο η πολυεθνικότητα ενδέχεται να επηρεάσει την πληροφόρηση που παρέχεται 

από τους διοικούντες μέσω των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες οι οποίες εξετάζουν την υπόθεση ότι η διοίκηση σε μια 

πολυεθνική εταιρεία με πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, καταλήγει σε λογιστικές 

επιλογές προκειμένου να μειώσει τα αναφερθέντα κέρδη πολύ περισσότερο  από ότι 

μια πολυεθνική με χαμηλά επίπεδα επενδυτικών ευκαιριών. Η υπόθεση που γίνεται 

είναι ότι η δημιουργική λογιστική είναι μια παρούσα και συνεχιζόμενη κατάσταση, 

παρά μια συμπεριφορά που καθορίζεται από ένα ενδεχόμενο γεγονός.  
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Η δημιουργική λογιστική, ή διαφορετικά, η δημιουργικότητα στη λογιστική 

(creativity in accounting),  παρέχει τη δυνατότητα σε εκείνους που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις να διαμορφώνουν τις ανθρώπινες αντιλήψεις σχετικά με την απόδοση της 

διοίκησης, είτε βασιζόμενοι σε αυθαιρεσίες, είτε στο δόλο, ή σε περίπλοκες 

ενέργειες. Ο L.Revsine, αναφέρει τα εξής στην υπόθεσή του περί εκλεκτικής 

διαστρεβλωτικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:  

 

«Το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο, αλλά προκύπτει από σχεδιασμένους και ευέλικτους 

κανόνες, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί από ‘εγκλωβισμένους’ ρυθμιστές και άτομα που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης».  

 

Ο όρος «εγκλωβισμένος» αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία το κύριο 

αντικείμενο της ρύθμισης , το οποίο δεν είναι άλλο από την προστασία των 

καταναλωτών, αντιστρέφεται με σκοπό να ωφελήσει τους ίδιους τους ρυθμιστές. Οι 

ρυθμιστές, σύμφωνα με τον Revsine, είναι δυνατόν να είναι η διοίκηση της εταιρείας, 

οι μέτοχοι, οη ελέγκτρια εταιρεία, οι ρυθμιστές των λογιστικών προτύπων, καθώς και 

οι ακαδημαϊκοί.  

(The Selective Financial Misrepresentation Hypothesis, Accounting Horizons, 

December 1991). 

 

Στο άρθρο της Maria Milesi-Ferretti, Good, Bad or Ugly (March 2002), διερευνάται 

το κατά πόσο οι φορολογικοί νόμοι οδηγούν σε «φορολογικές προσαρμογές» και το 

αν ενθαρρύνουν τη δημιουργική λογιστική. Η πιθανότητα εντοπισμού περιπτώσεων 

δημιουργικής λογιστικής εξαρτάται από το μέγεθος και τη διαφάνεια του 

προϋπολογισμού. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται από το άρθρο, μελετά τα 

αποτελέσματα στη φορολογική πολιτική, διαχωρίζοντας τα δομικά (structural) από τα 

κυκλικά (cyclical) αποτελέσματα και εξετάζει πώς αυτά βασίζονται στην υποκείμενη 

φορολογική διαστρέβλωση και στο βαθμό της διαφάνειας του προϋπολογισμού. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως, τα επιχειρήματα υπέρ των νομικών ή ρυθμιστικών 

περιορισμών στη δυνατότητα των κυβερνήσεων να επιλέξουν τα επίπεδα της 

φορολογίας και των εξόδων είναι βασισμένα στην ύπαρξη «προκαταλήψεων» που 

είναι έμφυτες στο πολιτικό σύστημα ή στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με 

τον προϋπολογισμό, η οποία κάνει τη διακριτική φορολογική πολιτική να 

παρεκκλίνει από αυτό που επιδιώκεται από την κοινωνία συνολικά (Alesina και 
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Perotti, 1995). Κανόνες που δεν εξαρτώνται από το μακροοικονομικό κύκλο μπορούν 

να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να «σφίξουν» την οικονομική πολιτική κατά τη 

διάρκεια των «κυκλικών» αυξομειώσεων, επιδεινώνοντας κατά συνέπεια τις 

μακροοικονομικές διακυμάνσεις ΄ ανησυχία που εκφράζεται συχνά στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η επιβολή των αριθμητικών κανόνων μπορεί να 

ενθαρρύνει τη χρήση αμφίβολων πρακτικών λογιστικής, και με αυτόν τον τρόπο να 

μειώσουν το βαθμό διαφάνειας στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτές οι ανησυχίες 

έχουν κερδίσει έδαφος με τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής από ένα μεγάλο 

αριθμό ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να επιτευχθεί το ανώτατο όριο 

δημοσιονομικού ελλείμματος που καθιερώθηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

Η υποψία της δημιουργικής λογιστικής επικρατεί σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, 

στις Η.Π.Α έχει αναγνωριστεί από τον Schilit, στο Ην.Βασίλειο από τον Griffiths, στη 

Γαλλία από τον Stolowy και στην Αυστραλία από τους Rennie, Craig και Walsh. Οι 

προαναφερθέντες έχουν ασχοληθεί με τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί στη 

δημιουργική λογιστική, τις μεθόδους που ακολουθεί, αλλά και με άλλες λογιστικές 

αυθαιρεσίες (shenanigans). Στην πορεία της εργασίας θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

στην παραπάνω θεματολογία.  

 

Η δημιουργική λογιστική και οι αιτίες που συντελούν στην ενίσχυσή της, δε 

βασίζονται αποκλειστικά σε αυθαιρεσίες και ακούσια λάθη. Είναι πολύ συχνό το 

φαινόμενο, οι εταιρείες να προβαίνουν σε παράνομες πράξεις, ενάντια στις αρχές και 

τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τη λογιστική, με σκοπό να στρεβλώσουν την 

πραγματική εικόνα για την οικονομική τους κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση 

αναφερόμαστε σε λογιστική απάτη (fraud in accounting), η οποία, σύμφωνα με νόμο 

του Michigan (Michigan Law Review, chap.66, section 1529), πρόκειται για ένα 

γενικό όρο που περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος μεθόδων, τις οποίες μπορεί η 

ανθρώπινη ευστροφία να επινοήσει, ώστε να αποκτηθούν πλεονεκτήματα σε βάρος 

κάποιου ατόμου, χάρη στη λανθασμένη παρουσίαση. Η απάτη στον επιχειρηματικό 

κόσμο μπορεί να είναι είτε εταιρική (corporate fraud), είτε από την πλευρά της 

διοίκησης (management fraud), είτε να οφείλεται σε υπαλλήλους (white-collar crime). 

Επίσης, μπορεί να αφορά σε αναληθή χρηματοοικονομική παρουσίαση (fraudulent 

financial reporting) ,αλλά και να περιλαμβάνει την αδυναμία της ελεγκτικής εταιρείας 

να εντοπίσει λάθη ή εσφαλμένες διατυπώσεις. 
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Ο Jack Bologna (1984), έχει επιβεβαιώσει το εξής:  

«Σπανίως οι εταιρείες χρησιμοποιούν παράνομες τακτικές ως αντιστάθμιση της 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξής τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της μυωπικής στάσης και 

συμπεριφοράς, τα διοικούντα στελέχη έχουν αναπτύξει κίνητρα, ώστε να παίζουν 

γρήγορα, σε βραχυπρόθεσμη βάση με τα στοιχεία του ενεργητικού και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας».  

Η ιστορία έχει δείξει, βασισμένη σε στοιχεία από το Ομοσπονδιακό Γραφείο, πως οι 

συλλήψεις για εταιρική απάτη έχουν αυξηθεί, συγκεκριμένα κατά 75%, στη διάρκεια 

της περιόδου 1976 και 1986, ενώ οι λογιστικές καταχρήσεις κατά 26%. 

Όσον αφορά στην ψευδή χρηματοοικονομική παρουσίαση (fraudulent financial 

reporting), βασική αιτία της αδυναμίας της πάταξής της, αποτελεί η αποτυχία των 

εκπαιδευτικών λογιστικών ιδρυμάτων να διδάξουν τρόπους για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού. Ο J.C Threadway Jr., πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για Ψευδείς 

Χρηματοοικονομικές Αναφορές (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting, Washington DC, April 1987), αναφέρει το εξής: 

«Αν επιστρέψεις πίσω στο 1920, στη βιβλιογραφία για τη λογιστική, θα βρεις πως ο 

εντοπισμός της απάτης αποτελούσε το αντικείμενο του ελέγχου, και αντιμετωπιζόταν 

πολύ πιο σοβαρά. Το έργο μας, σήμερα, αποδεικνύει πως η δουλειά που γίνεται στα 

πανεπιστήμια και στα επαγγελματικά σχολεία, αγνοεί πλήρως τον εντοπισμό της 

απάτης. Υπάρχουν, μάλιστα, κείμενα που δεν αναφέρουν καν τον όρο».  

 Αυτά τα ευρήματα στοχεύουν στο γεγονός ότι οι επαγγελματικές αποτυχίες και η 

απάτη των επιχειρήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο  στην αποτυχία του ελέγχου, καθώς 

ο ελεγκτής καλείται να αναλάβει υπεύθυνη στάση απέναντι στην αντιμετώπιση του 

λογιστικού σφάλματος, με αποτέλεσμα να επηρεάσει την ποιότητα του ελέγχου, τον 

ελεγκτικό κίνδυνο (audit risk) και την πιθανότητα αποφυγής δαπανηρών δικαστικών 

προσφυγών.  

Ο J.E Connor, με τη σειρά του, αναφέρει:  

«Η καθιέρωση της απαίτησης για τον προσδιορισμό των συνθηκών, 

συμπεριλαμβανομένης και της ψευδούς χρηματοοικονομικής αναφοράς,  ως ένα 

ανεξάρτητο αντικείμενο του ελέγχου, θα βοηθούσε στο να ξεκαθαριστεί η ελεγκτική 

υπευθυνότητα και να αυξηθεί η προσοχή του ελεγκτή. Η εκτέλεση των 

προτεινόμενων διαδικασιών που αφορούν στον επαναλαμβανόμενο έλεγχο από την 

πλευρά της διοίκησης, καθώς και η εκτίμηση του κίνδυνου θα μπορούσε να  

βελτιώσει την πιθανότητα της ανακάλυψης των συνθηκών που οδηγούν στην 
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ανακριβή χρηματοοικονομική αναφορά. Η απαιτούμενη εστίαση στις 

χρηματοοικονομικές συνθήκες θα βοηθούσε στο να ταυτοποιηθούν αποτελεσματικά 

οι οικονομικές οντότητες, οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν επιχειρηματικές 

αποτυχίες στο εγγύς μέλλον » (J.E Connor, Enhancing Public Confidence in the 

Accounting Profession, Journal of Accountancy, July 1986) 

Σχετικά με την απάτη από τη μεριά των υπαλλήλων (white-collar crime), ο Durkheim, 

ήταν πεπεισμένος πως αυτή η «άνομη τάξη» των επαγγελματικών ηθών, ήταν η αιτία 

για τις συνεχείς, επαναλαμβανόμενες διαμάχες, καθώς και για τις διαταραχές, οι 

οποίες απετέλεσαν δυσάρεστο θέαμα για τον οικονομικό κόσμο. Σε αντίθεση με τον 

Durkheim, ο Merton πίστευε ότι η ανομία είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό όλων των 

σύγχρονων βιομηχανοποιημένων κοινωνιών . 

Ο όρος «white-collar crime» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Edwin 

Sutherland, ο οποίος απετέλεσε πρόεδρος στην αμερικάνικη Ψυχολογική Κοινότητα, 

το 1939. Το χαρακτήρισε ως ένα έγκλημα που διαπράττεται από ένα άτομο 

αξιοσέβαστο και υψηλού κοινωνικού κύρους, στην εκτέλεση μιας εργασίας του. Στον 

αντίποδα της γνώμης του Sutherland βρέθηκαν οι Clinard και Reier, οι οποίοι 

ερμήνευσαν τον όρο ως τις παράνομες πράξεις που περιορίζονται στον 

επαγγελματικό κόσμο. 

Οι  Mason Geretya και Kennth Lehnb αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ένας από τους 

θεμελιώδεις σκοπούς της εταιρικής λογιστικής είναι να διευκολυνθεί ο έλεγχος των 

διευθυντών. Δεδομένου ότι οι διευθυντές συμβάλλουν στην παραγωγή λογιστικών 

αριθμών, και ότι είναι εξαιρετικά δαπανηρό να παρακολουθήσει κανείς τη 

συμπεριφορά τους, οι εταιρίες δίνουν, μερικές φορές, αναληθή χρηματοοικονομική 

αναφορά. Το παραπάνω ελέγχθηκε μέσω της μελέτης ενός δείγματος 62 εταιρειών, οι 

οποίες κατηγορήθηκαν με παραβάσεις (disclosure violations) από την Επιτροπή 

Κινητών Αξιών και Συναλλάγματος (SEC, Securities and Exchange Commission), 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981 έως και 1987. 

(Mason Geretya & Kenneth Lehnb, The Causes and Consequences of Accounting 

Fraud). 

Επίσης, η προσοχή της διεθνούς βιβλιογραφίας στράφηκε μεταξύ άλλων και στις 

εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις που επιδρούν στο κόστος και στα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη λογιστική απάτη. (John Wiley & Sons, Ltd. 

1997). Παραδείγματος χάριν, η εστίαση αφορούσε στην υποτιθέμενη ανεπάρκεια του 

διαχωρισμού του ελέγχου από την εταιρική ιδιοκτησία. Εμπειρική έρευνα έχει γίνει 
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πρόσφατα για την εταιρική δομή και το διαχωρισμό των λειτουργιών. Οι Demsetz και 

Lehn (1985) παρατήρησαν ότι η εταιρική διάρθρωση διαφέρει από εταιρεία σε 

εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθος, την αστάθεια των κερδών, τους ρυθμιστικούς 

κανόνες κλπ . Οι μελέτες οδήγησαν στο συμπέρασμα πως οι δυνάμεις της αγοράς 

διαμορφώνουν την επιλογή των εταιρικών δραστηριοτήτων περισσότερο από ότι οι 

εσωτερικές δομές, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, πχ η πορεία της τιμής 

της μετοχής, η φήμη του εξωτερικού ελεγκτή κλπ. Ο Beasley (1996) αναφέρει πως οι 

εταιρείες με μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που καθορίζουν την πορεία της εταιρείας 

από το εξωτερικό περιβάλλον αυτής, έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποκύψουν σε 

λογιστική ατασθαλία. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί πως και η εσωτερική δομή και 

διάρθρωση των επιχειρήσεων μπορεί να συντελέσει στην εκτέλεση λογιστικής 

απάτης. Η αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού στο βαθμό που επιθυμεί η 

διοίκηση ή η αποφυγή διακυμάνσεων στα κέρδη, είναι δύο λόγοι για τους οποίους θα 

μπορούσε να προκύψει λογιστικό σφάλμα. Ιδιαίτερα, εταιρείες με αυξημένα έξοδα 

Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Research & Development), δύναται να εμφανίσουν 

αυξημένες πιθανότητες για απάτη. 

 

Η συμπεριφορά των ατόμων στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

διέπεται από ρυθμιστικούς κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής. Στις 

«αποφάσεις ηθικής» υπάρχουν στοιχεία που θέτουν τον μάνατζερ ή τον εργαζόμενο 

σε ένα ηθικό δίλλημα. Μέχρι σήμερα, η κατάρτιση ηθικής έχει εστιάσει στην 

κανονιστική εκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε εύλογα να προωθήσει ένα ηθικό 

πλαίσιο. Αυτή η κατάρτιση, εντούτοις, έρχεται αργά στο παιχνίδι και αποτυγχάνει να 

αναγνωρίσει τις υπόλοιπες μεταβλητές στην ακολουθία γεγονότων (sequence of 

events), συνεπώς, μπορεί να είναι μόνο μερικώς αποτελεσματική. Ένα σύνολο 

μεταβλητών που οδηγεί σε ανήθικη συμπεριφορά, είναι αυτό που σχετίζεται με τα 

στοιχεία που περιβάλλουν και συνθέτουν μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει , 

επομένως, να προσδιορίσουν τους δομικούς, θεσμικούς, και συστηματικούς 

παράγοντες που προωθούν την ανήθικη συμπεριφορά. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν 

σε επίσημα και ανεπίσημα συστήματα επικοινωνίας, επιτήρησης και 

παρακολούθησης, μηχανισμοί κυρώσεων, καθώς και το οργανωσιακό κλίμα που 

σχετίζεται με την ηθική, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό. Οι παραδοσιακές ηθικές 

σταθερές εστιάζουν περισσότερο σε ορατά επίσημα συστήματα (κώδικες 

συμπεριφοράς), τα οποία είναι σημαντικά, αλλά σχετικά αδύναμα ως προς τα 
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κρυμμένα και ανεπίσημα, τα οποία είναι περισσότερο δύσκολο να εντοπιστούν και να 

διορθωθούν. (Tenbrunselet al., 2003). 

Η επίτευξη της επιχειρησιακής ηθικής στα θέματα που αφορούν την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφορά μείζον θέμα για τις διοικήσεις.  Η 

αβεβαιότητα θα μπορούσε να μειωθεί, με την αποστολή ισχυρών, συνεχών 

μηνυμάτων, περί των δεοντολογικών αρχών σε όλα τα επίπεδα της επιχειρησιακής 

δομής. (Tenbrunsel, 1995). Βεβαίως, εκπαιδεύοντας τα άτομα στις ηθικές αρχές θα 

ήταν εφικτό να αυξηθεί η πιθανότητα τα άτομα να αντιμετωπίζουν μια  απόφαση με 

τις ηθικές της διαστάσεις. Είναι, ωστόσο, εξίσου σημαντικό να κερδηθεί μια 

βαθύτερη κατανόηση των στοιχείων που προτρέπουν την υιοθέτηση ενός πλαισίου 

έναντι κάποιου άλλου. (Messick, 1999). Στην προσπάθεια αυτή, είναι σημαντικό να 

συμβάλλουν και οι ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καταστρατήγηση ή στην τήρηση των αρχών και των κανόνων που διέπουν μια 

επιχείρηση, παραβλέποντας ή επισημαίνοντας τα «σκοτεινά» σημεία στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μπορούν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό 

και γενικά όλους όσοι εμπλέκονται σε συναλλαγές με την εταιρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

1.1Οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων υπάρχουν ομάδες ατόμων που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εμφάνιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι ομάδες αυτές μπορεί είναι είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, 

πρόσωπα που οι οικονομικές τους επιλογές συνδέονται άμεσα με την πορεία και την 

εξέλιξη της επιχείρησης. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους ή απλώς να περιορίζονται στη μελέτη αυτών  για 

τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Αναλυτικά αναφέρονται οι εξής ομάδες χρηστών: 

 

1.1.1 Εσωτερικοί χρήστες 

 

i. Η διεύθυνση της επιχείρησης 

Περιλαμβάνει τα μέλη της εταιρείας στα ανώτερα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν να κάνουν με τη 

μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πορεία της. Επίσης, οι μάνατζερς αναλαμβάνουν να 

ενημερώνουν τους μετόχους για την πορεία της επιχείρησης. 

 

ii. Το υπαλληλικό προσωπικό 

Σε αυτήν την κατηγορία των χρηστών ανήκουν τα άτομα που επιθυμούν να 

ενημερώνονται για την πορεία της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζουν την 

απαιτούμενη πληροφόρηση για θέματα όπως η μισθοδοσία τους, την πιθανότητα 

μελλοντικής προαγωγής τους με βάση την ανάπτυξη και τις προοπτικές της 

επιχείρησης μέσα στην αγορά. 
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iii. Οι μέτοχοι 

Ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία 

«προδίδεται» από την τιμή της μετοχής. Επίσης τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν το 

επίπεδο των κερδών και τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία με βάση 

την εξέλιξή της. 

 

1.1.2 Εξωτερικοί χρήστες 

 

iv. Οι πιθανοί επενδυτές και χρηματοοικονομικοί αναλυτές. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ενδιαφερόμενα άτομα που επιθυμούν να 

επενδύσουν τα χρήματά τους στην επιχείρηση, και που εξετάζουν μεγέθη, όπως η 

κερδοφορία, η αποδοτικότητα, μέσω των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

v. Οι προμηθευτές. 

Ενδιαφέρονται για τα επίπεδα ρευστότητας της επιχείρησης και την ικανότητά της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Εξετάζουν 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας. 

 

vi. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι δανειστές. 

Πρόκειται για τράπεζες ή άλλης κατηγορίας δανειστών, πχ άλλες επιχειρήσεις, οι 

οποίες ελέγχουν τη δυνατότητα της εταιρείας να αποπληρώσει τα χρέη της, την 

πιστοληπτική της ικανότητα. 

 

vii. Οι ελεγκτικές εταιρείες. 

Προσλαμβάνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για την παροχή ελεγκτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών . Αποσκοπούν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και 

ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των συμβολαίων που 

συνάπτει η επιχείρηση. Το έργο τους χαρακτηρίζεται ως «λειτούργημα», ωστόσο, 

όπως θα αναφερθεί και στην πορεία της εργασίας, πολλές φορές φαίνεται να 

καταστρατηγούν τις λογιστικές αρχές, με σκοπό να συγκαλύψουν λογιστικά 

ατοπήματα, σε συνεργασία με τη διεύθυνση. 
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viii. Οι πελάτες. 

      Αυτό που απασχολεί τους πελάτες αφορά στο είδος της πολιτικής που χαράζει η 

εταιρεία, καθώς και το αντίκτυπο που έχει αυτή στο είδος και τη ποιότητα των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

ix. Η κεντρική εξουσία- κυβέρνηση. 

Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, έχει να 

κάνει κυρίως με μεγέθη, όπως τα κέρδη ή ανάπτυξή της, προκειμένου να διαπιστώσει 

τη δυνατότητά της να είναι πιστή στις φορολογικές της υποχρεώσεις. Επίσης, 

ενδέχεται να ενδιαφέρει μια κυβέρνηση, η «πράσινη» πολιτική που ακολουθεί μια 

εταιρεία, αν καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της 

αναφορικά με το περιβάλλον.  

 

Άλλες κατηγορίες εξωτερικών ενδιαφερομένων της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης αποτελούν οι ανταγωνιστές, τα εργατικά συνδικάτα, οι ακαδημαϊκοί 

ερευνητές, οι ξένες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί. 

(Gary Giroux, Earnings magic and the Unbalance Sheet, 2006,  Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση 1) 

 

1.2 Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στη δυνατότητα 

αναληθούς παρουσίασής της 

 

1.2.1 Η σημασία του λογιστικού συστήματος και άλλων πηγών 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λαμβάνει κάθε ένας από τους παραπάνω 

ενδιαφερομένους μπορούν να προέρχονται είτε από αριθμητικά στοιχεία στις ετήσιες 

ή στις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις, στις καταστάσεις που έχουν υποβληθεί 

στο Χρηματιστήριο, σε στοιχεία προϋπολογισμών, εκθέσεις αναλυτών, φορολογικούς 

καταλόγους, επίσημα στατιστικά στοιχεία, ή από μη αριθμητικά χρηματοοικονομικά 

στοιχεία σε επαγγελματικά περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικές καμπάνιες, 

δικαστικές αποφάσεις, προσωπικές επαφές κλπ. 

Παρότι η αξία της πληροφόρησης είναι τεράστια και οι πηγές ολοένα και αυξάνονται, 

ωστόσο, η σημαντικότερη εξ αυτών αποτελεί το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης , 

στο οποίο και συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, βασισμένες σε ένα 
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σύνολο παραδοχών και αρχών και των οποίων η φαινομενική αξιοπιστία είναι 

δυνατόν να παραπλανήσει το χρήστη, πχ σκόπιμη παρείσφρηση πληροφοριών για 

διαφημιστικούς λόγους.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως όταν οι λογιστικές καταστάσεις ελέγχονται από 

ανεξάρτητους, ορκωτούς λογιστές αποτελούν κατά κύριο λόγο το βασικό δεδομένο 

για την περαιτέρω χρηματοοικονομική ανάλυση. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτό πως οι λογιστικές καταστάσεις δεν είναι ούτε αλάθητες ούτε εύκολο να 

χρησιμοποιηθούν, και συνεπώς ο χρήστης τους θα πρέπει να είναι 

συνειδητοποιημένος και υποψιασμένος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Και αν και η 

πιθανότητα να υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα εντός και εκτός των πλαισίων 

της επιχείρησης θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία των πληροφοριών, 

εντούτοις η διοίκηση δε θα μπορούσε να αλλοιώσει άρδην την πληροφοριακή βάση 

του λογιστικού συστήματος, χωρίς να χαθεί πλήρως ο έλεγχος των τμημάτων που 

διοικεί, γεγονός που θα καθιστούσε το σκάνδαλο γνωστό στο κοινό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

2.1Ορισμοί της δημιουργικής λογιστικής 

Όπως προαναφέρθηκε,  για τη δημιουργική λογιστική έχουν δοθεί διάφορες 

ονομασίες, ερμηνείες και ορισμοί, μιας και το φαινόμενο αυτό είναι πολυδιάστατο. Ο 

όρος αυτός είναι σχετικά νέος, ωστόσο, η σκόπιμη χειραγώγηση των λογιστικών 

καταστάσεων είναι μια κατάσταση που γίνεται αντιληπτή εδώ και πολλά χρόνια, 

παγκοσμίως. Όροι όπως window dressing, income smoothing, cosmetic accounting, 

earnings management, earnings smoothing, financial engineering, aggressive 

accounting creative accounting είναι μερικοί μόνο από ένα πλήθος που έχουν δοθεί 

για να χαρακτηρίσουν τη δημιουργική λογιστική. Στην Αμερική, ο όρος που 

χρησιμοποιείται εκτενέστερα στη λογοτεχνία είναι το earnings management, ενώ 

στην Ευρώπη προτιμάται το creative accounting. 

Οι ορισμοί που της έχουν  δοθεί ποικίλουν, αλλά σχεδόν όλοι αναφέρονται στην 

προσπάθειά της να «ελαττώσει σκόπιμα τις διακυμάνσεις για κάποιο ορισμένο 

επίπεδο κερδών, που θεωρείται φυσιολογικό για τη φίρμα»».  

(Barnea et al.1976) 

 

Επίσης έχουν δοθεί και οι εξής ορισμοί: 

 

«Δημιουργική λογιστική είναι κάθε πράξη από την πλευρά της διοίκησης, η οποία 

επηρεάζει το εισόδημα που έχει αναφερθεί και η οποία παρέχει μη αληθές οικονομικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση, και για την ακρίβεια, μακροπρόθεσμα πιθανώς να 

είναι καταστροφικό». 

(Merchant and Rockness, 1994) 

 

«Περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη συλλογή της λογιστικής επιμέτρησης ή των 

αναφερόμενων κανόνων, το αποτέλεσμα του οποίου είναι να αναφερθεί ένα εισόδημα 

με μικρότερη διακύμανση από την τάση που θα εμφανιζόταν σε άλλη περίπτωση.» 

(Copeland 1968) 
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Επίσης, σύμφωνα με τον Schipper , η δημιουργική λογιστική θα μπορούσε να 

εξισωθεί με το «disclosure management», στο βαθμό που αφορά τη σκόπιμη 

παρέμβαση στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 

2.1.1 Ορισμοί για τη δημιουργική λογιστική από τέσσερις διαφορετικές σκοπιές 

Θα ήταν χρήσιμο να δει κανείς πώς αντιμετωπίζεται η δημιουργική λογιστική από 

διαφορετικές πλευρές επαγγελματικών: 

 

Ο Ian Griffiths (1986), γράφει από την πλευρά ενός οικονομικού δημοσιογράφου: 

«Κάθε εταιρεία χειραγωγεί τα κέρδη της. Κάθε σύνολο δημοσιευμένων λογιστικών 

στοιχείων βασίζεται σε βιβλία που έχουν «μαγειρευτεί» με επιδεξιότητα. Οι αριθμοί με 

τους οποίους «ταΐζονται» δύο φορές το χρόνο οι επενδυτές, έχουν αλλάζει προκειμένου 

να προστατέψουν την ενοχή. Είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα από την εποχή του 

Δούρειου Ίππου…Στην πραγματικότητα αυτή  η απάτη έχει πολύ καλή γεύση. Είναι 

απόλυτα νόμιμη. Είναι δημιουργική λογιστική.» 

 

Ο Michael Jameson (1992) γράφει από την πλευρά του λογιστή: 

«Η λογιστική διαδικασία αποτελείται από χειρισμούς πολλών θεμάτων, όπως αυτό της 

κριτικής και επίλυσης διαφωνιών που υφίστανται μεταξύ αντιμαχόμενων προσεγγίσεων 

ως προς την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 

συναλλαγών…αυτή η ευελιξία παρέχει ευκαιρίες για χειραγώγηση, εξαπάτηση, και 

ψευδή παρουσίαση. Αυτές οι δραστηριότητες- που εκτελούνται από τα λιγότερο 

ευσυνείδητα στοιχεία του λογιστικού επαγγέλματος- είναι γνωστές ως δημιουργική 

λογιστική». 

 

Ο Terry Smith (1992) αναφέρεται στην εμπειρία του ως επενδυτικός αναλυτής: 

«Νιώσαμε σαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που πραγματοποιήθηκαν το 1980 ήταν 

το αποτέλεσμα  λογιστικής ταχυδακτυλουργικής παρά ένα γνήσιο οικονομικό μέγεθος, 

και ξεκινήσαμε να εκθέτουμε τις τεχνικές που εμπλέκονταν, και να δίνουμε 

παραδείγματα εταιρειών που τις χρησιμοποιούν» 
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Ο Kamal Naser (1993)από την πλευρά του ακαδημαϊκού, δίνει τη δική του ερμηνεία: 

«Η δημιουργική λογιστική είναι η μετάλλαξη των χρηματοοικονομικών στοιχείων, από 

το τι είναι πραγματικά, σε αυτό που επιθυμούν οι συντάκτες, εκμεταλλευόμενοι τους 

υπάρχοντες κανόνες και/ η αδιαφορώντας γι αυτούς ή μερικούς από αυτούς » 

 

Δύο είναι τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά στους τέσσερις παραπάνω ορισμούς: 

1) Η εμφάνιση της επινοητικής λογιστικής θεωρείται συχνό φαινόμενο 

2) Βλέπουν τη δημιουργική λογιστική ως μια αθέμιτη πρακτική εξαπάτησης . 

(Oriol Amat, John Blake, Jack Dowds, The Ethics of Creative Accounting, 1999) 

 

2.2 Βασική διάκριση σε θεμιτή και αθέμιτη δημιουργική λογιστική 

Προτού εντρυφήσουμε περισσότερο στις τεχνικές της επινοητικής λογιστικής θα 

πρέπει να διακρίνουμε δυο βασικές κατηγορίες της. Τη θεμιτή και την αθέμιτη. 

 Η πρώτη χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τις γενικά παραδεκτές αρχές της 

λογιστικής, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκθέσουν τα 

χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να μην 

αντικατοπτρίζουν σωστά την ουσία των επιχειρηματικών τους λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων. 

Οι μέθοδοι της θεμιτής δημιουργικής λογιστικής είναι αξιοσημείωτες, καθώς 

παραμένουν στη χρήση, ως γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, ακόμη κι αν μερικές 

φορές φαίνονται να είναι παραπλανητικές (παραπλανητική λογιστική).(Metcalf, 1977) 

Η δεύτερη καταστρατηγεί τις οικονομικές καταστάσεις, παραβιάζει τις αρχές και τους 

κανόνες, παραπληροφορεί το επενδυτικό κοινό με στόχο τη μείωση ή την αύξηση 

τους αποτελέσματος. 

Σε κάθε περίπτωση η δημιουργική λογιστική είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, που έχει 

θέσει σε προβληματισμό τόσο τους λογιστές όσο και τους ελεγκτές τα τελευταία 

χρόνια, για την πάταξη, ή έστω, τη μερική εξάλειψη του φαινομένου. 

(Σ.Μπαραλέξης, 2006, και   Asif Mahbub Karim, Rehana Fowzia, Md.Mamunur 

Rashid, Cosmetic Accounting Practices in Developing Countries:Bangladesh 

Perspectives, July 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ  

ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

 

3.1 Οι ρυθμιστικοί άξονες της λογιστικής και η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών 

Προτύπων (IASC) 

Οι κανονισμοί της λογιστικής εναπόκεινται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος 

αφορά στα θέματα προσωπικής ηθικής που αναπτύσσονται στον χαρακτήρα και την 

ιδιοσυγκρασία κάθε ατόμου. Τα θέματα αυτά αφορούν το σεβασμό, τη δικαιοσύνη, 

τις προσωπικές αρχές που κατευθύνουν τον καθένα στη λήψη μιας απόφασης. 

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τους τοπικούς κανόνες μιας κοινωνίας  που 

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, ενώ ο τρίτος με το σύνολο των λογιστικών 

προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς.  

Τα τελευταία χρόνια, ένα διεθνές σώμα, η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

(IASC), έχει καταστεί ιδιαιτέρως σημαντική εξαιτίας των προτύπων που έχει θέσει . 

Από το 1973, έχει γίνει ένα από τα πιο μεγάλα διεθνή, επαγγελματικά λογιστικά 

σώματα. Μεταξύ της περιόδου 1973 έως και 2001, ανέπτυξε  το κύρος, τη θέση και 

τις συνεργασίες της. Σημείο «κλειδί» στην καλή της πορεία απετέλεσε, το 1995, η 

συμφωνία της με τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Τιτλοποιήσεων (IOSCO), για την 

ανάληψη από πλευράς της, της αρμοδιότητας για ανάπτυξη ενός συνόλου βασικών 

προτύπων. Αν αυτά τα πρότυπα γίνονταν δεκτά από τον IOSCO , τότε θα 

χρησιμοποιούνταν σε όλες τις παγκόσμιες αγορές. Η επικύρωση αυτής της απόφασης 

πραγματοποιήθηκε το 2000, όταν και η IASC, μετατράπηκε σε IASB (International 

Accounting Standards Board ), υπεύθυνη πλέον για την εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS -International Financial Reporting 

Standards). Σύντομα το συμβούλιο IASB ανέλαβε τη διαδικασία καθορισμού 

ιδιαιτέρως περίπλοκων τεχνικών ζητημάτων, τα οποία σύντομα θα απαιτούσαν τη 

σύσταση και τη δημοσίευση επιπλέον Προτύπων.  

To 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Committee) πήρε την απόφαση να 

παρουσιάσει τη νομοθεσία, η οποία απαιτούσε την υιοθέτηση διεθνών προτύπων, από 

εταιρείες που έδρευαν στα κράτη μέλη από το 2005 και μετά. Σύντομα, παρόμοιες 

ρυθμίσεις έλαβαν χώρα και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Θα μπορούσε να 
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πει κανείς πως εξαιτίας αυτής της έκτασης της IASB, κάθε άλλο σώμα διεθνών 

λογιστικών προτύπων θα οδηγούνταν σταδιακά στην εξαφάνιση.  

Ωστόσο, στις ΗΠΑ, λειτουργεί ένας εθνικός «ρυθμιστής» προτύπων , το FASB 

(Financial Accounting Standards Board). Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα, φαινόταν πως οι 

ΗΠΑ θα καθόριζαν τα πρότυπά τους αυτόνομα και τυποποιημένα χωρίς να 

ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της IASB. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια 

προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ των δυο.  

 

3.2 Η «υποδομή» της χρηματοοικονομικής αναφοράς, η σημασία της και οι 

αδυναμίες του συστήματος 

 

3.2.1 Τα στοιχεία που συνθέτουν την χρηματοοικονομική αναφορά 

Σύμφωνα με τον Schipper (2000) τέσσερα είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την 

υποδομή της χρηματοοικονομικής αναφοράς: 

1) Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που καθορίζουν και επιλύουν 

ερμηνευτικές ερωτήσεις. 

2) Η δομή, οι διαδικασίες, η ανεξαρτησία, η εξειδίκευση και τα κίνητρα των 

οργανισμών ρύθμισης των προτύπων. 

3) Ο έλεγχος και οι ελεγκτές 

4) Η επιβολή των λογιστικών προτύπων και οι ενισχυτικοί κανονισμοί. 

 

3.2.2 Οι αδυναμίες των εθνικών συστημάτων συμμόρφωσης στα πρότυπα  

Σε πολλά εθνικά συστήματα , ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να 

εμφανιστούν σχετικά αδύναμα. Αν και ο διεθνής λογιστικός κανονισμός μπορεί να 

ισχυριστεί πως ικανοποιεί τα δύο πρώτα στοιχεία , είναι αποδεδειγμένο πως είναι 

αρκετά ευάλωτος στην εφαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών. Το IASB, πρέπει να 

στηρίζεται πάνω σε εθνικά συστήματα, ενώ αυτά ενδέχεται να είναι ετερόκλητα και 

ασυνεπή. Οι Fearnley και Macve (2001) καθόρισαν μερικές από τις κύριες αδυναμίες 

που επικρατούν στα εθνικά συστήματα συμμόρφωσης: 

 Αδυναμία μηχανισμών υποστήριξης των ελεγκτών 

 Έλλειψη αποτελεσματικών κυρώσεων εναντίον των διοικούντων 

 Διαφορές μεταξύ του νομικού πλαισίου και των όσων εφαρμόζονται στην 

πράξη. 
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Το 2001, ο Cairns, με την έρευνά του, απέδειξε πως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό 

αδυναμίας συμμόρφωσης στα διεθνή πρότυπα από τις εταιρείες που ισχυρίζονται πως 

τα εφαρμόζουν. 

 

3.2.3 Η αξία των ρυθμιστικών, λογιστικών κανόνων για την κοινωνία 

Οι ρυθμιστικοί κανόνες της λογιστικής, παρ’όλες τις ατέλειές τους, έχουν σημαντική 

λειτουργία μέσα στην κοινωνία. Έχουν, καταρχήν, επίπτωση στην κατανομή των 

οικονομικών πόρων και επομένως επηρεάζουν την κοινωνική πρόνοια και την 

ισορροπία μεταξύ της οικονομικής δύναμης μεταξύ των μερών αντικρουόμενων 

συμφερόντων. 

Τα κανονιστικά πλαίσια καθορίζουν το θεμελιώδη στόχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και τα μέρη που έχουν το δικαίωμα να ενδιαφέρονται για 

προϊόντα χρηματοοικονομικής αναφοράς, αλλά και να ερμηνεύουν στοιχεία 

λογιστικής, όπως τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού κλπ.  

Ο ορισμός που δίνεται από την IASC (1989) για τον αντικειμενικό  σκοπό της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι ο εξής: 

«Ο αντικειμενικός σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν 

πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική θέση, την απόδοση και τις αλλαγές στη 

χρηματοοικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα 

μεγάλο πλήθος χρηστών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων» 

 

3.3
 
Η διάκριση σε μικρο-χειραγώγηση και μακρο-χειραγώγηση των λογιστικών 

καταστάσεων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται από  

τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση της εταιρείας και να 

ληφθούν από τη διοίκηση όλες οι απαραίτητες οικονομικές αποφάσεις. Οι χρήστες 

των καταστάσεων αυτών υποθέτουν συχνά πως οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες και 

κατάλληλες για το σκοπό τους. Οι κανόνες της λογιστικής, όπως ειπώθηκε,  

προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αναπαράγονται σε συνεπή βάση. 

Εντούτοις, η επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών οντοτήτων και των μετόχων 

μπορεί να διαστρεβλωθεί σκόπιμα από τις πράξεις και τις αποφάσεις των ατόμων που 

συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς επιθυμούν να αλλάξουν 

περιεχόμενο και τα μηνύματα που προκύπτουν από αυτές. Αυτή είναι η δημιουργική 

λογιστική που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, αλλά στην πλειονότητα των 
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αξιολογήσεών της είναι κατακριτέα. Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται η 

διάκρισή της σε δύο βασικές κατηγορίες στον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται και 

παράλληλα επιδιώκεται η ανάλυση βασικών αξόνων της ηθικής που εμπλέκονται. 

 

3.3.1 Μακρο-χειρισμός (Macro-manipulation) 

Όταν οι χειριστές των λογιστικών καταστάσεων αντιληφθούν ότι η παραποίηση ενός 

από τους κανονισμούς λογιστικής γίνεται  

με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται ασύμφορος 

για τους ίδιους, συμμετέχουν στην προσπάθεια για την αποφυγή αυτής της αλλαγής. 

Προσπαθούν αντιθέτως να επιφέρουν  

μια εναλλακτική απεικόνιση της οικονομικής πραγματικότητας που 

είναι ευνοϊκότερη για τους ίδιους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τακτικής 

είναι η περίπτωση λογιστικοποίησης της φήμης και πελατείας στις ΗΠΑ, το 2001. 

 

3.3.1.1 Περίπτωση Μακροχειρισμού 1: Τον Ιούλιο του 2001, το FASB, έθεσε δύο 

νέα πρότυπα , το 141 περί των Επιχειρηματικών Συγχωνεύσεων και το 142 περί της 

Υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το FASB αφιέρωσε πολύ 

χρόνο για την εργασία του στις επιχειρηματικές συγχωνεύσεις. Το βασικό του μέλημα 

ήταν να εφαρμόσει σωστά τη μέθοδο pooling of interests, δηλαδή κατά την 

συγχώνευση ή την εξαγορά μιας εταιρείας οι ισολογισμοί των εμπλεκόμενων μερών 

απλά  να προστίθενται μαζί, στοιχείο προς στοιχείο. Αυτή η μέθοδος  αποτελούσε 

πάντα μια ιδιαίτερα πολύπλοκη «περιοχή» της λογιστικής, που ωστόσο παρήγαγε 

νέες οικονομικές καταστάσεις πολύ πιο ξεκάθαρες από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Το 

συμβούλιο APB (Accounting Principles Board) είχε θίξει το θέμα κατάργησης αυτής 

της τεχνικής πολύ νωρίτερα, το 1968, αλλά σύντομα υποχώρησε από αυτήν τη θέση 

του. 

Το FASB, ωστόσο, ανησυχούσε μεταξύ άλλων και για: 

1) το ζήτημα της συγκρισιμότητας μεταξύ των κατηγοριών των εταιρειών 

2) την «έντονη» χρησιμοποίηση των ρυθμιστικών πόρων σε αυτήν τη μέθοδο 

3) την ελλοχεύουσα σημασία της γνησιότητας της μεθόδου, η οποία σπάνια 

αντιμετωπίζεται στην πράξη. 

Εξαιτίας των παραπάνω το FASB έθεσε μια πρόταση, που τελικά διαμόρφωσε ένα 

σημαντικό μέρος του προτύπου 141. Σύμφωνα με τον Ayers (2000), η οριστική 

εξάλειψη της μεθόδου θα είχε σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορα οικονομικά μεγέθη, 
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όπως πχ στα κέρδη ανά μετοχή, ή στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η χειροτέρευση 

των αναλογιών, η οποία προέκυψε από τους καταγεγραμμένους συνδυασμούς 

διαφορετικών μεθόδων, είχε να κάνει αναμφίβολα  και με την  απροθυμία των 

αμερικάνων να δεχτούν την εξάλειψη της μεθόδου. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν με τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις είναι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της τιμής που καταβάλλεται για 

την απόκτηση της επιχείρησης και της πραγματικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτώνται. Αυτή η διαφορά είναι γνωστή και ως Υπεραξία, και έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα τους οικονομολόγους για τον τρόπο λογιστικοποίησής της. Αν 

για παράδειγμα, αντιμετωπιστεί ως περιουσιακό στοιχείο και αποσβένεται 

(amortised), μπορεί να έχει σημαντική επιρροή στην αναφορά μειωμένων κερδών. 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως περιουσιακό στοιχείο αλλά χωρίς 

αυτό να υποβάλλεται σε τακτική απόσβεση. Θα μπορούσε να ελέγχεται τακτικά για 

το κατά πόσο και αν, έχει μειωθεί η αξία του (impairment). Μόνο εάν θα μπορούσε 

να αποδειχτεί ότι έχασε από την αξία του, θα μπορούσε να υπάρξει κάποια επίπτωση 

στα κέρδη. Αρχικά, το FASB πρότεινε να μειώσει στο ελάχιστο την ανεκτή περίοδο 

απόσβεσης της Υπεραξίας, από σαράντα στα είκοσι χρόνια , γεγονός που θα σήμαινε 

ότι πολλές επιχειρήσεις θα έπρεπε να θέσουν υψηλότερα ποσά αποσβέσεων, και άρα 

να μειωθούν τα κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή. Παραδόξως το συμβούλιο 

αποφάσισε να μη θέσει την παράμετρο «απόσβεση» σε ό,τι αφορά στην Υπεραξία. 

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του συμβουλίου έχει αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του το 

εξής: 

«Από το να έχουμε εταιρείες που να εμφανίζουν μειωμένα κέρδη εξαιτίας των 

αποσβέσεων έως και για 20 χρόνια, αποφασίστηκε κατόπιν εκτενούς ανάλυσης, ότι 

είναι καλύτερο να ελέγχεται η υπεραξία για πιθανή μείωση της αξίας της 

(impairment)». 

(Financial Accounting Foundation, 2000 ) 

Ένας από τους βασικούς λόγους της φοβίας για περικοπή της χρήσης της μεθόδου 

συγκέντρωσης των στοιχείων των συμβαλλόμενων, στην εξαγορά ή τη συγχώνευση 

μελών , ήταν η υποχρέωση της χρησιμοποίησης της μεθόδου purchase , για τη  

λογιστικοποίηση της υπεραξίας. Κάτω από την συναίνεση του FASB, τα κέρδη θα 

επηρεαστούν μόνο αν υπάρχει μείωση στην αξία της υπεραξίας. Όμως η υπεραξία 

είναι μια «περιοχή» της λογιστικής που γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από τον 
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καθένα, υποκειμενικά , γεγονός που επιτρέπει τους αμερικάνους εξαιτίας της να 

χειραγωγούν τα κέρδη τους.  

Η ιστορία πίσω από την εφαρμογή των προτύπων 141 και 142, αποτελεί μια ακόμη 

απόδειξη για την έντονη πολιτική φύση των προτύπων, η οποία συνέβαλε θετικά στην 

εισαγωγή «δημιουργικών» τεχνικών στη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας.  

 

3.3.2Μικρο-χειρισμός (Micro-manipulation) 

Στα πλαίσια μιας  οικονομικής μονάδας, η δημιουργική λογιστική περιλαμβάνει 

χειρισμούς με τους οποίους επιδιώκεται η μετατροπή των λογιστικών στοιχείων και η 

απόκρυψη πληροφοριών με σκοπό να δημιουργηθεί μια εικονική πραγματικότητα 

που η διοίκηση επιθυμεί να επικοινωνήσει στους ενδιαφερόμενους για την πορεία της 

επιχείρησης. Ενδεχομένως κιόλας να πιστεύουν ότι η δική τους οπτική είναι 

προτιμότερη από οποιαδήποτε άλλη. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι ψάχνουν να 

βρουν τρόπους για να αλλοιώσουν την εικόνα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικές 

τους επιθυμίες και σκοπούς. Το σημείο που πρέπει να σταθούμε στη δεύτερη 

περίπτωση είναι ότι οποιαδήποτε πίεση ενάντια σε κάποιον κανονισμό θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε θεσμοποίησή της .Μεγαλύτερη αναφορά θα γίνει στη συνέχεια της 

εργασίας. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι χειριστές ενδιαφέρονται να παρασκευάσουν οικονομικές 

καταστάσεις που θα ταιριάζουν στις προσδοκίες τους. Η θεσμοθέτηση αποτελεί έναν 

συμβιβασμό, μια διαπραγμάτευση που υφίσταται μεταξύ του θεσμοθέτη και των 

συντακτών των λογιστικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα οι ανάγκες των χρηστών 

αγνοούνται στην προσπάθεια της χειραγώγησης αυτής . 

 

3.4 Η ηθική στα πλαίσια της λογιστικής χειραγώγησης 

Η περίπτωση της μακρο-χειραγώγησης είναι ηθικά αμφισβητήσιμη καθότι δεσμεύει 

τους συντάκτες των λογιστικών καταστάσεων να προβούν ενάντια σε ενέργειες που 

πιστεύουν ότι θα τους βλάψουν. Ενδεχομένως να μην ήταν ηθικά λάθος, αν τα 

συμφέροντά τους δεν ήταν ενάντια στα νόμιμα δικαιώματα όσων είναι αποδέκτες των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών  και παίρνουν αποφάσεις βασισμένοι σε απατηλές 

εκθέσεις. Γίνεται γενικά αποδεκτό ότι οι κανονισμοί πρέπει να δημιουργούνται για το 

κοινό καλό του συνόλου της κοινωνίας και όχι μόνο για ένα μέρος αυτής. Όσον 

αφορά τη μίκρο- και μάκρο-χειραγώγηση, πολλά θέματα ηθικής προκύπτουν.  
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Αρχικά, το σύστημα λογιστικών κανόνων μοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά με το 

σύστημα νομικών κανόνων. Μπορεί κανείς να δει ιδέες και αξίες που προέρχονται 

από νομικά συστήματα και συστήματα της δικαιοσύνης. Επειδή αυτού του είδους τα 

συστήματα είναι κοινωνικά «δημιουργήματα», πίσω τους κρύβονται θεμελιώδεις 

ηθικές αξίες , όπως παραδείγματος χάρη η αξιοπιστία. Ο Lyons (1984), εξέτασε αυτές 

τις αρχές και τις νομικές διαδικασίες και όρισε τον σεβασμό προς τους νόμους ως ένα 

βασικό στοιχείο ηθικής. 

«Παραδείγματος χάρη, οι καλά σχεδιασμένες διαδικασίες μπορεί να ενθαρρύνουν το 

σεβασμό προς τους νόμους, και επομένως την υπακοή σε αυτούς, πράγμα που μπορεί να 

θεωρείται καλό.» 

 

Πιθανόν, να μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι κανόνες που μπορούν να 

περιφρονηθούν εύκολα, ίσως επειδή έχουν συνταχθεί «φτωχά» ή επειδή οι 

μηχανισμοί επιβολής τους είναι ανεπαρκείς, δεν είναι αξιοσέβαστοι. Αν κάποιος 

νόμος αποτύχει να λάβει το σεβασμό από κείνους που υποτίθεται τον εφαρμόζουν,  

τότε η νομοθετική αποτυχία είναι σχεδόν βέβαιο πως θα ακολουθήσει. Στα πλαίσια 

της δημιουργικής λογιστικής σε μακρο- ή μικρο-επίπεδο, το σύνολο των κανόνων 

χάνουν από το κύρος τους όταν είναι ανοιχτό στη χειραγώγηση από ένα δυναμικό 

σύνολο ενδιαφερομένων. Επιπλέον, όπως είδαμε, οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις λειτουργούν προς όφελος πληροφόρησης μιας μεγάλης ομάδας 

χρηστών. Οι  συντάκτες λειτουργούν ως οι διαμεσολαβητές. Χρησιμοποιούν 

επομένως τη θέση ισχύος που κατέχουν ως ερμηνευτές των κανόνων αυτών, και 

δεδομένης της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού κόσμου είναι δύσκολο να δει 

κανείς το βαθμό στον οποίο η ερμηνεία τους θα μπορούσε να αποφευχθεί. Χωρίς 

αμφιβολία υπάρχουν πολλοί συντάκτες οι οποίοι επιθυμούν να ερμηνεύσουν δίκαια 

τους αριθμούς, και δεν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια να επέμβουν στη ρυθμιστική 

διαδικασία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι, μερικοί από αυτούς θα υιοθετούσαν 

οποιοδήποτε μέσο για να επιβεβαιώσουν τις απόψεις τους. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

ως κατάχρηση της θέσης που τους έχει δοθεί, πηγαίνοντας από τις γενικές αντιλήψεις 

περί αδικίας προς ένα πιο προσωπικό επίπεδο , όπου οι ιδιώτες δημιουργούν 

επιχειρήσεις και παίρνουν αποφάσεις που μπορούν να είναι είτε λίγο είτε πολύ 

υπερασπίσιμες.  
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Ωστόσο, ο κόσμος των επιχειρήσεων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια 

αυτού δεν εξαιρούνται από τα θέματα ηθικής. Όπως άλλωστε αναφέρει ο Solomon 

(1993), χαρακτηριστικά: 

«Δε μπορούμε άλλο πια να υποστηρίζουμε την ανήθικη ιδέα ότι, η δουλειά είναι 

δουλειά, (όχι στην πραγματικότητα ταυτόσημο, αλλά μια δικαιολογία του να είναι 

κανείς ένας αναίσθητος μπάσταρδος)» 

Μια αριστοτελική προσέγγιση στην επιχειρησιακή ηθική, απαιτεί αρετή και καλό 

χαρακτήρα σε κάθε άτομο. Είναι καλό να κρατά κανείς στο μυαλό του και να 

λειτουργεί με προσωπική υπευθυνότητα και με καλή συμπεριφορά, όταν εξετάζει τα 

πλέον ανήθικα επιχειρήματα που υιοθετούνται για την υποστήριξη της σκόπιμης 

χειραγώγησης των λογιστικών καταστάσεων. 

(Cathrine Gowthorpe Oriol Amat, Creative Accounting :Some Ethical Issues of 

Macro-and Micro- Manipulation, Journal of Business Ethics 57, 2005)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

4.1 Ο σκοπός της διαχείρισης της λογιστικής πληροφορίας 

Συγγραφείς όπως οι Stolowy και Breton (2003), έχουν εστιάσει στο θεωρητικό 

πλαίσιο κατανόησης των λογιστικών μεθόδων χειραγώγησης. Η σημαντικότερη αρχή 

στην οποία στηρίζεται η εργασία τους είναι η εξής: ο στόχος των δημοσιευμένων 

οικονομικών πληροφοριών είναι να μειώσει το κόστος της χρηματοδότησης των 

επιχειρησιακών εργασιών. Αλλά αυτή η μείωση εξαρτάται από το ρίσκο της 

«μεταφοράς» των ποσών όπως ακριβώς είναι αντιληπτά από την αγορά. Πρακτικά 

αυτό σημαίνει, οι μεταφορές αυτές να βασίζονται στα αποτελέσματα και στην 

ισορροπία μεταξύ των χρεών και του μετοχικού κεφαλαίου. Συμπερασματικά, ο 

στόχος της διαχείρισης της λογιστικής πληροφορίας είναι να αλλάξει τη διακύμανση 

του αποτελέσματος ανά μετοχή και τη σχέση μεταξύ του παθητικού με το ενεργητικό.  

Το κέρδος ή η ζημία ανά μετοχή μπορεί να μεταβληθεί με δύο τρόπους: 

1.Είτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας σίγουρα κέρδη ή ζημίες (τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή του καθαρού εισοδήματος), είτε μεταφέροντας  μια 

στήλη από την  άνοδο ή την κάθοδο των αποτελεσμάτων, που χρησιμεύει ως βάση 

υπολογισμού του αποτελέσματος ανά μετοχή .  

2.Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αυτή 

μπορεί να τροποποιηθεί, είτε αυξάνοντας τα πλεονεκτήματα, είτε κρύβοντας τα 

σίγουρα χρηματοοικονομικά μειονεκτήματα με τη βοήθεια τεχνικών εκτός 

ισολογισμού. 

Οι περίοδοι κρίσης είναι σημαντικές δοκιμασίες  για τις επιχειρήσεις καθώς έχουν 

επιπτώσεις στη ταμειακή ροή τους και παράγουν κινδύνους, τους οποίους η λογιστική 

δεν εξετάζει κατά τρόπο άψογο. Επομένως, οι διευθυντές μπαίνουν στον πειρασμό να 

προσφύγουν σε έξυπνες, αλλά συχνά αμφισβητήσιμες διαδικασίες, για τον 

αναπροσδιορισμό της λογιστικής παρουσίασης (Karim, Fowzia, Rashid). Η 

πραγματικότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αντικατοπτριστεί  από διάφορες πτυχές, 

ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον στο οποίο οι υπάλληλοι εκτελούν 

την καθημερινή δραστηριότητά τους, μέσω του εμπορικού σήματος επιχείρησης 

(brand name) και στις ετήσιες οικονομικές δηλώσεις. Αυτή η πραγματικότητα, εν 
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τούτοις, που γίνεται αντιληπτή από την προοπτική του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

που κεφαλαιοποιείται στους πελάτες, προμηθευτές, δημόσια όργανα, τράπεζες, 

επενδυτές, επηρεάζεται σημαντικά από την υποκειμενικότητα με την οποία τη βλέπει 

ο καθένας. (Belaciu et.al 2009). 

 

4.2 Αιτίες εφαρμογής της δημιουργικής λογιστικής 

Η δημιουργική λογιστική εμφανίστηκε στην αγγλοσαξονική λογοτεχνία στη δεκαετία 

του '70,  συχνότερα στα έγγραφα που αφορούσαν  στην πτώχευση των επιχειρήσεων 

και σε εκείνα που γράφτηκαν από τους Watts και Zimmerman (1978, 1986, 1990) οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία  της θετικής λογιστικής θεωρίας. Αυτή η 

ερευνητική τάση έγινε το αντικείμενο διάφορων εμπειρικών μελετών που 

προσπαθούν να εξηγήσουν τις επιλογές της λογιστικής, ξεκινώντας από το πρόβλημα 

των πολιτικής δαπάνης στην οποία οι επιχειρήσεις εκτίθενται και παράλληλα 

εστιάζοντας στη σημαντικότητα και το ρίσκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Από την οπτική των επαγγελματιών, ο Jameson (1988) εκτιμά το γεγονός ότι η 

διαδικασία της λογιστικής, απαιτεί τη λειτουργία με διαφορετικά κίνητρα, 

διαφορετικές ιδέες. Εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας προκύπτει ο χειρισμός 

(manipulation), εξαπάτηση (cheating) και παραποίηση (falsification) σε μερικά 

λιγότερο ευσυνείδητα μέρη της λογιστικής. Ο Jameson δηλώνει ότι αυτές οι 

δημιουργικές πρακτικές λογιστικής δεν παραβαίνουν το νόμο ή τα πρότυπα 

λογιστικής επομένως συμμορφώνονται με το νόμο αλλά όχι το πνεύμα του. Με αυτόν 

τον τρόπο εκφράζει τον αρνητικό χαρακτήρα της δημιουργικής λογιστικής που 

διαστρεβλώνει τα επιχειρηματικά, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και την καθαρή 

θέση, παραπλανώντας τους χρήστες των πληροφοριών λογιστικής.  

Θετική ή αρνητική η σκοπιά από την οποία γίνεται αντιληπτή η δημιουργική 

λογιστική, το σίγουρο είναι πως η προσέγγισή της δε μπορεί να είναι αντικειμενική. 

 

4.2.1 Οι συνθήκες της αγοράς ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργικότητα στη 

λογιστική 

Η δημιουργικότητα στη λογιστική μπορεί να προκύψει από τουλάχιστον τρεις 

διαφορετικές συνθήκες της αγοράς: 

 όταν  μια επιχείρηση ενισχύσει τις μετοχές της για να προσελκύσει τους 

επενδυτές, να προσυπογράψoυν είτε στην ισοτιμία είτε σε ένα ασφάλιστρο 

κινδύνου (premium). 
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 όταν η εταιρεία, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται ήδη στο 

χρηματιστήριο, θέλει να προωθήσει μια ελκυστική εικόνα των 

χρηματοοικονομικών της συνθηκών. 

 Τέλος, όταν αφορά στην επιχείρηση που έχει τις μετοχές της στο 

χρηματιστήριο και μπορεί να δηλώσει και να πληρώσει τα υψηλά μερίσματα 

βασισμένα στα διογκωμένα κέρδη μέσω της υπερτίμησης των στοιχείων 

ενεργητικού της, της υποεκτίμησης των στοιχείων του παθητικού και της 

αλλαγής στα συστήματα της αξιολόγησης αποθεμάτων που μπορούν να 

βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησης τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον.  

(Karim, Fowzia, Rashid) 

 

4.2.2 Οι βασικές, γενεσιουργές αιτίες της κοσμητικής λογιστικής 

Η επινοητική λογιστική μπορεί να είναι είτε ευλογία είτε κατάρα. Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ευλογία αν συνεισέφερε στον επανακαθορισμό του υπάρχοντος λογιστικού 

συστήματος, ενώ κατάρα αν  αποτελούσε τεχνική που χρησιμοποιείται για την 

ανήθικη εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης ομάδας  χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν παύει να αποτελεί ένα πολύ «έξυπνο» 

μέσο για την υποκειμενική παρουσίαση και την εμφάνιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων κατά βούληση. 

 

Οι γενεσιουργές αιτίες της επιθετικής λογιστικής ποικίλουν, ανάλογα με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό της επιχείρησης. 

 Όπως ειπώθηκε, σύμφωνα με τον Hepworth (1953), η αποφυγή της φορολόγησης  

και συνεπώς η αναφορά σταθερών κερδών, θα μπορούσε να είναι ένα από τα 

σημαντικότερα κίνητρα για τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής. 

Η εξομάλυνση των κερδών (income smoothing), ιδιαίτερα για τις χώρες με 

συντηρητικό σύστημα λογιστικής, ή η λεγόμενη big bath λογιστική, με την 

ελαχιστοποίηση των ζημιών του ιδίου έτους, ώστε να φαίνονται τα μελλοντικά 

αποτελέσματα καλύτερα,  θα μπορούσαν, επίσης, να αποτελέσουν αιτίες 

χειραγώγησης των λογιστικών καταστάσεων. Επίσης, το income smoothing 

αποσκοπεί στη διατήρηση μιας ομαλής μερισματικής πολιτικής, ώστε οι μέτοχοι να 

είναι διαρκώς ικανοποιημένοι, ή στην εμφάνιση χαμηλών κερδών σε περιόδους με 

αυξημένα κέρδη, ώστε να δοθεί μέρισμα όμοιο με αυτό των προηγούμενων ετών. 
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Η επινοητική λογιστική χρησιμοποιείται ακόμη για την αντιστοίχιση των 

αναφερόμενων κερδών με τις προβλέψεις που έχουν γίνει, ειδικά στις περιπτώσεις 

όπου η εταιρεία δε μπορεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Συγκεκριμένα, οι 

Healy και Wahlen (1999), αναγνώρισαν την ικανότητά της να μειώνει το χάσμα που 

υφίσταται μεταξύ της πραγματικής απόδοσης και των προσδοκιών των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών. 

Επιπλέον, δύναται να διατηρήσει ή να ενισχύσει την τιμή της μετοχής, είτε 

μειώνοντας τον προφανές επίπεδο δανεισμού (ώστε να κάνει την εταιρεία να φαίνεται 

λιγότερο υποκείμενη στον κίνδυνο), είτε δημιουργώντας μια καλή τάση κερδών 

(insider trading). 

Ένας μεγάλος αριθμός κανόνων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και περιορισμών που 

αφορούν σε κάθε εταιρεία είναι ακόμη ικανός να οδηγήσει στην λογιστική 

«ωραιοποίηση» των αποτελεσμάτων. 

 

Άλλες σημαντικές αιτίες που οδηγούν τις διοικήσεις στην κατάχρηση και 

καταστρατήγηση των λογιστικών αρχών είναι οι εξής: 

 

x. Η άντληση κεφαλαίων από την αγορά (τράπεζες, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, Χρηματιστήριο) 

xi. Το πολιτικό κόστος. 

xii. Η πίεση από εργατικά συνδικάτα και από τους χρηματοοικονομικούς 

επενδυτές. 

xiii. Ο ανταγωνισμός των εταιρειών του κλάδου. 

xiv. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές των επιχειρήσεων. 

(Σημειώσεις κ.Σπ. Μπαραλέξη και φοιτ.Μ.Ματθαιοπούλου, Creative Accounting) 

 

Οι εταιρείες προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία τα διάφορα τμήματά τους 

χρειάζονται κεφάλαιο, το οποίο βρίσκουν είτε από τα προσφερόμενα ίδια κεφάλαια, 

είτε από τα ξένα που προέρχονται από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Προκειμένου μια τράπεζα, όμως, να εμπιστευτεί τα χρήματά της στην εκάστοτε 

επιχείρηση, πρέπει να ελέγξει τους διάφορους δείκτες, αποδοτικότητας , ρευστότητας, 

την ανάπτυξη και την κερδοφορία της. Διαφορετικά, καθίσταται επισφαλής και η 

τράπεζα αδυνατεί να την εμπιστευτεί. Για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων, οι 

διοικήσεις των εταιρειών προσπαθούν με διάφορες τεχνικές να μεταβάλλουν τα 
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κέρδη τους, ώστε να είναι περισσότερο ελκυστική η επένδυση  ή η παροχή πίστωσης. 

Όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, θα πρέπει κι εκεί να 

παρουσιάζει αυξημένα κέρδη και γενική αύξηση στον κύκλο εργασιών της (lifting). 

Γι αυτό το λόγο η δημιουργική λογιστική επεμβαίνει στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, ώστε να αποφεύγονται πχ οι αποσβέσεις ή οι προβλέψεις. 

 

Όσον αφορά το πολιτικό κόστος, και ιδιαίτερα για τις χώρες του εξωτερικού, οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να μην επισύρουν την προσοχή των κυβερνήσεων, γεγονός 

που θα μπορούσε να τους επιβάλλει διάφορους περιορισμούς και κανόνες. Έτσι, 

προσπαθούν να διατηρούν την εικόνα των κερδών τους σε χαμηλά επίπεδα, και να 

αποφεύγουν τα μονοπωλιακά καθεστώτα. 

 

Οι επιχειρήσεις αφορούν σε οικονομικές μονάδες, η πορεία των οποίων επηρεάζεται 

από άτομα που δρουν μέσα και έξω από αυτές. Τα εργατικά συνδικάτα πιέζουν τις 

διοικήσεις για αύξηση των μισθών των εργαζομένων στην περίπτωση που τα κέρδη 

είναι υψηλά. Έτσι από την πλευρά τους οι διοικούντες προσπαθούν να μην 

υπερτονίσουν τα κέρδη, αν επιθυμούν τη σταθερότητα ή τη μείωση των μισθών, και 

από την άλλη να διατηρήσουν την εικόνα της εταιρείας σε ένα καλό επίπεδο ώστε να 

μη δημιουργηθεί ανασφάλεια στο προσωπικό, λόγω της άσχημης οικονομικής 

κατάστασης. 

 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επίσης, ασκούν πίεση στις επιχειρήσεις για χάρη 

των θεσμικών επενδυτών. Πιέζουν τις διοικήσεις να έχουν απολογιστικές οικονομικές 

καταστάσεις οι οποίες να μην αποκλίνουν πολύ από τις αντίστοιχες 

προϋπολογιστικές.  

 

Ο ανταγωνισμός είναι ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικονομικής 

πραγματικότητας που αναγκάζει τις επιχειρήσεις από τη μια να θέλουν να φαίνονται 

ισχυρές, με πολύ αυξημένα τα κέρδη τους  και από την άλλη να επιθυμούν να 

υποβαθμίσουν τον κλάδο τους προκειμένου να μην αποτελεί πόλος έλξης για 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. 
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Τέλος, στην κατηγορία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, οι εταιρείες επιθυμούν 

να αποκτούν όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια. Γι αυτό το λόγο προσπαθούν να 

προωθήσουν μια βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. 

(Σημειώσεις κ.Σπ. Μπαραλέξη και φοιτ.Μ.Ματθαιοπούλου, Creative Accounting) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

5.1Τα νέα δεδομένα στις συναλλαγές και τους κανόνες που τις διέπουν 

Η πιθανότητα εμφάνισης της δημιουργικής λογιστικής εντοπίζεται σε έξι βασικές 

αρχές: 

 Στην ευελιξία των ρυθμιστικών κανόνων 

 Στην ανεπάρκεια των ρυθμιστικών κανόνων 

 Στη σκοπιά από τη οποία το μάνατζμεντ αντιμετωπίζει τις υποθέσεις σχετικά 

με τις προβλέψεις για το μέλλον 

 Στη χρονική στιγμή εξέλιξης και διεκπεραίωσης των συναλλαγών 

 Στη χρήση εικονικών συναλλαγών 

 Στην επαναταξινόμηση και παρουσίαση των οικονομικών αριθμών 

 

Τα ρυθμιστικά «σώματα» λογιστικής στις διάφορες χώρες, επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να αλλάξουν τις λογιστικές πολιτικές τους. Παραδείγματος χάρη,  τα  

IAS επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να παρουσιάσει τα στοιχεία ενεργητικού της  είτε 

σε επανεκτιμημένα ποσά, είτε στο αποσβεσμένο ιστορικό κόστος. Η διοίκηση μπορεί 

να τα εξετάσει με τον υπολογισμό σημαντικών μεγεθών που υπάρχουν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η ένταξη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει 

συμβάλλει αισθητά στη δημιουργία αλλαγών ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζονται οι λογιστικές αρχές.  

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα σημεία διάκρισης των ελληνικών λογιστικών 

προτύπων και διεθνών λογιστικών προτύπων, που θα μπορούσαν θα 

χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για την εφαρμογή παραπλανητικών μεθόδων. 

 

1)στα ΔΛΠ δε δίνεται μεγάλη έμφαση στην Αρχή του Ιστορικού Κόστους, ενώ 

παράλληλα δε γίνεται καμία αναφορά στην Αρχή της Συντηρητικότητας.  

2)η Αρχή της Εύλογης Αξίας αποτελεί περισσότερο μια πρακτική παρά μια αρχή, 

καθώς «διαπερνά» όλα σχεδόν τα πρότυπα, και επηρεάζει στοιχεία του Ενεργητικού 
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και του Παθητικού, αφού οι αποτιμήσεις γίνονται σε εύλογες αξίες. Η αρχή αυτή 

επιδρά σημαντικά στα Αποτελέσματα Χρήσης και στην Καθαρή Θέση. 

3)οι πληροφορίες (notes) που χρησιμοποιούνται στα ΔΛΠ είναι πολύ περισσότερες 

από αυτές στα ΕΛΠ, γι αυτό και ο χρήστης των πρώτων μπορεί να υπεισέρθει σε 

πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. 

4)με βάση τα ΔΛΠ, ο Ισολογισμός και η κατάσταση των Αποτελεσμάτων  Χρήσης 

είναι πολύ συνοπτικότερες 

5)λάθη ή παραλήψεις σε πραγματοποιούμενα έσοδα ή έξοδα προηγούμενων ετών, δεν 

περιλαμβάνονται στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  όπως ορίζουν τα 

ΕΛΠ, αλλά χειρίζονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τα ΔΛΠ (ΔΛΠ 8), κατά το οποίο 

διορθώνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  που αφορούσαν. 

6)το πλήθος και το είδος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν είναι τα ίδια. 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, συντάσσονται οι Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Μεταβολής 

Ιδίων Κεφαλαίων, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

(Δ.Ντζανάτος, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από 

τα Ελληνικά, 1
η
 έκδοση, 2008) 

 

Η χρονική στιγμή που αναγνωρίζεται μια συναλλαγή, μπορεί ακόμη να αποτελέσει 

πρόσφορο έδαφος για τη χρησιμοποίηση της δημιουργικής λογιστικής. Υπάρχουν 

ορισμένοι τομείς στη λογιστική, στους οποίους οι κανόνες και οι αρχές είναι 

περιορισμένες, όπως παραδείγματος χάρη για την κατηγορία των δικαιωμάτων 

προαίρεσης (stock options) ή οι περιβαλλοντικές δαπάνες. 

Οι εικονικές συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να χειραγωγηθούν 

ποσά του Ισολογισμού, είτε για να μεταφερθούν αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από 

τη μία λογιστική περίοδο στην άλλη. 

Η επαναταξινόμηση και η παρουσίαση των οικονομικών αριθμών είναι μια άλλη 

τεχνική της δημιουργικής λογιστικής. Ο Gramlich (2001) προτείνει ότι οι εταιρίες 

μπορούν να συμμετέχουν στο χειρισμό των ισολογισμών ώστε  να αναταξινομήσουν 

τα στοιχεία του παθητικού προκειμένου να αμβλυνθεί  η αναφερόμενη ρευστότητα 

και οι αναλογίες χρηματοοικονομικής μόχλευσης (leverage ratios). 

(Karim, Fowzia, Rashid) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας , σύμφωνα με το άρθρο των 

Oriol Amat, John Blake, και Jack Dowds, στον οποίο αναφέρονται οι ευκαιρίες για 
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την εμφάνιση της δημιουργικής λογιστικής, καθώς και οι προτεινόμενες εναλλακτικές 

λύσεις ,αλλά και οι περιοχές στις οποίες εμφανίζονται συχνότερα οι λύσεις. 

 

Πίνακας1: Ευκαιρίες για δημιουργική λογιστική, επίλυση από το λογιστικό 

ρυθμιστή και γεωγραφική τοποθέτηση της κάθε λογιστικής παράδοσης 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΟΥ 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΟΠΟΥ Η 

ΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ 

Επιλογή της 

«καταλληλότερης» 

λογιστικής μεθόδου 

Μείωση των επιλογών που 

επιτρέπονται 

Ηπειρωτική Ευρώπη 

Προκατειλημμένες 

εκτιμήσεις και προβλέψεις 

 

Μείωση των πεδίων 

εφαρμογών για εκτιμήσεις 

Ηπειρωτική Ευρώπη 

Εισαγωγή σε τεχνητές 

συναλλαγές 

Η ουσία πάνω από το νόμο Αγγλο-Σάξονες 

Ο χρόνος 

πραγματοποίησης της 

αυθεντικής συναλλαγής 

Επιβολή επανεκτίμησης Αγγλο-Σάξονες 

(Oriol Amat, John Blake, Jack Dowds, The Ethics of Creative Accounting, 1999) 

 

5.2 Τα κενά των GAAP, πριν την εφαρμογή των IAS 

Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006), τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί το 

μάνατζεντ μιας εταιρείας να επιδράσει στην αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών της 

καταστάσεων.Αυτοί είναι οι εξής: 

Α) Η εσκεμμένη παραβίαση ενός ή περισσοτέρων λογιστικών προτύπων. 

Β) Η εσκεμμένη παραβίαση ενός ή περισσοτέρων λογιστικών προτύπων, όταν τα ίδια 

τα πρότυπα αφήνουν «κενά» για την παραβίασή τους, είτε ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο ερμηνεύονται είτε επειδή τα ίδια ρυθμίζουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό θέμα. 

Γ) Όταν η διοίκηση των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τα λογιστικά πρότυπα προς 

ίδιον όφελος και τα ερμηνεύουν όπως αυτοί θέλουν. 
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Καθώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα της εμφάνισης της επινοητικής λογιστικής 

στην Αμερική, θα ήταν εξυπηρετικό να αναφερθούν ορισμένα σημεία των 

Λογιστικών Προτύπων (U.S GAAP)  τα οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην 

εξέλιξη του φαινομένου. 

 

O Jameson αναφέρει: 

«Η δημιουργική λογιστική δεν είναι ενάντια του νόμου. Λειτουργεί σύμφωνα με το 

«γράμμα» αυτού και των λογιστικών προτύπων , αλλά παράλληλα είναι λίγο ενάντια 

στο πνεύμα και των δυο. Πρόκειται για μια διαδικασία χρησιμοποίησης κανόνων, με 

την ευελιξία που παρέχεται από αυτούς και τις παραλείψεις τους, ώστε να κάνει τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία να φαίνονται κάπως διαφορετικά από ό,τι θα πρόσταζε ο 

νόμος.» 

 

5.2.1Ο Ισολογισμός 

 Ο Ισολογισμός υποτίθεται πως είναι μια απόδοση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης. Όμως, το ιστορικό κόστος ως η συνήθης βάση  

εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αδυνατεί να δείξει τις 

παρούσες αξίες τους, καθώς και άλλες μη-ποσοτικές πληροφορίες. Το 

ιστορικό κόστος αποτελεί βάση της δημιουργικής λογιστικής και 

χρησιμοποιείται χάρη ευκολίας και πρακτικότητας, και για την αποφυγή 

εμφάνισης των εύλογων αξιών. 

 Τα στοιχεία ενεργητικού διαχωρίζονται σε πάγια και κυκλοφορούντα, με 

βάση το κριτήριο αν ένα στοιχείο πρόκειται να μετατραπεί σε μετρητά ή να 

χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ενός στοιχείου παθητικού μέσα στο 

χρόνο του κύκλου εργασιών. Αν ισχύει το πρώτο τότε πρόκειται για 

κυκλοφορούντα. Ωστόσο αυτό το σχέδιο πρόκειται για μια αυθαιρεσία. 

 Κάθε στοιχείο του ισολογισμού μπορεί να ταξινομηθεί και να μετρηθεί με 

βάση διαφορετικές απόψεις, και εντός των πλαισίων των Γενικά Παραδεκτών 

Αρχών της Λογιστικής, γεγονός που καθιστά  ιδανική τη δημιουργικότητα στη 

λογιστική. 

 Όπως είναι γνωστό, ο ισολογισμός αποτελεί μια στατική εικόνα της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης στο τέλος του οικονομικού 

έτους. Όμως στο μεσοδιάστημα που υπάρχει μεταξύ της λήξης της χρονιάς 

και  της έκδοσης του ισολογισμού, υπάρχουν πολλά αλυσιδωτά γεγονότα που 
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πρέπει να αποκαλυφθούν στις σημειώσεις. Τα γεγονότα αυτά συνήθως 

παρέχουν αποδείξεις για καταστάσεις που είτε περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό και επηρεάζουν τις εκτιμήσεις (additional adjustments) , είτε 

εμφανίζονται μετά τον ισολογισμό και προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες 

(additional disclosure). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

Η πώληση ομολόγων 

Ζημία των εγκαταστάσεων ή των αποθεμάτων λόγω πυρκαγιάς κα 

 

5.2.2 Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 Το σύνολο του καθαρού εισοδήματος της χρονιάς δεν αποδεικνύει τίποτα για 

την πραγματική εικόνα. Πιο πολλές πληροφορίες προκύπτουν από το 

διαχωρισμό των αποτελεσμάτων που οφείλονται στη συνήθη, ομαλή 

λειτουργία των επιχειρήσεων από αυτή που δεν είναι τακτική. 

 Τα έσοδα αποτελούνται από πωλήσεις, πρόστιμα, τόκους, μερίσματα ενώ τα 

κέρδη ή οι ζημίες αποτελούνται από πολλούς τύπους επενδύσεων, πωλήσεων 

εγκαταστάσεων, τακτοποίηση στοιχείων παθητικού κα. Τα έξοδα 

αποτελούνται από το κόστος πωληθέντων, αποσβέσεις, τόκους, μισθούς, 

αμοιβές , φόρους. Η δημιουργική λογιστική επιδιώκει να διατηρεί αυτήν τη 

σύγχυση μεταξύ των κερδών και των εσόδων καθώς και των ζημιών και των 

εξόδων, ώστε να υπογραμμίζεται μια διαφορετική δραστηριότητα ανάμεσα 

στις λειτουργικές και μη δραστηριότητες.  

 Πολλές εταιρείες έχουν υιοθετήσει την «τροποποιημένη» ιδέα, που 

περιλαμβάνει τα πάντα, με στοιχεία που είναι ταξινομημένα σε μια από τις 

ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 

Α) Μη συνεχόμενη δραστηριότητα: η λογιστική ορίζει πως τα αποτελέσματα από 

μια συνεχόμενη δραστηριότητα ενός τμήματος θα πρέπει να διαχωρίζονται από 

εκείνα μιας μη συνεχόμενης δραστηριότητας. Ωστόσο, η έκθεση ενός μέρους της 

εργασίας , η αλλαγή στις δραστηριότητες, η έμφαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο 

της γραμμής της παραγωγής, καθώς και οι τεχνολογικές βελτιώσεις, που 

συνεισφέρουν στην έκθεση των στοιχείων ενεργητικού, δε θεωρούνται έκθεση  

της εργασίας και δεν ταξινομούνται στις μη συνεχόμενες δραστηριότητες.  Η 

ανάληψη συντηρητικής θέσης δημιουργεί την ευκαιρία για άμεση αναγνώριση 

ζημιών και κερδών, έως ότου πραγματοποιηθούν. 
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Β) Σπάνια στοιχεία(extraordinary items): πρόκειται για γεγονότα και συναλλαγές 

οι οποίες διαφέρουν λόγω της διαφορετικής τους φύσης, και της σπανιότητας της 

εμφάνισής τους.  

 

     Γ) Ασυνήθιστα κέρδη ή ζημίες: υπάρχουν κέρδη ή ζημίες που αποκαλύπτονται 

ξεχωριστά από τα σπάνια στοιχεία (extraordinary items). Το πιο συχνά 

χρησιμοποιημένο στοιχείο, το οποίο αποτελεί και σημάδι της δημιουργικής 

λογιστικής, είναι η αλλαγή που σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό των 

επιχειρησιακών σχέσεων, όπως και τα κόστη για το κλείσιμο πχ εγκαταστάσεων, 

ή τις αποζημιώσεις προσωπικού κλπ. 

  

 Δ) Αλλαγές σε λογιστική αρχή: η υιοθέτηση μιας λογιστικής αρχής διαφορετικής 

από αυτή που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, αναγνωρίζεται από το 

συνυπολογισμό του σωρευτικού αποτελέσματος, απαλλαγμένο από τη 

φορολόγηση. Η αλλαγή της μεθόδου των αποθεμάτων ή των αποσβέσεων μπορεί  

να υποδειχθεί είτε από τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες είτε από την ανάγκη 

της επιχείρησης να εμφανίσει ένα μεγαλύτερο επίπεδο κέρδους. 

 

 Ε) Αλλαγές στον τρόπο εκτίμησης: αφορούν σε τροποποιήσεις, προσαρμογές, 

αλλαγές που αφορούν παραδείγματος χάρη στην ωφέλιμη ζωή του πάγιου 

εξοπλισμού, των άυλων περιουσιακών στοιχείων, αλλαγές στους φόρους των 

εισοδημάτων, στις πληρωμές των μισθών, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να 

επηρεάσει την εικόνα της κατάστασης των αποτελεσμάτων. 

 

5.2.3 Ταμειακές Ροές 

 Το ταμείο αποτελείται από νομίσματα, διαθέσιμο κεφάλαιο σε καταθέσεις 

στην τράπεζα και άλλα διαπραγματεύσιμα μέσα όπως επιταγές, γραμμάτια 

σε διαταγή κλπ. Τα κεφάλαια της χρηματαγοράς θεωρούνται γενικά ως 

προσωρινές επενδύσεις. Αν παρέχουν προνόμια ελέγχου των λογαριασμών 

τότε χαρακτηρίζονται ως μετρητά. Τα προνόμια αυτά αυξάνουν την 

κίνηση των μετρητών, ενώ μειώνουν τις προσωρινές επενδύσεις. 

 Οι πιστωτικοί οργανισμοί ενδέχεται να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις να 

διατηρήσουν ένα ελάχιστο ποσό στις αποταμιεύσεις τους, γνωστό και ως 
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μέσο αντιστάθμισης (compensating balance).  Αυτού του είδους οι 

καταθέσεις χρειάζεται να εμφανίζονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες.  Το 

ίδιο ισχύει και για άλλου είδους  μετρητά που προορίζονται για σκοπούς 

όπως η πληρωμή μερισμάτων.  

 

5.2.4 Αποθέματα 

 Από κατασκευαστικής άποψης, τα αποθέματα ταξινομούνται σε έτοιμα 

προϊόντα και εμπορεύματα, ημικατεργασμένα  προϊόντα, καθώς και σε 

πρώτες ύλες. Επίσης, δύναται να διακρίνονται και σε προϊόντα που 

αφορούν σε κατασκευαστικούς σκοπούς ή απλά σε προϊόντα 

προμήθειας εργοστασίων.  Θα ήταν εξίσου σημαντική η πληροφόρηση 

αν ο διαχωρισμός αφορούσε το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας 

και όχι μόνο ένα μικρό αριθμό αυτών. 

 Άλλη μία χρήσιμη διάκριση θα ήταν αυτή που θα περιελάμβανε τα 

αγαθά που είναι σε μεταφορά, αγαθά που έχουν παραδοθεί, και αγαθά 

που αφορούν σε ειδικές παραγγελίες όπως συμφωνίες επαναγοράς 

αγαθών, ή υψηλό αριθμό επιστροφών κλπ. 

 Το κόστος του προϊόντος έχει άμεση σχέση με τα αποθέματα αφού τα 

έξοδα πώλησης και οργάνωσης υπολογίζονται ως κόστη περιόδου. 

Από τη στιγμή που είναι εύκολο να θεωρήσει κανείς τις πρώτες ύλες 

και την άμεση εργασία ως κόστος προϊόντος, το επιπλέον 

κατασκευαστικό κόστος παραδίνεται. Μερικά από αυτά τα κόστη 

πιθανών να αντιμετωπίζονται εσφαλμένα ως κόστη περιόδου, σε μια 

προσπάθεια να ενδυναμωθεί το επίπεδο του μικτού περιθωρίου 

κέρδους. 

 Έξοδα που αφορούν σε τόκους, έξοδα αποθήκευσης, έξοδα μισθών 

υπαλλήλων, έξοδα διοικητικά κλπ, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν για 

φορολογικούς σκοπούς. Η δημιουργική λογιστική μπορεί να οδηγήσει 

τις προσπάθειες στην κεφαλαιοποίηση μερικών από αυτά τα κόστη. 

 Η χρήση της μεθόδου LIFO έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η 

εκκαθάριση της LIFO, μπορεί να οδηγήσει σε διαβρώσεις του 

καθαρού αποτελέσματος και υψηλών φορολογικών πληρωμών. Η 

εναλλαγή των μεθόδων αποτίμησης μπορεί να παρουσιάσει 

βελτιωμένα αποτελέσματα, ωστόσο, ανήκει στην κατηγορία της 
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θεμιτής δημιουργικής λογιστικής αφού μπορεί να αποκαλυφθεί από τις 

σημειώσεις του ελεγκτή ή να της έχει δοθεί σχετική άδεια για την 

αλλαγή αυτή. Στην τελευταία περίπτωση, ο ορκωτός ελεγκτής 

υποχρεώνεται να καταγράψει τις επιδράσεις που έχει επιφέρει η 

συγκεκριμένη αλλαγή. 

 Όσον αφορά στα εμπορεύματα μια από τις βασικές μεθόδους της 

επινοητικής λογιστικής, είναι να τα εμφανίζουν όχι στη χαμηλότερη 

τιμή μεταξύ κτήσης και τρέχουσας αλλά στην τιμή κτήσης. Με αυτόν 

τον τρόπο αποφεύγουν να εμφανίσουν τις ζημίες της περιόδου. 

 Η εικονική ποσοτική αύξηση του τελικού της αποθέματος κατά την 

απογραφή, η παρουσίαση πραγματοποιημένων προκαταβολών 

πωλήσεων ως πωλήσεις της αυτής χρήσης, η υπερτιμολόγηση των 

πραγματοποιηθέντων πωλήσεων, καθώς και οι εικονικές 

αγοραπωλησίες μεταξύ της ίδιας και ανύπαρκτων επιχειρήσεων 

(συγγενικών ή όχι), αποτελούν μεθόδους της κοσμητικής λογιστικής , 

που άλλοτε μπορεί να ενδιαφέρουν κι άλλοτε όχι την εφορία, καθώς η 

εμφάνιση αυξημένων κερδών θα σήμαινε αύξηση της φορολόγησης.  

 Η καθυστέρηση έκδοσης τιμολογίου πώλησης ενός εμπορεύματος, 

μπορεί να είναι σκόπιμα από την πλευρά της οικονομικής οντότητας, 

προκειμένου να παρουσιάσει μειωμένα αποτελέσματα για την 

παρούσα χρήση, και την παράλληλη μεταφορά των πωλήσεων στην 

επόμενη. 

(Σημ.στην Επινοητική Λογιστική, Ματθαιοπούλου Μαργαρίτα,    

Υπεύθ.Καθηγητής Μπαραλέξης Σπύρος) 

 

5.2.5 Γραμμάτια Εισπρακτέα  

 Η δημιουργική λογιστική μπορεί να εμφανιστεί στα γραμμάτια 

εισπρακτέα, στην περίπτωση που υπάρχουν αποτυχίες α) στην 

ταξινόμησή τους, β) στην επιβεβαίωση ότι οι λογιστικές εκτιμήσεις 

είναι σωστές, γ)στην αποκάλυψη οποιασδήποτε πιθανότητας ζημίας 

από τα εισπρακτέα, δ) στην αποκάλυψη οποιουδήποτε κινδύνου που 

προκύπτει από τα εισπρακτέα. Συγκεκριμένα για το τελευταίο, θα 

πρέπει να αποκαλύπτονται ι)οι πληροφορίες που καθορίζουν τη 

συγκέντρωση του κινδύνου, ιι) το ποσό της ζημίας που θα μπορούσε 
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να υπάρξει από την κακή απόδοση και ιιι) οι πληροφορίες για 

οτιδήποτε σχετίζεται με τα εισπρακτέα. Όσον αφορά γενικότερα στις 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

βελτιώνουν το δείκτη Ρευστότητας, τοποθετώντας μεγάλο μέρος των 

μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στις βραχυπρόθεσμες. 

 

5.2.6 Κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

 Αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος και επομένως αποτυγχάνουν να 

λογιστικοποιήσουν τις αλλαγές σε συγκεκριμένα και γενικά επίπεδα 

τιμών. 

 Η δημιουργική λογιστική μπορεί να εισαχθεί στη διαδικασία 

κατανομής. Ο τόκος κεφαλαιοποιείται ως αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης ι) της εξακρίβωσης των στοιχείων ενεργητικού, ιι) της 

περιόδου κεφαλαιοποίησης, ιιι) του ποσού κεφαλαιοποίησης. 

  

 5.2.7 Αποσβέσεις 

 Οι αποσβέσεις είναι ένας τρόπος κατανομής του κόστους ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου σε μία καθορισμένη διάρκεια ζωής 

του παγίου αυτού. 

 Αν και η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής θεωρείται πως εξαρτάται από 

φυσικούς παράγοντες όπως πχ η λήξη της, αλλά και από 

οικονομικούς παράγοντες όπως η παλαιότητα, αυθαιρεσίες στην 

εκτίμηση μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της δημιουργικής 

λογιστικής. 

 Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου υποτίθεται πως βασίζεται 

στην καλύτερη αντιστοιχία εσόδων και εξόδων. Άλλα αίτια, όπως 

παραδείγματος χάρη η πρακτικότητα της μεθόδου, η μείωση της 

φορολογίας, και η συγκάλυψη άλλων πληροφοριών, είναι δυνατόν 

να εμφανιστούν . 

 Επιπρόσθετα, πολλές εταιρίες ενδέχεται να συναντούν την ανάγκη 

για αναγνώριση εξασθενημένων στοιχείων ενεργητικού με μεγάλη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Η επιθυμία της να παρουσιάσει αυξημένες 

αποσβέσεις, οφείλεται στην προσπάθειά της να παρουσιάσει 
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μειωμένα κέρδη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Παραδείγματα 

τέτοιων γεγονότων και συνθηκών είναι τα εξής: 

 1)Μια σημαντική μείωση στην αγοραία αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου 

2)Μια σημαντική αλλαγή στην έκταση ή στον τρόπο με τον 

οποίο  χρησιμοποιείται ένα περιουσιακό στοιχείο. 

3)Μια πρόβλεψη που δηλώνει ότι θα εμφανιστούν συνεχόμενες 

ζημίες, οι οποίες σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο.  

4)Με τη χρήση αυξημένων συντελεστών παραγωγής 

Η ανάγκη για απαξίωση ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται με τη 

βοήθεια ενός τεστ που συγκρίνει το άθροισμα των αναμενόμενων 

μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών με την παρούσα αξία του 

στοιχείου. Και σε αυτόν τον έλεγχο, δύναται η επινοητική λογιστική να 

επηρεάσει το αποτέλεσμα. 

Αν πάλι οι εταιρείες επιθυμούν να εμφανίσουν αυξημένα κέρδη για μια 

περίοδο, τότε συνήθως προβαίνουν σε ενέργειες όπως το να μη 

μεταφέρουν το λογαριασμό «Πάγια υπό Κατασκευή» στο λογαριασμό του 

παγίου με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να το αποσβέσουν. Ακόμη 

μπορούν να μεταφέρουν τα δεδουλευμένα έξοδα στο λογαριασμό 

«Ασώματες Ακινητοποιήσεις και έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης», 

παραβιάζοντας έτσι την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και την αρχή 

του δεδουλευμένου εξόδου. 

Οι αποσβέσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να μεταβληθεί το αποτέλεσμα της χρήσης, με την 

αντίστοιχη επιρροή τόσο στα κέρδη στην κατάσταση των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης όσο και στο σύνολο των παγίων  στον Ισολογισμό. Ως συνέπεια, 

πολλοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (όπως ο δείκτης Ρευστότητας, ο 

δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης, ο ROI κλπ) παρουσιάζουν μια 

διαφορετική εικόνα για την πορεία της επιχείρησης, αναλόγως με το ποιοι 

είναι οι λογαριασμοί στους οποίους έχει επιδράσει η ασκούμενη ενέργεια 

της επινοητικής λογιστικής. (Σημ.στην Επινοητική Λογιστική, 

Ματθαιοπούλου Μαργαρίτα, Υπεύθ.Καθηγητής Μπαραλέξης Σπύρος) . 
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                 5.2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν στοιχεία όπως οι πατέντες, τα 

πνευματικά δικαιώματα, η φήμη και η πελατεία, και χαρακτηρίζονται 

τόσο από έλλειψη φυσικής παρουσίας, όσο και από αβεβαιότητα 

σχετικά με τα  πλεονεκτήματα που μπορούν να αποφέρουν 

μελλοντικά, γεγονός που εκμεταλλεύεται δημιουργική λογιστική. 

 Γενικά και σύμφωνα με το νόμο τα ασώματα πάγια αποσβένονται είτε 

εφάπαξ σε μία χρήση είτε ισόποσα σε δύο, τρία ή πέντε έτη. 

 Όσον αφορά τον καθορισμό της ωφέλιμης ζωής των franchises ,αυτός 

εναπόκειται στους διακανονισμούς των συμβολαίων, οι οποίοι μπορεί 

να καθορίζονται με «πονηρές» προθέσεις. 

 Η φήμη και πελατεία είναι η διαφορά μεταξύ της αγοραστικής αξίας 

και της εύλογης αξίας της αγοράς. Γενικά, αποσβένεται για μια 

χρονική περίοδο όχι πάνω από σαράντα χρόνια. Ωστόσο, τόσο η αξία 

των περιουσιακών στοιχείων όσο και η επιλογή του χρόνου απόσβεσης 

δημιουργούν διάφορα σενάρια για «κοσμητική λογιστική». 

 Το κόστος δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (Research and 

Development) αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν αυτό πραγματοποιείται. Η 

διάκριση των δραστηριοτήτων σε αυτές που είναι και σε αυτές που δεν 

είναι έρευνας και ανάπτυξης, ενδέχεται να είναι ύποπτη. 

 

 5.2.9  Συμμετοχές 

 Ένας από τους τρόπους που μπορεί μια εταιρεία μέσω των 

Συμμετοχών να παραποιήσει τα λογιστικά της αποτελέσματα είναι να 

τις αποτιμήσει σε μια τιμή διαφορετική από εκείνη που είναι 

χαμηλότερη μεταξύ τιμής κτήσης και μέσης χρηματιστηριακής τιμής 

του τελευταίου μήνα της χρήσης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει 

μια τιμή μεγαλύτερη, τότε θα σημαίνει πως προσπαθεί να αποκρύψει 

τις ζημίες της. 

 Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά τους να ωραιοποιήσουν τους δείκτες 

Ρευστότητας (Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας), ταξινομούν τις 

συμμετοχές στα χρεόγραφα, στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, με 

αποτέλεσμα να μεταβάλλεται θετικά ο αριθμητής του κλάσματος 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 
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 5.2.10 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

 Η αναλογία ωρίμανσης μιας βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης αφορά σε 

διάρκεια ενός έτους ή ενός κύκλου εργασιών. Στην περίπτωση που 

οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο στοιχείο του παθητικού ταξινομηθεί 

στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων, τότε αυτό έγκειται στα πλαίσια 

της δημιουργικής λογιστικής. 

 Ενώ τα απρόβλεπτα έξοδα κέρδους αναγνωρίζονται στις σημειώσεις, 

οι ζημίες αναγνωρίζονται με μια επιβάρυνση στα έξοδα ή μια 

υποχρέωση , αν το έξοδο είναι πιθανό να συμβεί και η ζημία μπορεί να 

εκτιμηθεί. Το αν το έξοδο είναι πιθανό να συμβεί στο εγγύς ή στο 

μακρινό μέλλον, αφήνεται στην προσωπική εκτίμηση του καθενός. 

 Τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο, όσο και οι αξιώσεις αλλά και οι 

αξιολογήσεις, των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να προβλεφθούν, 

χρειάζεται να αναγνωριστούν ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία του 

παθητικού. Η αποτυχία αυτού, αποτελεί μια εκδήλωση της 

δημιουργικής λογιστικής. 

 

5.2.11 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα 

συμβόλαια και περιορισμούς. Στο βαθμό που μερικοί από αυτούς τους 

όρους είναι σημαντικοί, θα πρέπει να αποκαλύπτονται στις 

σημειώσεις. Διαφορετικά, η αρχή της αποκάλυψης καταπατείται. 

 Οι εταιρείες ενδεχομένως να αποφεύγουν να καταγράφουν τις 

υποχρεώσεις τους στον Ισολογισμό, με διάφορες τεχνικές (off-

balance-sheet financing). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο 

οικονομικές οντότητες, έστω την Χ και την Ψ , οι οποίες συστήνουν 

μια τρίτη, την Ω, η οποία δανείζεται κεφάλαια που είναι εγγυημένα 

από την Χ και την Ψ. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο πρώτες εταιρείες 

δημιουργούν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις από ότι εμφανίζουν 

στον ισολογισμό, γεγονός που έγκειται στα πλαίσια της «συμφωνίας» 

τους με την Ω. 
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5.2.12 Επενδύσεις 

 Οι επενδύσεις μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 1) 

Κατεχόμενες ως τη λήξη τους, 2) Διαθέσιμες προς πώληση ,3) 

Κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς. Τα κέρδη ή οι ζημίες 

αναγνωρίζονται στο καθαρό εισόδημα που πραγματοποιήθηκε για τις 

επενδύσεις κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς, ενώ για τις 

διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις, αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστό 

συστατικό του μεριδίου των μετόχων. Επομένως γίνεται αντιληπτό 

πως η ταξινόμηση αποτελεί εν μέρει υποκειμενικό θέμα και επηρεάζει 

σημαντικά το επίπεδο του αναφερόμενου εισοδήματος. 

 Οι εταιρείες ενδέχεται να επιθυμούν να μεταφέρουν τις επενδύσεις από 

τη μία κατηγορία στην άλλη , γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει 

σημαντικά το εισόδημα. 

 

5.2.13 Αναγνώριση των εσόδων 

 Η αναγνώριση των εσόδων αναφέρεται στην πραγματοποίησή τους .Η 

χρονική στιγμή της αναγνώρισης αποτελεί την ημερομηνία της 

πώλησης του αποθέματος από τις αποθήκες, ή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται, ή την περίοδο που χρησιμοποιείται ένα στοιχείο 

ενεργητικού, ή την ημερομηνία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού 

σε μια άλλη εταιρεία. Ωστόσο, η συχνότητα τέτοιου είδους 

δραστηριοτήτων είναι μεγάλη και γι αυτό θα πρέπει να καθορίζονται 

επακριβώς. 

 Η δημιουργική λογιστική μπορεί να εμφανιστεί με τρεις τρόπους στην 

αναγνώριση των εσόδων: 1) πωλήσεις με συμφωνία επαναγοράς, 2) 

πωλήσεις με δικαίωμα επιστροφής, 3) trade loafing and channel 

surfing. 

 

5.2.14 Μισθώσεις 

 Ένα ή περισσότερα κριτήρια χρειάζεται να ικανοποιούνται πριν την 

καταγραφή μιας μίσθωσης στον ισολογισμό ως κεφαλαιουχική 

μίσθωση. Αντιθέτως καμία προϋπόθεση δε χρειάζεται να πληρείται για 

την καταγραφή μιας λειτουργικής μίσθωσης. Οι όροι του συμβολαίου 

της μίσθωσης μπορεί να είναι διατυπωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να 
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αποτυγχάνει να συναντήσει ένα οποιοδήποτε από τα κριτήρια. Αυτό 

αποτελεί μια μορφή «δημιουργικού συμβολαίου» που οδηγεί σε 

δημιουργική λογιστική. 

(Accounting-By Principle or Design, Ahmed Riahi-Belkaoui, 2003, 

p.141-154) 

 

5.2.15 Άλλες μέθοδοι της επινοητικής λογιστικής 

 Η μη διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή η χρήση 

χαμηλού συντελεστή προβλέψεων γι αυτές τις απαιτήσεις, για την 

εμφάνιση ενός βελτιωμένου αποτελέσματος. 

 Η μη αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα καθώς μπορούν να 

δημιουργήσουν ζημίες για την επιχείρηση. 

.(Σημ.στην Επινοητική Λογιστική, Ματθαιοπούλου Μαργαρίτα, 

Υπεύθ.Καθηγητής Μπαραλέξης Σπύρος) 

 

 

5.3 Προειδοποιητικές ενδείξεις της χειραγώγησης των λογιστικών 

αποτελεσμάτων (Warning Signals) 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης και της σύστασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπάρχουν ορισμένα σημάδια τα οποία θα 

μπορούσαν να προειδοποιήσουν τον ελεγκτή ότι υπάρχουν κενά ή παρατυπίες σε ό,τι 

αφορά τα λογιστικά αποτελέσματα. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από 

τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε το 1999, από το οικονομικό περιοδικό 

Journal of Accountancy, σχετικά με το τι θεωρούν οι ελεγκτές πιο σημαντικό σημάδι 

ένδειξης ύπαρξης παραποίησης αποτελέσματος. 

 

1.Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έχει αποδειχτεί πως ψεύδονται ή αποφεύγουν να 

απαντούν στα ερωτήματα των ελεγκτών. 

2.Η ήδη υπάρχουσα εμπειρία του ελεγκτή με τη διοίκηση παρουσιάζει ένα βαθμό 

ανειλικρίνειας. 

3.Οι διοικήσεις πασχίζουν να πετύχουν συγκεκριμένα κέρδη ή να ικανοποιήσουν 

άλλους ποσοτικούς στόχους. 

4.Κατά καιρούς, οι διοικήσεις έρχονται σε σύγκρουση με τους ελεγκτές, σε ό,τι 

αφορά στην εφαρμογή αρχών που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη. 
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5.Η επιχείρηση έχει προβεί σε ενέργειες, επιλογής της ελέγκτριας εταιρείας με βάση 

τη γνώμη που αυτές δύνανται να εκφράσουν (opinion shopping). 

6. Επιθετική στάση των μάνατζερς απέναντι στη σύσταση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

7.Η αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση. 

Heiman -Hoffman, V.B., Morgan, K.P. & Patton, J.M (1996), «The warning signs of 

fraudulent Financial Reporting», Journal of Accountancy, pp 75-77  

 

Οι ενδείξεις που προηγήθηκαν δεν είναι παρά μόνο ένα μέρος του συνόλου των 

ενδείξεων που θα μπορούσαν να φανερώσουν μια λογιστική απάτη στους ελεγκτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 WorldCom 

Στα μέσα του 2002, ο χρηματοοικονομικός και πολιτικός κόσμος έπαψε να 

ασχολείται με το σκάνδαλο της Εnron, όπως συνήθως, καθώς μια νέα χρεοκοπία 

ανακοινώθηκε, αυτή της WorldCom, στις 22 Ιουλίου. Τέσσερα δισεκατομμύρια 

δολάρια ανακαλύφθηκαν σε λογιστικές παρατυπίες αρχικά τον Ιούνιο, και στην 

πορεία άλλα 7 δισεκατομμύρια, αντικαθιστώντας, έτσι, επάξια τη μεγαλύτερη 

οικονομική καταστροφή ως τότε, αυτήν της  Εnron. Η WorldCom εμφάνιζε 

ενεργητικό 107 δισεκατομμύρια δολάρια (ενώ η Εnron, μόλις 63 δις.). 

Σοβαρές μεταρρυθμίσεις βγήκαν στην επιφάνεια που αποδείκνυαν πως υπήρχε 

κάποιο πρόβλημα. Οι τότε διοικούντες της εταιρείας, Bernard Ebbers και Scott 

Sullivan  κατηγορήθηκαν για λογιστική απάτη πολλών δισεκατομμυρίων. Ο David 

Meyer, πρώην ελεγκτής, καθώς και τρεις άλλοι κατηγορήθηκαν για απάτες 

τιτλοποίησης.  

Ο Bernard Ebbers και κάποιοι άλλοι ίδρυσαν το 1983 την Long Distance Discount 

Service, το όνομα της οποίας άλλαξε σε WorldCom το 1995. Η ανάπτυξή της 

προήλθε κυρίως από περίπου εβδομήντα εξαγορές , με  μεγαλύτερη αυτή της 

εταιρείας τηλεπικοινωνιών ΜCI (42 δισεκατομμύρια δολάρια), το 1998. Ο Ebbers 

ήταν μέτρ του είδους του, στο να χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο συμβούλιο κατά 

βούληση.  

Ο Haddad (2002) αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Στη δεκαετία του ΄90, το συμβούλιο-των-εννιά, αποτελούνταν από μέλη και ειδικούς 

που προέρχονταν από διαφορετικές εταιρείες. Αυτοί συνέλλεγαν μια πλειάδα 

δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων, από τη χρήση ενός τζετ μέχρι την 

χρηματοοικονομική υποστήριξη του Ebbers σε διάφορες προσωπικά επιχειρηματικά 

τους τολμήματα. Και παράλληλα συσσώρευαν μεγάλα αποθέματα των μετοχών της 

WorldCom…έως και 10000 μετοχές το χρόνο. Επίσης το συμβούλιο συναινούσε σε 

μεγάλα δάνεια που έπαιρνε ο  Ebbers. Τον υποστήριζαν και τον κάλυπταν μέσα από την 

θεαματική εξάπλωση της επιχείρησης μέχρι και την καταστροφή της». 
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Με μια πρώτη  ματιά η WorldCom φαινόταν ακλόνητη. Το συνολικό ενεργητικό της 

ήταν 104 δισεκατομμύρια δολάρια και τα ίδια κεφάλαιά της 58 δις. Ωστόσο, σχεδόν, 

51 δις του ενεργητικού της ήταν φήμη και πελατεία και άλλα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, ενώ τα μετρητά ήταν μόλις 5,1 δις. Αυτό αποδεικνύει τη σημασία που είχαν 

οι εξαγορές , αλλά ποιος ξέρει σε τι έκταση η φήμη και πελατεία αντιπροσώπευε το 

επιπλέον ποσό που καταβαλλόταν για αποκτούμενες επιχειρήσεις. Στη χρεοκοπία, η 

φήμη και πελατεία δεν αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο ενεργητικού , και τα 30 δις 

δολάρια στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δείχνουν υπερβολικά μεγάλο ποσό. Το 

καθαρό εισόδημα της εταιρείας ήταν 1,5 δις για το 2001, ενώ τον προηγούμενο χρόνο 

ήταν 4,1 δις.  

Στις αρχές του 2002, ο εσωτερικός έλεγχος βρήκε ότι τα λειτουργικά έξοδα 

χρεώνονταν ως έξοδα κεφαλαίου, επιμετρώντας διπλά στα κέρδη, και αποκρύπτοντας 

το χρέος. Η νέα ελεγκτική KPMG ανέλαβε τον έλεγχο των βιβλίων ενώ η Arthur 

Andersen απολύθηκε. Τον Ιούνη του 2002, η WorldCom, μετά την παραίτηση του 

Ebbers, ανακοίνωσε λογιστικά λάθη ύψους 3,8 δις , κυρίως από την κεφαλαιοποίηση 

«γραμμών κόστους», οι οποίες ήταν αμοιβές άλλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών, για 

την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτά ήταν λειτουργικά έξοδα. Στο πρώτο τετράμηνο 

του 2002 , ζημίες αναφέρθηκαν και ο Scott Sullivan απολύθηκε την ίδια μέρα.  

Επιπλέον έρευνα αποκάλυψε 11 δις λειτουργικών δαπανών που λανθασμένα 

κεφαλαιοποιούνταν. Μετά τη χρεοκοπία της, η WorldCom, μετονομάστηκε σε MCI 

το 2004, με την ενίσχυση του ενεργητικού της με 74 δις και με τη διόρθωση των 

προηγούμενων λογιστικών λαθών.  

 

6.2 Enron 

Η Enron θα παραμείνει στη μνήμη όλων ως το πιο πρόσφατο, μεγαλύτερο οικονομικό 

σκάνδαλο στην αμερικάνικη ιστορία. Η Enron αποτέλεσε εταιρία ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία φαινόταν να πετυχαίνει τα πάντα. Ξεκίνησε ως μια εταιρεία 

μεταφοράς φυσικού αερίου, όταν οι InterNorth Inc και Houston Gas συγχωνεύτηκαν 

το 1985, με τον Ken Lay στη θέση του CEO. Η συγχώνευση έγινε με χρέη, ένα 

συνεχές πρόβλημα, όταν οι συντελεστές της Enron ήθελαν να επεκταθούν-παράλληλα 

νέα τοξικά ομόλογα δε βοήθησαν τα ποσοστά μόχλευσης ούτε την εξεύρεση νέων 

εμπόρων που αναζητούσαν τη σύναψη νέων συμβολαίων. Ο Jeff Skilling ήταν 

εκείνος που το 1989 έδωσε μορφή στην εταιρεία, αλλά και εκείνος που φάνηκε να 
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είναι ο πραγματικός ένοχος της υπόθεσης. Η Enron θα επεκτεινόταν σε ηλεκτρικές 

εταιρείες , θα εκτοξευόταν χρηματοοικονομικά, διοικητικά και στο τέλος θα γινόταν 

μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Η αγορά φυσικού αερίου τέθηκε 

με μεγάλη ταχύτητα εκτός νομοθεσίας εξαιτίας της ανεξαρτησίας των τιμών και της 

προσφοράς. Πολλά μακροπρόθεσμα συμβόλαιο δοσοληψιών αντικαταστήθηκαν από 

τοπικές αγορές. Με αυτήν την ταχύτητα, οι αγορές και οι πωλήσεις φυσικού αερίου 

δεν άξιζαν πλέον. Επομένως, οι υπηρεσίες της Enron, βασίστηκαν σε παράγωγα. Τα 

κέρδη της αυξάνονταν με μεγάλη ταχύτητα και οι ευκαιρίες για επέκταση προς την 

Καλιφόρνια πλήθαιναν. Παράλληλα με την στόχευση στην αγορά της Καλιφόρνιας, 

δύο μεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου,η California Edison και η Pacific Gas and 

Electric, ανακοίνωσαν την πτώχευσή τους.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα με την Enron ήταν μαζική αύξηση φορτίου χρεών και η 

χαμηλή βαθμολόγηση των τοξικών της ομολόγων. Προκειμένου, όμως, να συνεχίσει 

να αναπτύσσεται, η εταιρεία στράφηκε προς τις εταιρείες ειδικού σκοπού (Special 

Purpose Entities- SPE’s) .Ο Jeff Skilling προσέλαβε τον Andrew Fastow ως ειδικό 

για τις συγκεκριμένες εταιρείες και ο οποίος συνέδεε διαφορετικά στοιχεία του 

ισολογισμού σχετικά με την ενέργεια , τα οποία αργότερα πωλούνταν σε θεσμικούς 

επενδυτές. Ο Fastow δημιούργησε την πρώτη εταιρεία ειδικού σκοπού για την 

Fastow, η οποία ονομάστηκε Cactus, για την επένδυση μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων με παραγωγούς λαδιών και αερίου. 

Ο  Rich Kinder, ως διευθυντικό στέλεχος της Enron, προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι 

η επιχείρηση θα συναντούσε τα επιθυμητά επίπεδα κερδών, αρχικά με την καλύτερη 

διαχείριση του κόστους και στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα. Δύο από αυτά 

ήταν τα εξής: χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία, και βασισμένος στο FASB 125, 

προσπαθούσε να επανεκτιμήσει τα φυσικά στοιχεία του ενεργητικού. Η πορεία των 

κερδών σε μεγάλα έργα, όπως παραδείγματος χάρη οι μεγάλες εγκαταστάσεις, 

αποτελούσαν βασικό μέλημα. Επομένως τα κέρδη βασίζονταν περισσότερο σε 

συμφωνίες και όχι τόσο σε ταμιακές ροές που θα έρχονταν με τον καιρό. Το δεύτερο 

τέχνασμα που χρησιμοποίησε ήταν η εκμετάλλευση των εταιρειών ειδικού σκοπού, 

για την καταγραφή των κερδών. Αυτό βασιζόταν στη λογιστική της εύλογης αξίας, 

γνωστό ως market-to-market, αν και η Enron ήταν συνήθως  market-to-model , επειδή 

δεν υπήρχε αγορά με τόσο περίπλοκες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επειδή οι 

διοικούντες της εταιρείας μπορούσαν να τυποποιήσουν οποιαδήποτε συμφωνία 

προκειμένου να της δώσουν τα κέρδη που εκείνη επιθυμούσε. 
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Η Enron επεκτάθηκε μέσω της Enron Development , με την ανάπτυξη 

εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο, και εισήχθη στις τηλεπικοινωνίες πριν ακόμη 

καταρρεύσει ο κλάδος. Μερικές από τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε αποδείχτηκαν 

κερδοφόρες ,αλλά κάποιες άλλες καταστροφικές. Τα «μαγικά » της με τις εταιρείες 

ειδικού σκοπού, οδήγησε όχι μόνο σε παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά 

και στο να πλουτίσουν όλοι όσοι  έθεταν σε εφαρμογή αυτές τις ενέργειες. 

Ο Fastow ήταν ο ιδρυτής των εταιρειών ειδικού σκοπού  LJM και LJM2, το 1999, 

από τις οποίες κέρδισε 58,9 δις δολάρια. Αρκετά αργότερα, κατηγορήθηκε για 

λογιστική εξαπάτηση. 

Η καταστροφή της Enron, δεν περιορίστηκε μόνο στα πλαίσια αυτής, αλλά συνέβαλε 

δραματικά και στη διάλυση της ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen, η οποία είχε 

κατηγορηθεί και στο παρελθόν για οικονομικές παρατυπίες. Η φήμη της υπέστη 

ανεπανόρθωτες ζημιές ακόμη και μετά την απόσυρση των κατηγοριών, από το 

Ανώτατο Δικαστήριο. 

Οι τεχνικές που ακολούθησε η Enron, αποσκοπούσαν στο να αποκρύψουν το 

πραγματικό πρόβλημα, στο να σταματήσουν την τιμή της μετοχής να κατρακυλά και 

να διασώσουν τα δισεκατομμύρια των μετόχων.  

Κατέγραφε πολύ υψηλότερα κέρδη και ενεργητικό από ότι υπήρχε στην 

πραγματικότητα. Παράλληλα, οι ζημίες και οι υποχρεώσεις της μεταφέρονταν στις 

υπεράκτιες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονταν στις 

καταστάσεις της Enron. 

Η Enron θεωρούνταν μια blue chip μετοχή, της οποίας όμως η τιμή έπεσε από τα 90 

δολ σε λίγες δεκάρες. 

Το 2001, όταν πλέον αποκαλύφθηκε η συνομωσία της διοίκησης με σκοπό την 

παραπλάνηση των μετόχων και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων, εντάχθηκε 

στο κεφάλαιο 11 της Αμερικής. 

Η ιστορία της Enron θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μικρόκοσμο του τι θα 

μπορούσε να πάει στραβά σε μια εταιρεία υψηλών τεχνολογιών καινοτομιών, τη 

δεκαετία του ‘90. Προσωπική απληστία, ασπλαχνία, έλλειψη ηθικών προτύπων, 

προσαρμοσμένοι ελεγκτές, τραπεζίτες και νομικές εταιρείες, ουσιώδεις πολιτικές 

παρεμβάσεις, ένα συμβούλιο άγρυπνο στο τιμόνι της επιχείρησης, όλα αυτά ήταν 

αρκετά για να συμβάλλουν στο σκάνδαλο της Enron. 
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Πίνακας 2:.Συνοπτικός Πίνακας Λογιστικών Σκανδάλων του 21
ου

 αιώνα 

 Χρονολογία Ελεγκτική Εταιρία Περιγραφή 

Global Crossing  (2002) Arthur Andresen Ανέφερε πολύ περισσότερα 

έσοδα και  κέρδη από όσα είχε. 

To SEC και το Ομοσπονδιακό 

Γραφείο Ερευνών αποκάλυψε 

το σκάνδαλο 

Merrill Lynch, Goldman Sachs, 

J.P Morgan 

(2002) Διάφορες Οι μεγαλύτερες επενδυτικές 

τράπεζες, εφάρμοζαν 

χρηματιστηριακή ανάλυση με 

πρόθεση εξαπάτησης, καθώς 

και άλλες τεχνικές μεσιτείας. 

Ειδικά οι αναλυτές επαινούσαν 

τους πελάτες, την τραπεζική 

ανάλυση και επένδυση.Το 

συνολικό πρόστιμο ήταν 

περίπου 2 δις.    

American International Group  (2005) Pricewaterhouse- 

Coopers 

Εσφαλμένη λογιστικοποίηση 

συναλλαγών, υπερτιμολογώντας 

καθαρές αξίες, ύψους 1,7 δις. Ο 

διευθυντής της  AIG, Hank 

Greenberg, παραιτήθηκε. 

Προηγουμένως η AIG πλήρωσε 

μεγάλα ποσά στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (SEC), και στο 

Τμήμα Δικαιοσύνης για την 

κάλυψη συναλλαγών που 

εναντιώνονταν στους 

ρυθμιστικούς κανόνες. 

    

Gary Giroux, Earnings Magic and the Unbalance Sheet, 2006 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

7.1 Ορισμοί και αίτια εμφάνισης της απάτης 

«Η απάτη στον χώρο της λογιστικής είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση και 

το οποίο προκαλεί τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, στους ιδιώτες, την κοινωνία 

ως σύνολο, ενώ παράλληλα θέτει ένα ζήτημα ηθικής στο περιβάλλον εργασίας» ,  

Levy, 1985, Gaines, 1988 

Η λογιστική απάτη μπορεί να εμφανιστεί είτε ως επιχειρηματική απάτη, είτε ως 

υπαλληλική απάτη, είτε ως απάτη λόγω της ανεπάρκειας του ελέγχου. Εκτενέστερα 

και πιο συγκεκριμένα η λογιστική απάτη θα μπορούσε να αφορά σε αξιώσεις 

ασφαλιστικού ή ιατρικού περιεχομένου (insurance/ medical claims), σε λανθασμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, απάτες πιστωτικών καρτών, εκμετάλλευση της 

ανεπάρκειας του ελέγχου, και της διαδικασίας της απογραφής για την κλοπή 

αποθεμάτων, ψευδή παραστατικά (false invoices) ή ανύπαρκτοι προμηθευτές 

(phantom vendors), αντιστροφή των πωλήσεων, μη αναγκαίες αγορές ή αγορές για 

προσωπική χρήση, κατάχρηση των λογιστικών εξόδων, σύγκρουση συμφερόντων, 

απάτες μισθοδοτικών καταστάσεων (payroll fraud). 

Οι βασικοί λόγοι εξάπλωσης αυτού του φαινομένου είναι κυρίως : 

 Οικονομικές πιέσεις  

 Ανεπαρκής τιμωρία για καταδικασμένα εγκλήματα 

 Αποδυνάμωση των κοινωνικών αξιών 

 Ανεπαρκής έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

 Αύξηση των πιο «καλλιεργημένων» και καλά ενημερωμένων εγκληματιών 

 «Φτωχά» συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

 Ο παραγκωνισμός του ελέγχου από τη διοίκηση 

 Οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων και των τρίτων μερών  

 

Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό θέμα που απασχόλησε τις έως τώρα μελέτες, 

είναι ο καθορισμός των αιτιών και η παροχή μιας ικανοποιητικής ερμηνείας για την 

ύπαρξη αυτής της κατάστασης. 

Μία από τις προσεγγίσεις, έχει βασιστεί στα περιγραφικά χαρακτηριστικά ενός 

ατόμου ή μιας κατάστασης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απάτη. Το 
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αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν ορισμένα σημεία στα οποία θα έπρεπε να δοθεί 

προσοχή, όπως για παράδειγμα, η διάκριση ανάμεσα σε περιστασιακές πιέσεις από 

γεγονότα και σε προσωπικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την έρευνα του KPMG  

σχετικά με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, το 1988, οι λόγοι για τους 

οποίους μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στην απάτη ήταν: 

 Χρηματοοικονομική πίεση σε προσωπικό επίπεδο 

 Καταχρήσεις (αλκοόλ, τζόγος, ναρκωτικά κλπ) 

 Εξεζητημένος τρόπος ζωής 

 Φανταστικές ή πραγματικές διαμαρτυρίες κατά της διοίκησης  

 Αυξημένο στρες 

 Εσωτερική πίεση (πίεση για τη στόχευση σε συγκεκριμένους 

προϋπολογισμούς) 

 Μικρός αριθμός ημερών διακοπών 

Αν και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να είναι χρήσιμα στον εντοπισμό μιας 

ενδεχόμενης απάτης , στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ωστόσο, δε μπορούν να 

καθορίσουν ακριβώς ποιο είναι το είδος της απάτης (Akst and Berton, 1988) 

Άλλα σημαντικά κίνητρα για την προσφυγή στη λογιστική απάτη αποτελούν οι 

απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς, ο κίνδυνος για χρεοκοπία ή κατάσχεση.  

(Jurinski J.& Lippman E. (1999), Preventing Financial Fraud, Strategic Finance) 

 

7.2 Θεωρίες και πρότυπα για την απάτη 

Ο τομέας της εγκληματολογίας προσφέρει διάφορα πρότυπα και θεωρίες που 

εφαρμόζονται πολύ καλά στην απάτη στο επιχειρησιακό περιβάλλον και αποδίδουν 

εναλλακτικές ερμηνείες για το φαινόμενο. Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε ένα 

γενικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ακόμα και των πιο καλά 

οργανωμένων περιπτώσεων εξαπάτησης. 

Η προέλευση των απατηλών τεχνικών σύμφωνα  με το πρότυπο συγκρούσεων 

(Conflict Model) της εγκληματολογίας, μπορεί να συνδέονται με την πολιτική και την 

οικονομική ανάπτυξη. Όσο τα τελευταία φτάνουν όλο και σε υψηλότερα στάδια, τόσο 

οι οργανισμοί οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνουν νέες ανάγκες και 

να ικανοποιούν περισσότερο επιθετικά ένστικτα. Στην προσπάθεια αυτή, οι 

επιχειρήσεις αυτές, δημιουργούν ένα σύστημα ανισότητας, επιθετικών και 

αδιάκριτων ωθήσεων, που η θεωρία της συναίνεσης (Consensus Model), θεωρεί 

λανθασμένα. Είναι μάλλον η θέληση μιας ισχυρής ελίτ, παρά μια γενική επιθυμία, 
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που μεγαλώνει την επιθυμία για τέτοιου είδους τεχνικές, καθώς αυτές επηρεάζουν την 

τάξη τους όσο σχετίζονται με το αίσθημα της κατοχής και του ελέγχου μιας 

περιουσίας. 

Από μια άλλη σκοπιά, οι απάτες στη λογιστική θεωρούνται αποτέλεσμα της ανομίας 

των σύγχρονων κοινωνιών (Durkheim, 1964), όπου ως ανομία χαρακτηρίζεται μια 

κατάσταση μη κανονικότητας και απουσίας κανόνων, μια ακανόνιστη σχέση μεταξύ 

της προσωπικής και της κοινωνικής υποταγής, η οποία μπορεί να ερμηνεύσει πολλές 

συμπεριφορές αποκλίσεων από τα πρέποντα. Βασικά, οι πιο «μοχθηροί» λογιστές 

προκύπτουν από εκείνο το κοινωνικό στάτους, με τη δύναμη και την ασφάλεια του 

εισοδήματός τους που είναι σχετικά χαμηλές, αλλά με ενισχυμένη φιλοδοξία, τόσο 

ώστε να πασχίζουν να φτάσουν από το κατώτερο στο ανώτατο σημείο, 

χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους. Προκύπτει συνεπώς από την απόκλιση 

μεταξύ των γενικά παραδεκτών αρχών της φιλοδοξίας και της ανικανότητας 

πραγματοποίησής τους, και της διαθεσιμότητας των κατάλληλων παράνομων μέσων. 

 

7.3 Γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της απάτης στο λογιστικό περιβάλλον 

Οι διάφορες θεωρίες που έχουν δοθεί κατά καιρούς, από τον τομέα της 

εγκληματολογίας, έχουν προσφέρει εναλλακτικές ερμηνείες για την εμφάνιση της 

επιχειρησιακής ή υπαλληλικής απάτης, της απάτης ψευδών χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, καθώς και αποτυχιών του ελέγχου. Μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα 

πλαίσιο, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περισσότερο οργανωμένων 

περιπτώσεων απάτης. Βασικά το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να θέσει ότι τα 

παραπάνω είδη, εμφανίζονται κυρίως στις εξής περιπτώσεις: 

 

1.Περιπτώσεις στις οποίες οι λογιστικές και οι επιχειρηματικές ομάδες έχουν 

παρουσιάσει με έναν ευνοϊκό τρόπο μια  προβληματική κατάσταση, επιμένοντας πως 

μπορούν να την ελέγξουν, και έχουν εργαστεί ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 

αυτή με μεγαλύτερη γενικότητα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μια 

κατάσταση στην οποία οι λογιστές και/ ή οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι προβαίνουν 

σε ιδιωτικές πράξεις προκειμένου να αποφύγουν  τη δημόσια ρύθμιση του 

φαινομένου, που ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός «καμουφλάζ» 

σοβαρών προβλημάτων στο επάγγελμά τους.  Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των 

περιπτώσεων όπου το λογιστικό επάγγελμα έχει ζητήσει ιδιωτική ρύθμιση για 

διάφορα προβλήματα που το απασχολούν, και  που έχει ανατρέψει τις ενέργειες των 



 69 

νομοθετών που προσπαθούσαν να βάλουν ένα τέλος στις καταχρήσεις. (Collins 1985, 

Connor 1986, Minow 1984, National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

1987). Μπορεί κανείς να θυμηθεί τις αποτυχίες  των επιτροπών του Κογκρέσου, στην 

προσπάθειά τους να διαφωτίσουν τα σκοτεινά σημεία.   

2.Καταστάσεις στις οποίες μερικά κοινωνικά ιδρύματα  έχουν συσσωρευμένη 

δύναμη, προνόμια, και θέση, που δημιουργούν μια αίσθηση κατωτερότητας για όσους 

δεν ανήκουν σε αυτά. Βασικά, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια 

απομόνωση των ατόμων στην οποία η κτητική συμπεριφορά του ισχυρού είναι 

εμφανής στις καθημερινές δραστηριότητες. Η χαμηλότερη τάξη λογιστών, μπορεί να 

αντιδράσει, ενδεχομένως, σε αυτές τις συνθήκες κατωτερότητας, αδυναμίας και 

αποκλεισμού, με την προσφυγή σε παράνομες πράξεις. Δυνητικά θα μπορούσε να 

είναι μια αντίδραση σε ένα σύστημα ανισότητας το οποίο εκτιμά την επιθετική 

συμπεριφορά με βάση το μοντέλο των συγκρούσεων (Conflict Model). 

 

3. Καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις, γενικά, έχουν ελκύσει μερικούς 

εγκληματικούς τύπους . 

 

4. Περιπτώσεις όπου υφίσταται κοινωνική αποδιοργάνωση και αποτυχία στην 

εφαρμογή κοινωνικού ελέγχου. Η αδύναμη κοινωνική οργάνωση, γενικά, σε ό,τι 

αφορά στην πειθαρχία και η αποτυχία στην επαγρύπνηση του κοινού, δημιουργεί ένα 

κλίμα που συμβάλλει στη λογιστική απάτη. 

 

5.Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι τοποθετούνται σε ένα σύστημα αξιών το 

οποίο συγχωρεί τις λογιστικές απάτες και την ανεπάρκεια του ελέγχου. 

 

6. Καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μια αδυναμία στη σύνδεση μεταξύ αξιών και 

νορμών, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον ιδιώτη.  

(A.Riahi-Belkauoi, R.D Picur, Understanding fraud in the accounting environment, 

Managerial Finance, Vol. 26 Iss: 11, pp.33-41, 2000 ) 
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7.4 Το Τρίγωνο της Λογιστικής Απάτης (The Fraud Triangle) 

Η απόφαση και η εκτέλεση της λογιστικής απάτης καθορίζεται με βάση τρία 

χαρακτηριστικά, τα οποία δημιουργούν αυτό που χαρακτηρίζεται ως τρίγωνο της 

λογιστικής απάτης.  

Αυτά είναι τα εξής: 

 

1) Πίεση και κίνητρα 

Αφορούν στις πιέσεις που δέχονται οι διοικούντες των επιχειρήσεων, οι υπάλληλοι, οι 

μάνατζερς και γενικότερα κάθε εργαζόμενος εντός της επιχείρησης, προκειμένου να 

προβεί σε λογιστική χειραγώγηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

2. Ευκαιρίες 

Αφορούν στις ευνοϊκές συνθήκες και συγκυρίες που θέτει το εργασιακό ή το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να τις 

εκμεταλλευτεί προς όφελος της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

3. Συμπεριφορά και εκλογίκευση 

Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται σε ένα σύνολο ηθικών κανόνων και προτύπων 

συμπεριφοράς, που επιτρέπουν τους εργαζομένους να εκτελέσουν μια λογιστική 

απάτη εσκεμμένα και μάλιστα τους βοηθούν να εκλογικεύουν την πράξη αυτή, 

τονίζοντας πως πρόκειται για το καλό της εταιρείας. 

Montgomery, D.D., Beasley, M.s Menelaides, S.L & Palmrose (2002), Auditors’ New 

Procedures for detecting Fraud, Journay of Accountancy 

 

7.5 Το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον ως αιτίες για τη λογιστική απάτη 

και ορισμένα παραδείγματα 

Στην προσπάθεια του καθορισμού βαθύτερων κινήτρων για την προσφυγή σε 

λογιστική απάτη, είναι καλό να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ εξωτερικών και των 

εσωτερικών δυνάμεων, καθορισμένες από την αγορά και τις ανταποκρίσεις στην 

αγορά αντίστοιχα, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών που κατηγορούνται και 

εκείνων που δεν κατηγορούνται. Ενδεχομένως οι δυνάμεις της αγοράς είναι 

ικανότερες από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, στο να οδηγήσουν σε μια τέτοια 

απόφαση. 

Η λογιστική απάτη, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, έχει αποδειχτεί, πως μπορεί να 

ξεγελάσει την αγορά μόνο βραχυπρόθεσμα. 
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7.5.1 Παραδείγματα λογιστικής απάτης 

Με κάποιον τρόπο ο όρος «λογιστική απάτη» είναι παραπλανητικός. Ένας 

περισσότερο γενικός όρος, αυτός της παραβίασης αποκάλυψης, θα ήταν ενδεχομένως 

καταλληλότερος.  

Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα «παραβίασης της αποκάλυψης», αφορά στον 

πληθωρισμό των κερδών και /ή των εσόδων, ή στην αλλαγή των παραπάνω. Στην 

παραπάνω τυπική παραβίαση προέβησαν  οι επιχειρήσεις SEC v.McCormick 

&Company, και η SEC v.Tandem Computers Incorporated. Στην πρώτη περίπτωση, η 

διεύθυνση και ο μάνατζερ της επιχείρησης κατηγορήθηκαν για το «φούσκωμα» των 

κερδών. Αυτό πραγματοποιήθηκε από : 

1) τη συστηματική αναβολή στην αναγνώριση σημαντικών ποσών για την 

κάλυψη εξόδων προώθησης και διαφήμισης 

2) την αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις σε χρηματοοικονομικές περιόδους για 

αγαθά τα οποία προετοιμάζονταν για αποστολή, αλλά δεν αποστάλθηκαν 

μέχρι μια αργότερη περίοδο. 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως ο γενικός μάνατζερ, έχοντας εσωτερικά κίνητρα που 

τον ωθούσαν να εκμεταλλευτεί την εξουσία του, μετέφερε το μπόνους του από μια 

περίοδο σε μια άλλη, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρούσα αξία του. 

Όσον αφορά την Tandem Computers Incorporated, η εξέλιξη ήταν περίπου η ίδια. Οι 

CEO, COO και ο ελεγκτής, κατονομάστηκαν σε αυτήν την υπόθεση. Η Tandem 

κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή της σε μια συγκεντρωμένη προσπάθεια για τη ψευδή 

παρουσίαση μιας υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης. Αυτό πραγματοποιήθηκε 

με την αλλαγή των κερδών, την αναγνώριση μιας έκτακτη παραγγελίας ως πώληση 

και την αναγνώριση εσόδων από προϊόντα που ακόμα δεν είχαν δρομολογηθεί.  

Αλλά τα παραδείγματα δε σταματούν εκεί, καθώς κι άλλες εταιρείες ενεπλάκησαν σε 

ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις των οικονομικών τους καταστάσεων. Οι Equity 

Gold και η Zoe Products, ήταν δύο από αυτές. Η Equity Gold ήταν μια εταιρεία 

εξόρυξης χρυσού, και μάλιστα από παλιά ορυχεία. Ισχυρίζεται πως από την έναρξη 

της λειτουργίας της, οι διευθύνοντες συμμετείχαν σε μια συστηματική ψευδή 

οικονομική παρουσίαση, σχετικά με την ποσότητα του χρυσού που διατηρούσαν, 

καθώς και με την ποσότητα της εξόρυξης, σε δοκιμή του χρυσού, σε μια προσπάθειά 

τους να  αυξήσουν την τιμή  στο χρηματιστήριο.  

Η Zoe Products, από την άλλη, ανήκε στον κλάδο παραγωγής και προώθησης 

φυσικών βιταμινών. Σε μια προσπάθειά της να τραβήξει τα βλέμματα, υποστήριζε 
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πως βρήκε ένα προϊόν, που προωθήθηκε ως Sober –Aid. Το εν λόγω προϊόν θα 

μπορούσε κατά τα λεγόμενά της να επαναφέρει ένα άτομο, τοξικομανή ή αλκοολικό, 

στη νηφαλιότητα. Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε η Zoe Products για το 

1982 ήταν τα εξής: 

Ενεργητικό 387.000 $, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.000$ (το μεγαλύτερο μέρος 

αυτού ήταν ένα δάνειο αυτοκινήτου και μερικά χρέη από πιστωτικές κάρτες για την 

αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος), ένας εργαζόμενος, 6.059 μέτοχοι, και μια 

μέγιστη τιμή αγοράς της τάξεως των 45.221.498 $. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι τα 

στοιχεία αυτά ήταν αληθινά, όμως αποδείχτηκε διαφορετικά στην πορεία. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ανεπάρκεια των εσωτερικών ελέγχων αποτελεί μια ακόμη 

βασική αιτία παραβίασης της αποκάλυψης του συνόλου ή μέρους των λογιστικών 

δεδομένων. Η υπόθεση της Tonka Corporation είναι μια περίπτωση που όχι απλά δεν 

υπήρξε επαρκής έλεγχος αλλά κανένας. Η Tonka Corporation δραστηριοποιούνταν 

στον κλάδο κατασκευής παιχνιδιών, και πριν από το 1981, έβγαζε πολλά κέρδη από 

αυτό. Πριν το 1981, δεν υπήρχε χρηματοοικονομική διαχείριση και δεν είχε καμιά 

πολιτική μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης επένδυσης. Στην πραγματικότητα δεν 

υπήρχε CFO, ο οποίος προσλήφθηκε μόλις το 1981 με σκοπό να παρουσιάσει μια 

συγκεκριμένη στρατηγική. Εν αγνοία της  Tonka, ο νέος, CFO, ίδρυσε μια εταιρεία 

κοχυλιών στην Αϊόβα, και ένα ποσοστό της τάξης 14% προνομιούχων μετοχών το 

οποίο αγόρασε με τα χρήματα της Tonka. Αργότερα ο ίδιος και ο συνεργάτης του 

στην Αϊόβα, χρησιμοποίησαν εισπράξεις μετρητών για την κάλυψη δικαιωμάτων 

προαίρεσης (call option). Μέσα σε δύο χρόνια , χάθηκαν πάνω από 3.000.000 $.Η 

αποκάλυψη της απάτης, έδειξε πως κανένας από το διοικητικό συμβούλιο της Tonka 

δε ζήτησε αναφορά για εκείνα τα χρήματα στην Αϊόβα, αν και είχαν όλη τη 

δικαιοδοσία να ελέγχουν τις αγορές μετοχών. 

 

7.5.2 Εξωτερικές δυνάμεις που επηρεάζουν τα κόστη και τα πλεονεκτήματα από 

μια λογιστική απάτη 

Μια τεράστια εξωτερική δύναμη που οδηγεί στην επιλογή της λογιστικής απάτης, 

είναι η έμφυτη δυσκολία της αγοράς να εκτιμήσει κάποια στοιχεία ενεργητικού. 

Γενικά, η εμφάνιση του φαινομένου είναι συχνότερη σε αγορές όπου είναι 

κοστολογικά ασύμφορο να ελεγχθεί η ποιότητα των συναλλασσόμενων αγαθών. Σε 

μια συζήτηση περί της απάτης, στο New Palgrave, ο Karni συζητά το εξής: 
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«Η απάτη επικρατεί και είναι επίμονη όσο την υποστηρίζουν η μη συστηματοποιημένες 

πληροφορίες. Ενδεχομένως να συμβεί όποτε η επαλήθευση του κόστους του παραγωγού 

σχετικά με την πραγματική αγορά των αγαθών του, είναι απαγορευτικά υψηλή.» 

Επομένως, η πιθανότητα της ανίχνευσης απατηλών συμπεριφορών και άρα και του 

κόστους αυτών, διαφέρει ποικιλοτρόπως και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις δαπάνες 

για τα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, οι εξωτερικοί μιας επιχείρησης είναι 

δυσκολότερο να ανιχνεύσουν τη διάπραξη ενός λογιστικού αδικήματος σε εταιρείες 

με υψηλές δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D), καθότι πρόκειται για άυλα, 

άρα όχι εύκολα εκτιμώμενα στοιχεία ενεργητικού. 

Όπως έχει προειπωθεί, ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια ακόμη δύναμη του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να επηρεάσει τους λογιστικούς αριθμούς, 

επαληθεύοντας την ακρίβειά τους. Αυτό που, όμως, πρέπει να τονιστεί είναι ότι η 

φήμη τους αποτελεί ένα από τα βασικότερα προτερήματα που οφείλουν να 

διατηρούν. Οι Watts και Zimmerman περιγράφουν τη σημασία της φήμης των 

ελεγκτών: 

«Η φήμη δίνει κίνητρο στους ελεγκτές να παραμείνουν ανεξάρτητοι στο έργο τους. 

Είναι δαπανηρό να καθιερωθεί ένα καλό ιστορικό και μια καλή φήμη, αλλά μόλις 

καθιερωθούν, οδηγούν στην αύξηση τη ζήτηση για την παροχή των υπηρεσιών τους, με 

την ανάλογη αύξηση και στις αμοιβές.  Αν κάποιος ελεγκτής βρεθεί να είναι λιγότερο 

ανεξάρτητος από ότι αναμένεται τότε η φήμη του καταστρέφεται και οι παρούσα αξία 

των παρεχόμενων υπηρεσιών του μειώνεται. Επομένως, η φήμη του ελεγκτή λειτουργεί 

ως ένας δεσμός στην ανεξαρτησία του. Στο βαθμό που οι ελεγκτές με την καλύτερη 

φήμη είναι περισσότερο πιθανό να ανιχνεύσουν μια πιθανή απάτη, μπορεί κανείς να 

ισχυριστεί ότι οι εταιρείες με αυτούς τους ελεγκτές είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν 

κάποια λογιστική παρατυπία » 

 

7.5.3 Εσωτερικοί, επιχειρησιακοί παράγοντες που συμβάλλουν στη λογιστική 

απάτη 

Σε αυτήν την παράγραφο, η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσο μπορεί η δομή του 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και στα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων μπορούν να 

συμβάλλουν στη διάπραξη λογιστικών, εκούσιων λαθών. Η δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει οριστεί ως μία μεταβλητή που έχει επιπτώσεις στη λογιστική 

απάτη. Τη δεκαετία του ’70, άλλωστε , αλλά και μετέπειτα άρχισε ένα μεγάλο μέρος 

της συζήτησης περί της εταιρικής διακυβέρνησης να επικεντρώνεται στο ρόλο των 



 74 

διοικητικών συμβουλίων. Οι εξωτερικοί διευθυντές ισχυρίζονταν ότι είχαν 

ισχυρότερα κίνητρα από τους διευθυντές που προέρχονταν από το εσωτερικό της 

επιχείρησης ελέγξουν τις δραστηριότητες των μάνατζερς. Τη δεκαετία του ’80, 

υπήρξε μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των διευθυντών που προέρχονταν εκτός 

των επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NY Stock Exchange ), υιοθέτησε 

μια τυποποιημένη λίστα, το 1978, η οποία απαιτούσε από τις συμπεριλαμβανόμενες 

εταιρείες να διαθέτουν ελεγκτικές επιτροπές που να είναι ανεξάρτητες της διοίκησης. 

Ο ρόλος των ελεγκτικών επιτροπών στο μετριασμό του φαινομένου, συνοψίστηκε 

από τον Harold Williams (1977), τον τότε διευθυντή του  SEC: 

«Θα έπρεπε να είναι εμφανές, αλλά ίσως χρειάζεται να επαναληφθεί, ότι η ακεραιότητα 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για μια αποδοτική 

και αποτελεσματική αγορά όσο και για το σχηματισμό του κεφαλαίου. Ένα βασικό 

σημείο για την ενίσχυση της δημόσιας εμπιστοσύνης είναι η δημιουργία λιγότερο άμεσης 

συμμετοχής των συμβουλίων στην ελεγκτική διαδικασία και στη χρηματοοικονομική 

πληροφορία.  Το μέσο, που το SEC και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχουν 

επιστρατεύσει είναι οι ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου.» 

Μερικοί μελετητές καθώς και κάποιοι ρυθμιστές έχουν επιδοκιμάσει τη χρήση 

εξωτερικών  διευθυντών και ελεγκτικών επιτροπών στις επιχειρήσεις, λόγω του ότι 

αυξάνουν την πιθανότητα της ανίχνευσης της απάτης και άρα αυξάνεται και το 

αναμενόμενο κόστος αυτής. Εναλλακτικά, μερικοί άλλοι ισχυρίζονται ότι η χρήση 

εξωτερικών  διευθυντών και ελεγκτικών επιτροπών, είναι επιπόλαιη και δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν ελάχιστο αποτέλεσμα στην εταιρική διακυβέρνηση.  

Μια επιπλέον παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με την εταιρική 

διακυβέρνηση, που αφορά στη σκέψη να επηρεαστούν τα κίνητρα των διοικούντων 

προκειμένου να ελέγξουν τους μάνατζερς, είναι αν το διοικητικό συμβούλιο είναι 

οργανωμένο (classified). Συνήθως στα συμβούλια, το 1/3 των μελών θέτουν 

υποψηφιότητα για εκλογή ή επανεκλογή για 3-ετή θητεία, ανά χρόνο. Επομένως, 

αυτού του είδους τα συμβούλια εμποδίζουν την έγκαιρη ελεγκτική διαδικασία και 

συνήθως αντιμετωπίζονται ως anti-takeover devices. 

Mason Gerety and Kenneth Lehn, The Causes and Consequences of Accounting 

Fraud, Managerial and Decision Economics, 587-599 (1997) 
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7.6 Τεχνικές για την πρόληψη ή την ανίχνευση των περιπτώσεων λογιστικών 

ατασθαλιών 

Επειδή το φαινόμενο της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων έχει θέσει υπό 

αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διοικήσεων των 

εταιρειών καθώς και των ελεγκτικών εταιριών που εμπλέκονται σε αυτές τις 

δραστηριότητες, οι εταιρείες, ιδίως εκείνες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται 

στο χρηματιστήριο, αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για 

την αποφυγή αυτών. Μερικές από αυτεςτις στρατηγικές παραθέτονται παρακάτω. 

(Διπλωματική Εργασία  φοιτ. Ξανθή Χρύσα, 2008) 

 

7.6.1 Η αξιολόγηση της ευπάθειας της εταιρείας σε λογιστικές απάτες (Fraud 

Vulnerability) 

Η παρούσα μέθοδος πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών και των εργαζομένων της επιχείρησης θα πρέπει να 

είναι πολυεπίπεδη καθώς διευκολύνει την ανίχνευση και την καταγγελίατων δόλιων 

ενεργειών. Απαιτείται ακόμη, η σύσταση ενός γραφείου στο οποίο θα υποβάλλονται 

οι εκθέσεις παραπόνων των εργαζομένων, εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν και 

παράπονα για τη διενέργεια απάτης . 

 

7.6.2 «Gamemanship» 

Η στρατηγική αυτή αφορά στην εξέταση της ικανότητας που έχει η εταιρεία να 

επικρατήσει έναντι του ανταγωνισμού, με τη βοήθεια των πεποιθήσεων, των αρχών 

και των τρόπων δράσης της. Αφορά στη συχνότητα με την οποία επανεξετάζονται οι 

σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των διοικήσεων, των ελεγκτών, της επιτροπής 

ελέγχου, και συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του τρόπου με τον οποίο όλοι 

οι παραπάνω συντελούν στη σύσταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

7.6.3 Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ελέγχου 

Οι ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν πλέον και στα συστήματα εταιρικής 

διακυβέρνησης, στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και στις 

διαδικασίες με τις οποίες διενεργείται τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός 

έλεγχος. Γι αυτό το λόγο η αξιοπιστία και η ακεραιότητα των μελών της Επιτροπής 

του Ελέγχου κρίνονται  αναγκαία για το «χτίσιμο» της εμπιστοσύνης μεταξύ της 

εταιρείας και των ενδιαφερομένων για την πορεία της εταιρείας. 
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7.6.4 Η αποτελεσματικότητα του εξωτερικού και του εσωτερικού ελέγχου 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διακρίνονται από βασικά χαρακτηριστικά, όπως 

την ανεξαρτησία, την ελευθερία έκφρασης, την πλήρη γνώση του αντικειμένου, την 

αμεροληψία, το σκεπτικισμό, τη γενικότερη τήρηση της επαγγελματικής 

δεοντολογίας καθώς από την ικανότητα να εντοπίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν 

ή πρόκειται να υπάρξουν και να αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την αποφυγή αυτών.  Ακόμη οφείλουν να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν και στις αμοιβές που λαμβάνουν γι αυτές 

, καθώς μπορεί να παρεξηγηθούν από το επιχειρηματικό κοινό. Πρέπει να είναι σε 

θέση να αξιολογούν σκοπούς, σκοπιμότητες και κίνητρα κάθε εταιρείας και να μη 

μένουν αποκλειστικά στις χρηματοοικονομικές αναφορές. 

Από την άλλη μεριά, και ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει  να ακολουθεί πιστά το έργο 

του χωρίς να παρεκκλίνει ή να επηρεάζεται από τυχόν προσωπικές γνωριμίες με τη 

διοίκηση. Θα πρέπει να παρακολουθεί κάθε διαδικασία, από το στάδιο της 

παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την τοποθέτησή του στην αγορά και τη διάθεσή 

του στους καταναλωτές, και να επιβλέπει όλες τις συναλλαγές. Οφείλει να μπορεί να 

εντοπίζει τις «κόκκινες σημαίες» (red flags) , ο,τιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο την επιχείρηση, και να δίνει πλήρη και έγκαιρη αναφορά στη διοίκηση, 

καθώς και να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ή 

επανεμφάνισής του. 

(Διπλωματική εργασία, φοιτ.Ξανθή Χ., 2008, Τσακλάγκανος Α., 2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

8.1 Το θέμα της έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  

Η έρευνα που ακολουθεί έχει ως θέμα την έξαρση του φαινομένου της δημιουργικής 

λογιστικής στην Ελλάδα, μετά την εμφάνιση και κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Για την παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που 

περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις, οι οποίες απευθύνονται σε εξωτερικούς λογιστές. Η 

έρευνα έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα δείγμα 39 λογιστών. Για τη 

σύσταση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που απορρέουν από τη 

γενική λογιστική, την ελεγκτική, και την επικαιρότητα, χωρίς αυτές να θίγουν ή να 

χαρακτηρίζουν πρόσωπα, επιχειρήσεις ή καταστάσεις. 

 

8.1.1 Υποθέσεις της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εξετάσει αν η δημιουργική λογιστική βρίσκεται σε έξαρση 

από την εμφάνιση και μετά, της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.  

Αποσκοπεί στο να ελέγξει αν πράγματι, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, η χειραγώγηση των κερδών αποτελεί το πιο βασικό χαρακτηριστικό του 

φαινομένου αυτού, καθώς και ποιος κλάδος επιχειρήσεων χρησιμοποιεί συχνότερα 

παραπλανητικές μεθόδους για την εμφάνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Μελετά το κατά πόσο ο έλεγχος, εξωτερικός και εσωτερικός, τελεί σωστά το έργο του και  

αν είναι ικανός να προβλέψει, να προλάβει, να αντιμετωπίσει και να διορθώσει τέτοιου 

είδους προβλήματα. 

Τέλος, με την έρευνα επιδιώκεται να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο διαφορετικά κίνητρα 

ωθούν τους συντάκτες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ωραιοποίησή τους, 

και να ικανοποιήσει ή να απορρίψει τις υποθέσεις ότι η φορολογία και  η ρευστότητα 

αποτελούν δυο από τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας που 

ενισχύουν τις λογιστικές παρατυπίες. 

 

 

8.1.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS και προέκυψαν οι εξής συγκεντρωτικοί πίνακες: 
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Πίνακας 3:Συχνότητες (Frequencies) επί τοις 100 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  ΕΡΩΤΗΣΗ 8                  17c  

(1)           43,6%  (1)           76,9% (1)          87,2%  

(2)           56,4%  (2)           5,1%  (2)            5,1%  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  (3)           10,3% (3)            7,7%  

(1)           33,3%  (4)            7,7%                  17d  

(2),(3)      28,2%  ΕΡΩΤΗΣΗ 9  (1)           23,1%  

(4)           10,3%  (1)           94,9% (2)           17,9%  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  (2)           5,1%  (3)           38,5%  

(1)           12,8%  ΕΡΩΤΗΣΗ 10  (4)           20,5%  
(2)           53,8%  (1)           56,4%                 17e  

(3)           33,3%  (2)           43,6% (1)           35,9%  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  ΕΡΩΤΗΣΗ 11  (2)           23,1%  

(1)           15,4%  (1)           92,3% (3)           28,2%  

(2),(3)       30,8% (2)           7,7%  (4)           12,8%  

(4)           23,1%  ΕΡΩΤΗΣΗ 12                  17f  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  (1)           43,6% (1)           33,3%  

(1)           84,6%  (2)           56,4% (2)           30,8%  

(2)           15,4%  ΕΡΩΤΗΣΗ 13a  (3)           23,1%  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  (3)           5,1%  (4)           12,8%  

(1)           35,9%  (4)           7,7%                 17g  

(2)           38,5%  (5)           87,2% (1)           25,6%  

(3)           23,1%                  13b  (2)           10,3%  

(4)           2,6%  (1)            7,7%  (3)           30,8%  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7a  (5)           92,3% (4)           33,3%  

(1)          35,9%                  13c    

(2)          38,5%  (1)           87,2%   

(3)          20,5%  (3)           12,8%   

(4)          5,1%  ΕΡΩΤΗΣΗ 14    

               7b  (1)            100%   

(1)           28,2%  ΕΡΩΤΗΣΗ 15    

(2)           38,5%  (1)           28,2%   

(3)           28,5%  (2)           71,8%   

(4)           5,1%  ΕΡΩΤΗΣΗ 16    

               7c  (1)           100%    

(1)          94,9%  ΕΡΩΤΗΣΗ 17a    

(2), (3)      2,6%  (1)          66,7%    

               7d  (2)          33,3%    

(1)           69,2%                  17b    

(2)           10,3%  (1)          94,9%    

(3)           15,4%  (2)          5,1%    

(4)            5,1%      

*Εντός των παρενθέσεων περιλαμβάνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

ερωτηθέντες. Τα ποσοστά αντιστοιχούν στην κάθε απάντηση. 
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Γραφήματα με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα : 

Γράφημα1 

Πόσο οι τράπεζες εφ αρμόζουν  παραπλαν ητικές τακτικές

1

2

 

Γράφημα 2 

Ποιοςαπό τους παρακάτω λογαριασμούς του ΕΓΛΣ 

μεταβάλλεται συχν ότερα

1

2

3

4
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Γράφημα 3 

Πόσο επηρεάζει η επιθυμία για εμφ άν ιση βελτιωμέν ων  κερδών , 

στις Χ.Κ, τις παραπλαν ητικές τακτικές

1

2

 

 

Γράφημα 4 

Πόσο η επιθυμία για την  αποφ υγή της φ ορολογίας επηρεάζει 

τη δημιουργική λογιστική

1

2
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Γράφημα 5 

Πόσο η πλασματική εν ίσχυση της ρευστότητας συμβάλλει στη 

δημιουργική λογιστική

1

2

3

 

 

8.1.2.1Έλεγχος ανεξαρτησίας (Independency test-Chi square, X
2
) 

Στην παρούσα παράγραφο ελέγχεται ο βαθμός ανεξαρτησίας ή εξάρτησης, αντίστοιχα 

που υπάρχει μεταξύ δύο απαντήσεων. Αν η αξία που προκύπτει μεταξύ τους (και η 

οποία αντικατοπτρίζει την ανεξαρτησία )είναι μικρότερη του 0,05, τότε υπάρχει 

βαθμός εξάρτησης μεταξύ αυτών. Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές και αξίζουν να σχολιαστούν. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα ποσοστά των σχέσεων εξάρτησης 

μεταξύ των απαντήσεων 1 έως και 4, με το σύνολο των απαντήσεων(1 έως 17). Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός, και να σχολιαστεί στη πορεία, πως ενώ θα περίμενε κανείς 

σχέση εξάρτησης ανάμεσα σε άλλα ζεύγη απαντήσεων, ωστόσο δεν εμφανίζονται σε 

αυτόν τον πίνακα. 
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Πίνακας 4: Έλεγχος ανεξαρτησίας 

  6 8 13a 13c 17d 17f 17g 

1 0,002       

2      0,042 0,025 

3  0,034 0,002 0,02 0,034   

4 0,034       

 

 

8.1.2.2 Correlation test 

Το τεστ αυτό πρόκειται για ένα δεύτερο έλεγχο ανεξαρτησίας από τον οποίο 

ενδέχεται να προκύψουν και αρνητικές σχέσεις μεταξύ ορισμένων απαντήσεων. 

Ισχύουν , όπως και στο independence test ότι, αν ένα ζεύγος απαντήσεων έχει βαθμό 

σχέσης μικρότερο από 0,05 τότε υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται εκείνα τα ζεύγη των απαντήσεων που 

κρίνονται με βάση την έρευνα περισσότερο σημαντικά και χρήσιμα για τη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων στην πορεία της . 

Πίνακας 5: Correlation test 

  5 6 7a b c d 8 12 13a b c 15 17a d e f g 

5        0,03        0,03  

6   0,04               

7a  0,04                

b        0,02     0,01     

c      0,03            

d     0,03             

8             0,02    0,04 

12 0,03   0,02            0,01  

13a          0,002 0 0,003      

b         0,002         

c         0 0  0,005      

14                  

15         0,003  0,005       

16                  

17a    0,01   0,02           

b                  

c                  

d                  

e              0,02    

f 0,03       0,01          

g               0  0 
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*Τα συμπληρωμένα κελιά απεικονίζουν τα ζεύγη των απαντήσεων που έχουν ένα 

βαθμό εξάρτησης μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχουν κελιά (είτε αυτά είναι 

συμπληρωμένα, είτε όχι), τα οποία εμφανίζουν μια αρνητική σχέση μεταξύ των 

απαντήσεων, είναι δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα.  

Παρακάτω, παρατίθενται ορισμένα συμπεράσματα της έρευνας. 

 

8.1.3 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Από τον πίνακα συχνοτήτων, προκύπτει πως το 53% των ερωτηθέντων έχουν 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ το 33,3% έχουν και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Η 

εργασιακή εμπειρία της πλειοψηφίας (30,8%) κυμαίνεται μεταξύ έξι έως και 23 

χρόνων, ενώ μόλις το 15,1% έχει εργασιακή εμπειρία κάτω από πέντε χρόνια. 

Στη μηδενική υπόθεση της έρευνας, για το αν δηλαδή η εμφάνιση και η εξέλιξη της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, έχει συμβάλλει ενισχυτικά στη δημιουργική 

λογιστική, το 84,6% απαντά θετικά, με τη συντριπτική πλειοψηφία να πιστεύει ότι οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν πάρα πολύ παραπλανητικές τακτικές (94,9%), το ίδιο και ο 

κλάδος της ψυχαγωγίας και διασκέδασης (69,2%). Το 100% πιστεύει πως η 

αναγγελία κάποιου επικείμενου, αρνητικού, οικονομικού μέτρου μπορεί να 

επιδεινώσει το πρόβλημα. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, προκύπτει ακόμη ότι, το 76,9% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι τα κέρδη είναι ο λογαριασμός τους Ε.Γ.Λ.Σ που μεταβάλλεται πιο συχνά, 

με αμέσως επόμενο τα έξοδα, πχ της Έρευνας & Ανάπτυξης (10,3%). 

Η πλειοψηφία απάντησε επίσης ότι, τα λογιστικά σφάλματα που παρατηρήθηκαν 

ήταν εσκεμμένα, ενώ με μικρή διαφορά υποστηρίζεται ότι συνήθως οι διοικήσεις 

ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν με τους εξωτερικούς λογιστές,  

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, η έρευνα αποδεικνύει ότι η ανικανότητα αυτού, μπορεί να 

συμβάλλει στην ενίσχυση του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής, ότι συνήθως 

δεν υπήρχε έγκαιρη αντιμετώπιση των παρατυπιών, ενώ η επιβολή κάποιας ποινής 

ήταν λίγη έως ανύπαρκτη. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι απόλυτο κριτήριο 

για την επιλογή της εξωτερικής ελέγκτριας εταιρείας, σύμφωνα με το 100% των 

ερωτηθέντων. 

Επίσης, το 71,8% πιστεύει ότι, μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και τον 

εντοπισμό τέτοιου είδους φαινομένων, οι επιχειρήσεις δεν προσπάθησαν να 

βελτιώσουν το λογιστικό πληροφοριακό τους σύστημα. 
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Πολύ σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν και για τα κίνητρα που ωθούν τις 

επιχειρήσεις, γενικότερα και όχι μόνο σε περιόδους οικονομικής κρίσης, να 

παραπλανούν τους ενδιαφερόμενους χρηστές των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα πρωτεία λαμβάνουν η επιθυμία για παρουσίαση αυξημένων κερδών ή δημιουργία 

ενός καλού κλίματος εμπιστοσύνης, η αποφυγή υψηλής φορολόγησης, και η 

πλασματική ενίσχυση της ρευστότητας με ποσοστά 66,7%, 94,9% και 87,2% 

αντίστοιχα. Επομένως, ικανοποιούνται οι μηδενικές υποθέσεις της έρευνας. 

Ακολουθούν οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ, μέτρια ή λίγο τις 

παραπλανητικές τακτικές, όπως  ο έντονος κλαδικός ανταγωνισμός (35,9%), η 

χαμηλή εργασιακή ηθική (33,3%), η ικανοποίηση των προβλέψεων με 38,5% και η 

αποφυγή προσέλκυσης της προσοχής της κυβέρνησης με 33,3%. 

 

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της ανεξαρτησίας, προκύπτει ότι υπάρχουν σχέσεις 

εξάρτησης (με ποσοστό μικρότερο του 0,05), μεταξύ ορισμένων απαντήσεων, εκ των 

οποίων σε άλλες αναμενόταν και σε άλλες όχι. 

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται από τα αποτελέσματα ότι: 

1. το φύλο του ερωτηθέντα έχει μια σχέση εξάρτησης με την απάντηση σχετικά 

με το αν οι χαλαρές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και η απροθυμία 

για σωστή απόδοση στην εργασία, λόγω χαμηλών μισθών (Χ
2
:Value= 0,002) 

2. η απάντηση που σχετίζεται με την ηλικία έχει σχέση εξάρτησης με την 

απάντηση που σχετίζεται με τη χαμηλή εργασιακή ηθική και την αποφυγή 

προσέλκυσης της προσοχής της κυβέρνησης, ως κίνητρο της  δημιουργικής 

λογιστικής (Χ
2
:Value=0,042) και (Χ

2
:Value=0,025), όπως αναμενόταν από τις 

βασικές υποθέσεις της έρευνας. 

3. Αυτό στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς , είναι ότι η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση οδηγεί τους ερωτηθέντες να απαντήσουν πως τα κέρδη είναι ο 

λογαριασμός που μεταβάλλεται συχνότερα ,(Χ
2
:Value=0,034), και  ότι η 

επιθυμία για αντιστοίχηση των προβλέψεων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο για δημιουργική λογιστική (Χ
2
:Value=0,034). 

4. τέλος,  η απάντηση  που σχετίζεται με την εργασιακή εμπειρία, προκύπτει 

επίσης ότι σχετίζεται με την απάντηση  ότι οι «χαλαρές» συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα και απροθυμία για απόδοση στην εργασία λόγω 

μείωσης των μισθών, οδηγούν στην υιοθέτηση παραπλανητικών τακτικών. 

(Χ
2
:Value=0,034). 
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Αντίθετα αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ αναμενόταν να  υπάρχει ένας βαθμός 

εξάρτησης μεταξύ ορισμένων απαντήσεων , ωστόσο δεν εμφανίστηκε. 

Παραδείγματος χάρη, αναμενόταν να υπάρχει μια σχέση εξάρτησης ανάμεσα στο 

γεγονός ότι η επαγγελματική εμπειρία θα μπορούσε να «διδάξει» στους ερωτηθέντες 

τις περιπτώσεις κλάδων που ενεργούν παραποιώντας τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ακόμη θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια πολύχρονη εργασιακή εμπειρία θα 

ήταν ικανή να δώσει περισσότερες γνώσεις σχετικά με το έργο του ελέγχου ή τα 

κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στην επινοητική λογιστική. 

 

Επίσης σε ό,τι αφορά στο δεύτερο έλεγχο ανεξαρτησίας, προκύπτει πως επικρατεί η 

πεποίθηση πως στις τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις 

στην εργασία λόγω μείωσης των μισθών  (0,003 ,αρνητική συσχέτιση), Επίσης, 

επικρατεί η άποψη ότι στις γεωργικές δραστηριότητες, η πρόληψη των λογιστικών 

λαθών ήταν αρκετά περιορισμένη (0,02, αρνητική συσχέτιση). 

Αξιοσημείωτη είναι η σχέση εξάρτησης (0,024, αρνητική συσχέτιση) που υπάρχει 

ανάμεσα στις απαντήσεις που αποδεικνύουν ότι τα κέρδη και η τάση για τη 

χειραγώγησή τους αποτελεί πολύ σημαντικό λόγο της δημιουργικής λογιστικής. Το 

ίδιο ισχύει και για την απάντηση που αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

χειραγωγήσουν τα κέρδη τους για να παραμείνουν εκτός του κυβερνητικού 

ενδιαφέροντος (0,006) .Ακόμη, χρειάζεται να σημειωθεί ότι προκύπτει πως η απουσία 

ή η ελάχιστη παρουσία επιβολής κάποιας ποινής στους παραβάτες, οδηγεί τις 

επιχειρήσεις στο να μην επιθυμούν να βελτιώσουν το λογιστικό, πληροφοριακό τους 

σύστημα, καθώς δεν ανησυχούν μήπως τους επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, ή ποινή 

φυλάκισης κλπ, (0,005, αρνητική συσχέτιση). 

 

Η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

πρόβλημα για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού, 

η χαλάρωση της ηθικής, τα φορολογικά αντικίνητρα και η αβεβαιότητα της 

γενικότερης οικονομικής κατάστασης στις αγορές  και στο μακρο-περιβάλλον, έχουν 

επηρεάσει πολύ τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις αποφασίζουν και ενεργούν. 

Επίσης η εφαρμογή των ενιαίων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων, δεν περιορίζει πάντα, όπως αναμένεται, αυτού του είδους τις 

καταστάσεις. Αντιθέτως, το περισσότερο πληροφοριακό και λιγότερο «νομικίστικο» 
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περιεχόμενό τους, επιτρέπει σε όσους έχουν την πρόθεση να εκμεταλλευτούν τη 

δυνατότητα που τους παρέχεται, να παραφράσουν τα πρότυπα. 

Η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, σε κάθε τμήμα της επιχείρησης, θα μπορούσε 

να είναι ένα καλό μέτρο για την πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων καθώς και για την 

άμεση αναφορά οποιασδήποτε παρατυπίας «πέφτει» στην αντίληψη των υπευθύνων. 

Συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εντοπισμού και αντιμετώπισης των 

σφαλμάτων και κατ επέκταση διευκολύνει το έργο του εξωτερικού ελέγχου. Η 

επιχείρηση που είναι καλά οργανωμένη στο εσωτερικό της και θέτει σε λειτουργία 

όλους τους μηχανισμούς ελέγχου, ενισχύει την καλή της εικόνα και φήμη, ενώ 

παράλληλα αποφεύγει τη συμμετοχή της σε σκάνδαλα τα οποία θα μπορούσαν να την 

καταστήσουν επισφαλή. 
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**Επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας  

Θέμα: Η δημιουργική λογιστική και οι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις μετά 

την εμφάνιση και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

 

Δημογραφικά Στοιχεία ερωτηθέντων 

1.Φύλο 

1.Άνδρας  ,  2.Γυναίκα 

 

2.Ηλικία 

1.19-30,  2. 30-40,  3. 41-55, 4. 55-60 

 

3.Εκπαίδευση 

1.Λύκειο, 2.Πανεπιστημιακή εκπαίδευση,  2.Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

 

4. Εργασιακή εμπειρία 

1. <5 χρόνια,   2. 6-10 χρόνια,  3. 10-23 χρόνια,  4. >23 χρόνια 

 

Ερωτήσεις άμεσα συσχετιζόμενες με την έρευνα 

 

5.Παρατηρήθηκε κατά τη γνώμη σας έξαρση του φαινομένου της δημιουργικής 

λογιστική , μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ; 

1.Ναι,  2.Όχι  

 

6.Η εκμετάλλευση των «χαλαρών» συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα και η 

απροθυμία για σωστή απόδοση στην εργασία λόγω της μείωσης των μισθών, 

πιστεύετε πως, σε ποιο βαθμό παίζουν ρόλο στη δημιουργική λογιστική ; 

1.Πάρα πολύ,  2.Πολύ,  3.Μέτρια,  4.Λίγο,  5. Καθόλου 

 

7.Σε τι βαθμό, πιστεύετε ότι οι παρακάτω κλάδοι επιχειρήσεων εφαρμόζουν 

«παραπλανητικές» τακτικές ; 

(1=πάρα πολύ, 2=πολύ, 3=μέτρια, 4=λίγο, 5=καθόλου) 

 1 2 3 4 5 

Τουριστικές 

επιχειρήσεις 
     

Γεωργικές 

δραστηριότητες 
     

Τράπεζες      

Ψυχαγωγία και 

διασκέδαση 
     

 

8.Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ αποδείχτηκε ότι 

μεταβάλλεται συχνότερα; 

1.Κέρδη, 2.Άυλα περιουσιακά στοιχεία, 3.Έξοδα (πχ Έρευνας και Ανάπτυξης), 

4.Αποσβέσεις  

  

9.Στην περίπτωση που  η επαναληπτικότητα των λογιστικών σφαλμάτων ήταν 

μεγάλη, θεωρείτε πως ήταν εκούσια και εσκεμμένη; 

1.Nαι,  2.Όχι 
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10.Η διοίκηση των εταιρειών ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί σας για την 

εξάλειψη της κατάστασης αυτής ; 

1.Ναι,  2.Όχι 

 

11. Πιστεύετε ότι η ανεπάρκεια και η ανικανότητα του εσωτερικού ελέγχου να 

εκτελέσει σωστά το έργο του, παίζει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της 

δημιουργικής λογιστικής ; 

1.Ναι,  2.Όχι 

 

12.Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονταν τέτοιου είδους φαινόμενα, υπήρχε 

έγκαιρη αντιμετώπιση ή πρόληψη αυτών ; 

1.Ναι,  2.Όχι 

 

13.Αν όχι, κατά πόσο συχνά τα παρακάτω είδη ποινών εφαρμόζονταν ; 

(1=πάρα πολύ, 2=πολύ, 3=μέτρια, 4=λίγο, 5=καθόλου) 

 

 1 2 3 4 5 

Απόλυση      

Φυλάκιση      

Καμία      

 

14.Πιστεύετε ότι η αναγγελία κάποιου επικείμενου, αρνητικού, οικονομικού 

μέτρου από την κυβέρνηση, συνέβαλλε ενισχυτικά στην εξέλιξη του 

προβλήματος; 

1.Ναι, 2.Όχι 

 

15.Μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, προσπάθησαν οι επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν την οργάνωση του λογιστικού πληροφοριακού τους συστήματος ; 

1.Ναι, 2.Όχι 

 

16.Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις , παίζουν κάποιο ρόλο στην επιλογή της 

εξωτερικής ελέγκτριας εταιρείας ; 

1.Ναι, 2.Όχι 

 

17. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε τι βαθμό τα παρακάτω, ωθούν τις 

επιχειρήσεις , σε κάθε χρονική περίοδο και ανεξάρτητα από τις ισχύουσες 

οικονομικές πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στην παραποίηση των οικονομικών 

τους καταστάσεων ; 

(1=πάρα πολύ, 2=πολύ, 3=μέτρια, 4=λίγο, 5=καθόλου) 

 

 1 2 3 4 5 

Εμφάνιση αυξημένων κερδών για προσέλκυση 

επενδυτών (Α.Ε) ή τη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης 

     

Εμφάνιση μειωμένων κερδών για αποφυγή 

υψηλής φορολόγησης 

     

Πλασματική ενίσχυση ρευστότητας      

Αντιστοίχιση των προβλέψεων με τα τελικά 

αποτελέσματα 
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Υψηλός κλαδικός ανταγωνισμός      

Χαμηλή εργασιακή ηθική      

Αποφυγή προσέλκυσης της προσοχής της 

κυβέρνησης 

     

 

 


