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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

1.1 Σκοπός της εργασίας  

 

Οι εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος είναι στις μέρες πιο ραγδαίες από όσο ποτέ 

στο παρελθόν και περιλαμβάνουν σχεδόν όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της 

οικονομικής ζωής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της οικονομικής εξέλιξης αποτελούν 

η ανάπτυξη των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου και χρήματος, οι σύγχρονες εταιρικές 

μορφές διακυβέρνησης και η ανάπτυξη πολύπλοκων οικονομικών οργανισμών, ο 

έντονος ανταγωνισμός και η διεύρυνση του κύκλου των επαγγελμάτων κυρίως στον 

τομέα της διοίκησης. Αυτή η νέα οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μέσω 

πολύπλοκων και πολυδιάστατων μηχανισμών αποτελεί εν ολίγοις το αποτέλεσμα του 

συνδυασμού δυο δυνάμεων: α) του κράτους, το οποίο συμβάλλει στην οικονομική 

διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής οικονομικών προγραμμάτων και υλοποίησης των 

διαφόρων πολιτικών και β) των οικονομικών οργανισμών, οι οποίοι διαχειρίζονται τους 

παραγωγικούς συντελεστές και γενικά τους πόρους της κοινωνίας. Ωστόσο, βασική 

προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και των 

οικονομικών οργανισμών είναι η ικανότητα να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις, 

γεγονός που προϋποθέτει την εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών.  

Στον τομέα της αξιολόγησης και της μελέτης της λειτουργίας των οργανισμών 

επιχειρήσεων, η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις πληροφορίες και συγκεκριμένα με 

τη συλλογή, τη μέτρηση, την καταχώριση, την ταξινόμηση, τη συσχέτιση και την 

παρουσίαση των πληροφοριών είναι η Λογιστική. Σε αυτόν τον τομέα ο όρος 

«πληροφορία» αναφέρεται στις λογιστικές πληροφορίες και συγκεκριμένα σε 

μικροοικονομικά δεδομένα (χρηματοοικονομικά δεδομένα μεμονωμένων 

επιχειρήσεων). Οι λογιστικές πληροφορίες συνήθως στην ανάλυση συνδυάζεται με τα 

με τα μακροοικονομικά δεδομένα του οικονομικού περιβάλλοντος.  

Τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των οργανισμών και μπορούν 

να επηρεάσουν τη λειτουργία τους ή και να επηρεαστούν από αυτή, τα χωρίζουμε σε 

διάφορες «ομάδες ενδιαφερομένων» (interest groups) οι οποίες υπάρχουν τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (Karolyi, 2012). 
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Οι ομάδες ενδιαφερομένων οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό του οργανισμού 

και έχουν άμεση σχέση με τη διοίκηση και τη λειτουργία του οργανισμού και είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο, οι Διευθυντές τμημάτων, οι εργαζόμενοι και άλλοι. Τα μέλη 

αυτών των ομάδων συνήθως ενδιαφέρονται για πληροφορίες οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο: 

 την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών του οργανισμού, 

 την αξιολόγηση της ικανότητας του οργανισμού να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις του, 

 τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της δραστηριότητας του οργανισμού,  

 την αξιολόγηση των δυνατοτήτων οριζόντιας ή κάθετης ανάπτυξης,  

 την εκτίμηση των ευκαιριών συγχώνευσης ή εξαγοράς 

 τη γενική αξιολόγηση της πορείας των εργασιών του οργανισμού και της 

μελλοντικής του εξέλιξης.  

Στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών συναντάμε τις ομάδες ενδιαφερομένων, 

οι οποίες δεν μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία του 

οργανισμού. Τέτοιες ομάδες είναι οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι δανειστές, οι Τράπεζες, οι 

πελάτες, το Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, οι μελλοντικοί επενδυτές και 

συνεργάτες (Μούζουλας, 2003). Ενδεικτικά, τα μέλη αυτών των ομάδων συνήθως 

ενδιαφέρονται για πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με: 

 την αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης των επενδυμένων κεφαλαίων, 

 την ρευστότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού, 

 την αποδοτικότητα των επενδύσεων, 

 τον κίνδυνο στο οποίο εκτίθεται ο οργανισμός, 

 τη στρατηγική και τον προγραμματισμό που ακολουθείται, 

 την απόκλιση των εργασιών και των διαφόρων μεγεθών από τον 

προγραμματισμό και τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Τόσο οι πληροφορίες οι οποίες ζητούνται από το εσωτερικό περιβάλλον όσο και οι 

πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν τις εξωτερικές ομάδες ενδιαφερομένων, είναι αυτές 

οι οποίες θα διαμορφώσουν τελικά τη συμπεριφορά των οικονομούντων ατόμων και 

έμμεσα θα επηρεάσουν τη μελλοντική λειτουργία του οργανισμού (Herath & Freeman, 

2012). 

Στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης η ανάγκη για συγκεκριμένη 

νομοθεσία και κανόνες προκύπτει από τη θεμελιώδη σύγκρουση μεταξύ των συντακτών 
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και των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων οι οποίοι αναφέρονται στις 

συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη στάση 

τους απέναντι στην οικονομική μονάδα. Η αντίθεση ή σύγκρουση αυτή μεταξύ των 

συντακτών και των χρηστών μπορεί να ανιχνευτεί στον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από 

τον έλεγχο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό κυρίως των μεγάλων οργανισμών η 

λειτουργία των οποίων απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από αυτά τα οποία μπορεί να 

διαθέσει μόνο ένας εταίρος (Fathi, 2013). Αυτοί οι οργανισμοί συνήθως είναι εταιρείες 

οι οποίες συλλέγουν κεφάλαια από μεγάλο αριθμό μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

στη διοίκηση της εταιρείας, την οποία αναλαμβάνουν οι διευθυντές (managers). 

Ωστόσο, με τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση, υπάρχει ο κίνδυνος οι 

διευθυντές να παίρνουν αποφάσεις με ιδιοτελεί κίνητρα οι οποίες να συγκρούονται με 

τα συμφέροντα της οικονομικής μονάδας (agency conflict). Για το λόγο αυτό οι 

διευθυντές ενημερώνουν το σώμα των μετόχων (ή χρηματοδοτών) και το διοικητικό 

συμβούλιο για την πορεία των λειτουργιών και για τον τρόπο με τον οποίο 

εκπληρώνονται οι σκοποί της εταιρείας (Heracleous & Lan, 2012). Η κύρια μορφή 

ενημέρωσης είναι οι οικονομικές και οι λογιστικές καταστάσεις.  

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

κυρίως στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και αντικατοπτρίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας του οργανισμού. Οι διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις που εκδίδονται από 

τους οργανισμούς είναι τα παραστατικά, τα αναλυτικά ημερολόγια, τα συγκεντρωτικά 

ημερολόγια, τα αναλυτικά και γενικά καθολικά, τα ισοζύγια, ο ισολογισμός, τα 

αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών, οι ταμειακές ροές, τα 

προσαρτήματα και τα διάφορα επιπρόσθετα βοηθητικά βιβλία.  

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα δεν παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη 

του εξωτερικού περιβάλλοντος όλες οι διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις (Γκίνογλου, 

Ταχυνάκης & Μωυσή, 2005). Συγκεκριμένα υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης μόνο των 

παρακάτω καταστάσεων: 

 Ισολογισμός τέλους χρήσης: Καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε 

χρήσης σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ, καταχωρίζεται στο βιβλίο 

απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται 

σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Τα στοιχεία 

απεικονίζονται σε δύο στήλες: α) Τα στοιχεία της κλειόµενης χρήσης. β) Τα 

στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού 
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απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια 

στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι το τέλος της χρήσης 

στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από 

αυτά κατά κατηγορίες. Είναι η πλήρης εικόνα της επιχείρησης την ημέρα της 

κατάρτισής του (απαιτήσεις, υποχρεώσεις, κεφάλαια). Η ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της χρήσης, δηλαδή η 

31/12 ή 30/6 κάθε έτους (Δημοπούλου-Δημάκη, 2006).  

 Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Μετρά στην ουσία την 

αποδοτικότητα της λειτουργίας σε κάθε χρήση. Αν ο ισολογισμός απεικονίζει 

την περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής μονάδας στο τέλος της χρήσης, η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει την πορεία της οικονομικής μονάδας 

κατά την διάρκεια χρήση. Συνοψίζει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της 

χρήσης, που στον ισολογισμό απεικονίζονται στην καθαρή θέση. Καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ, 

καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών 

μονάδων και δημοσιεύεται σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας 

 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων: Παρουσιάζει ως διαθέτονται τα 

αποτελέσματα της χρήσης. Καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης 

σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών 

και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται σύμφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας (Καρδακάρης, 2008) 

 Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης: Η κατάσταση αυτή 

δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσμα της 

χρήσης, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους.  

 Το προσάρτηµα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης: Το 

προσάρτηµα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, µε 

το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους 

προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν 

το περιεχόµενό τους και να διαπιστώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση 

και τα ακριβή αποτελέσματα. Ενδεικτικά πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο προσάρτηµα είναι οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την 

αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, για τον υπολογισµό 



 Εσωτερικός Έλεγχος  

Ο ρόλος του στη ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

 

5 

των διορθώσεων αξιών στοιχείων του ενεργητικού και για τον υπολογισμό των 

αναπροσαρμοσμένων αξιών στοιχείων ενεργητικού, οι αποσβέσεις των πάγιων 

στοιχείων, οι πρόσθετες αποσβέσεις, τα στοιχεία για τις συμμετοχές της 

οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις, όταν η συμμετοχή υπερβαίνει το 

10% του κεφαλαίου τους κτλ (Δημοπούλου-Δημάκη, 2006). 

Γενικότερα, στο σύνολό τους οι λογιστικές καταστάσεις ουσιαστικά αποτελούν μια 

μορφή αποτύπωσης των λογιστικών γεγονότων και διαδικασιών του οργανισμού και 

είναι ο καθρέπτης του λογιστικού του συστήματος. Γίνεται λοιπόν σαφές πως όταν το 

λογιστικό σύστημα του οργανισμού λειτουργεί αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις 

εκάστοτε γενικά παραδεκτές ή νομοθετημένες λογιστικές αρχές οι λογιστικές 

καταστάσεις θα παρουσιάζουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 

οργανισμού και οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να πάρουν ορθολογικές αποφάσεις.  

Για το λόγο αυτό, κατά την παροχή των λογιστικών καταστάσεων οι διοικήσεις των 

οργανισμών διαβεβαιώνουν πως γίνεται πιστή τήρηση των λογιστικών αρχών και πως: 

οι λογιστικές  

 οι λογιστικές καταστάσεις είναι πλήρεις, 

 τα στοιχεία του ισολογισμού (απαιτήσεις, υποχρεώσεις και κεφάλαια) υπάρχουν 

στη διάθεση του οργανισμού την ημέρα της κατάρτισής του και έχουν 

αποτιμηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

 τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης (έσοδα και έξοδα) αφορούν την 

συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, 

 όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σύμφωνα τις λογιστικές αρχές και το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Ωστόσο, ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση όπως προαναφέραμε, δίνει 

στους διευθυντές το προνόμιο να έχουν υπό τον έλεγχό τους τη μορφή και το 

περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση να έχουν την ικανότητα 

να παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία ωφελεί τα ιδιοτελή τους κίνητρα. Για παράδειγμα, 

κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να αποσιωπηθούν επενδύσεις 

οι οποίες έχουν αποτύχει, συνεργασίες οι οποίες έληξαν ή συμφωνίες οι οποίες δεν 

εκπληρώθηκαν.  

Στην πραγματικότητα, οι διευθυντές δεν έχουν κανένα απολύτως κίνητρο να 

παρέχουν μέσω των οικονομικών καταστάσεων κάποια ουσιώδη πληροφόρηση γιατί «η 

γνώση είναι δύναμη» (Flower & Ebbers, 2002). Ένα άτομο το οποίο διαχειρίζεται και 
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κατέχει πληροφορίες έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο δύναμης το οποίο ελαττώνεται 

καθώς η πληροφορία διαχέεται στο περιβάλλον του. Ειδικότερα, οι διευθυντές πολύ 

επιφυλακτικοί στο να εσωκλείουν πληροφορίες προς τους μετόχους και όλες τις 

υπόλοιπες ομάδες ενδιαφερομένων και είναι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν πως οι 

οικονομικές καταστάσεις και οι παρεχόμενες πληροφορίες θα είναι μειλίχιες και 

αποπροσανατολιστικές. Έτσι, με τη βοήθεια δημιουργικών και καλλιτεχνικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων μπορούν να παρουσιάζουν μια ιδανική εικόνα για τον 

οργανισμό, χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών.  

Είναι κοινά αποδεκτό πως οι διευθυντές (managers) δέχονται πιέσεις από το 

εξωτερικό περιβάλλον προκειμένου να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

θα περιέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς επίσης και 

μια αντικειμενική βάση για συνεργασίες με τον οργανισμό. Υπάρχει μια σχολή σκέψης 

η οποία υποστηρίζει πως οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων αναγκάζονται 

από τη λειτουργία της αγοράς να παρέχουν οικιοθελώς την απαιτούμενη πληροφόρηση 

στους ενδιαφερόμενους, καθώς στην αντίθετη περίπτωση οι επενδυτές αποφεύγουν τις 

επενδύσεις και παρακρατούν τα κεφάλαια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές, 

υποστηρίζουν πως η αγορά αποτυγχάνει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και εν τέλει 

δεν υπάρχει κάποια δύναμη η οποία να μπορεί να απαγορεύσει στους διευθυντές τον 

τρόπο με το οποίο θα συμπεριφερθούν. Το κενό αυτό καλύπτει η νομοθεσία και 

συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία των συντακτών με σκοπό 

να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων (Flower & 

Ebbers, 2002).  

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει λοιπόν εύλογα το ερώτημα της αξιοπιστίας των 

λογιστικών καταστάσεων και των παρεχόμενων πληροφοριών, αφού η διοίκηση αφενός 

μεν παρέχει συγκεκριμένη πληροφόρηση στο εξωτερικό περιβάλλον, αφετέρου δε η 

μοναδική απόδειξη της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων είναι η διαβεβαίωση 

της διοίκησης πως έχει τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία. Σε αυτό ακριβώς το κομβικό 

κομμάτι του ελέγχου της αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφόρησης κάνει την εμφάνισή 

της η «Ελεγκτική». Και ενώ η Λογιστική είναι η επιστήμη η οποία προσφέρει την 

απαραίτητη πληροφόρηση στους ερευνητές, η Ελεγκτική είναι το εργαλείο με το οποίο 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξακριβώσουν και να επαληθεύσουν την αξιοπιστία και 

την ουσία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που λαμβάνουν.  
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Γενικότερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου στην ποιότητα και την ωραιοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Η μελέτη του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην ποιότητα και την ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων στην παρούσα εργασία γίνεται υπό την εξέταση 

συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία αναφορικά είναι τα κάτωθι:  

 Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και πως πραγματοποιείται. 

 Ποια είναι τα καθήκοντα και ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Τι είναι οι οικονομικές καταστάσεις και πως προσδιορίζεται η ποιότητά τους. 

 Τι είναι η ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και πως 

πραγματοποιείται. 

 Ποιος είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στην ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Η προσέγγιση και η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα επιχειρείται: 

 από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 

 από την μελέτη περιπτώσεων (case studies). 

 

1.3 Δομή της εργασίας  

 

Όπως αναφέρουμε παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου 

του εσωτερικού ελέγχου στην ποιότητα και την ωραιοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Για την σφαιρική κατανόηση του υπό μελέτη θέματος η εργασία έχει χωριστεί 

σε τέσσερα κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της Ελεγκτικής Επιστήμης επικεντρώνοντας τη μελέτη στον Εσωτερικό 

Έλεγχο. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της Δημιουργικής 

Λογιστικής και των διαφόρων τρόπων αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων. Στο 

Τρίτο Κεφάλαιο επιχειρείτε ο συνδυασμός του ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου και της 
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Δημιουργικής Λογιστικής επικεντρώνοντας τη μελέτη στην εξάρτηση του εσωτερικού 

ελεγκτή από τη διοίκηση και πως αυτό επιδρά στην ωραιοποίηση και την ποιότητα των 

οικονομικών καταστάσεων. Για την ανάλυση θα μελετηθούν συγκεκριμένες 

περιπτώσεις λογιστικής απάτης από τη σύγχρονη βιβλιογραφία αναδεικνύοντας σε κάθε 

μία από αυτές το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

 

2.1 Ο Ορισμός Της Ποιότητας Των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Σύμφωνα με το Συμβούλιου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board– IASB) βασική προϋπόθεση για την ποιότητα στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι η προσήλωση στο στόχο και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις οικονομικές πληροφορίες να χρήσιμες στους 

τελικούς χρήστες. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον, η πιστή 

απεικόνιση, η συγκρισιμότητα, η επαληθευσιμότητα, η επικαιροποίηση και η 

κατανόηση. Στη παρούσα παράγραφο θα διερευνήσουμε τις αντιλήψεις του ελεγκτή 

σχετικά με την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων με βάση τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως ορίζονται από το 

Συμβούλιου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε εννοιολογικό πλαίσιο. Επιπλέον, θα 

προσδιορίσουμε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βελτίωση της ποιότητας 

των οικονομικών εκθέσεων, καθώς και τους παράγοντες που οδηγούν σε κακή 

ποιότητα.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται με 

ποικίλους τρόπους και μεθόδους, ωστόσο αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί ο σκοπός της 

αξιολόγησης ή εναλλακτικά το πρίσμα υπό το οποίο αξιολογούνται οι οικονομικές 

καταστάσεις. Στην μελέτη τους οι Jonas και Blanchet (2000) περιγράφουν δύο 

γενικότερες προσεγγίσεις της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Η πρώτη 

προσέγγιση πραγματοποιείται υπό το πρίσμα των χρηστών. Από αυτή τη σκοπιά η 

ποιότητα των στοιχειών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών 

καταστάσεων προσδιορίζεται με βάση τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παρέχεται στους χρήστες (Baxter 2007). Η δεύτερη προσέγγιση 

πραγματοποιείται υπό το πρίσμα της προστασίας των μετόχων και των επενδυτών. Από 

αυτή τη σκοπιά η ποιότητα των στοιχειών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται με βάση την ικανότητά τους να 

παρέχουν την πληροφόρηση η οποία να διασφαλίζει την ασφάλεια των μετόχων και των 

επενδυτών κατά την λήψη των αποφάσεων τους. Κύρια χαρακτηριστικά των ποιοτικών 
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πληροφοριών και καταστάσεων είναι η πληρότητα, επάρκεια και η διαφάνεια (Jonas & 

Blanchet, 2000). 

Δεδομένου του ότι η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα θέμα 

πολυδιάστατο, στη βιβλιογραφία συναντάμε ένα ευρύ φάσμα ορισμών του όρου της 

ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων οι οποίοι προσδιορίζονται κυρίως βάσει των 

στόχων της κάθε μελέτης.  

Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων 

εντοπίζεται στην εργασία των Jonas και Blanchet (2000), στην οποία η ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο των οικονομικών στοιχείων τα 

οποία είναι πλήρη και διαφανή και είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να παρουσιάζουν 

μια σωστή και αντικειμενική εικόνα χωρίς να θολώνουν ή να παραπλανούν τους 

χρήστες. Ο Βέρντι (Verdi, 2006), ορίζει την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων ως 

την ακρίβεια με την οποία οι οικονομικές εκθέσεις μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με 

τις λειτουργίες της επιχείρησης, και κυρίως των ταμειακών ροών της, προκειμένου να 

ενημερωθούν οι επενδυτές. Επίσης, άλλοι ερευνητές ορίζουν την ποιότητα των 

οικονομικών εκθέσεων ως το βαθμό στον οποίο οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν 

αληθή και ακριβή στοιχεία σχετικά με την υποκείμενη απόδοση και την οικονομική 

θέση της οικονομικής μονάδας (Tang, Chen and Zhijun, 2008).  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (2008), αναφέρει στις εκθέσεις 

του πως ο στόχος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι να παρέχει οικονομικές 

πληροφορίες σχετικά με την οικονομική οντότητα που είναι χρήσιμο να παρόντες και 

δυνητικούς επενδυτές, δανειστές και άλλους πιστωτές στη λήψη αποφάσεων υπό την 

ιδιότητά τους ως πηγές άντλησης κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής και των οικονομικών καταστάσεων ορίζεται η παροχή 

ποσοτικών οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την οικονομική μονάδα οι οποίες 

είναι χρήσιμες για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  

Ωστόσο, ο ρόλος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ευρύτερος και 

ξεπερνά τα όρια της απλής παροχής οικονομικών πληροφοριών προς ενημέρωση των 

χρηστών καθώς η χρηματοοικονομική διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της 

αγοράς κεφαλαίου και άλλων αγορών και βοηθά στην αποτελεσματική κατανομή των 

περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών – πόρων στην οικονομία. (Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 2006). Συνεπώς εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα πως 

η έννοια της οικονομικής ποιότητας είναι ευρεία και περιλαμβάνει οικονομικά 
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στοιχεία, γνωστοποιήσεις και μη οικονομικές πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη 

λήψη αποφάσεων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις που τις συνοδεύουν πρέπει να πληρούν 

ορισμένα ποιοτικά κριτήρια, προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλή ποιότητα και να 

ολοκληρώσουν το σκοπό τους. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB, 

2008) στο εννοιολογικό του πλαίσιο καθορίζει πως η υψηλή ποιότητα επιτυγχάνεται με 

την προσήλωση στο στόχο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, (IASB, 2008). Ως ποιοτικά ορίζονται τα  χαρακτηριστικά η ύπαρξη των 

οποίων καθιστά τις οικονομικές πληροφορίες χρήσιμες και διακρίνονται ως θεμελιώδη ή 

ενισχυτικά, ανάλογα με τον τρόπο που επηρεάζουν τη χρησιμότητα των πληροφοριών.  

Τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη συνάφεια και την πιστή 

αναπαράσταση (IASB, 2008) και συγκεκριμένα : 

 Συνάφεια: Είναι η ικανότητα ή το χαρακτηριστικό των οικονομικών 

καταστάσεων το οποίο προσδιορίζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους 

χρήστες, υπό την ιδιότητά τους ως πηγές άντλησης κεφαλαίου. Οι πληροφορίες 

οι οποίες παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις είναι χρήσιμες μόνο αν 

σχετίζονται με τα θέματα που είναι πρωταρχικής σημασίας για τους χρήστες.  

 Πιστή αναπαράσταση: Η πιστή αναπαράσταση της λογιστική πληροφορίας 

επιτυγχάνεται όταν η απεικόνιση του οικονομικού φαινομένου είναι πλήρης, 

ουδέτερη και χωρίς ουσιώδη σφάλματα. Τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι διαθέσιμοι οικονομικοί 

πόροι, οι υποχρεώσεις και οι συναλλαγές της επιχείρησης και επιπρόσθετα όλα 

εκείνα τα γεγονότα που τα επηρεάζουν.  

 

Τα πρόσθετα ή ενισχυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι συμπληρωματικά προς τα 

θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά και προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να 

διακρίνουν τις χρήσιμες από τις λιγότερο χρήσιμες πληροφορίες. Τα πρόσθετα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη συγκρισιμότητα, την δυνατότητα επαλήθευσης, την 

επικαιρότητα και την κατανοησιμότητα.  

 Συγκρισιμότητα: Ως συγκρισιμότητα ορίζεται το ποιοτικό χαρακτηριστικό των 

πληροφοριών που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν ομοιότητες 

και διαφορές μεταξύ των δύο συνόλων των οικονομικών φαινομένων.  
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 Δυνατότητα Επαλήθευσης: Η δυνατότητα επαλήθευσης είναι το ποιοτικό 

χαρακτηριστικό των πληροφοριών που βοηθά στη διαβεβαίωση των χρηστών ότι 

οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις αναπαριστούν 

πιστά οικονομικά δεδομένα της οικονομικής μονάδας.  

  Επικαιρότητα: Ως ποιοτικό χαρακτηριστικό η επικαιρότητα αναφέρεται στο 

χαρακτηριστικό των οικονομικών καταστάσεων να διαθέτουν πληροφορίες για 

τη λήψη αποφάσεων οι οποίες δεν έχουν χάσει λόγω παρέλευσης του χρόνου την 

ικανότητά τους να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών.  

  Κατανοησιμότητα: Ως κατανοησιμότητα ορίζεται το ποιοτικό χαρακτηριστικό 

των πληροφοριών το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν τη 

σημασία της παρεχόμενης πληροφορίας. Η κατανοησιμότητα ή εναλλακτικά η 

δυνατότητα των οικονομικών καταστάσεων η οποία τις καθιστά κατανοητές 

στους χρήστες, είναι σημαντική δεδομένου ότι οι πληροφορίες που οι χρήστες 

δεν καταλαβαίνουν δεν είναι χρήσιμες ακόμη και στην περίπτωση που είναι 

σχετικές.  

 

2.2 Η Μέτρηση Της Ποιότητας Των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Παρά το γεγονός ότι Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τονίζει τη σημασία 

του υψηλού επιπέδου ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων οικονομικών εκθέσεις, 

ένα από τα βασικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν βιβλιογραφία είναι η επιλογή του 

τρόπου μέτρησης της ποιότητας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του περιεχομένου, η 

εμπειρική εκτίμηση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει 

αναπόφευκτα το στοιχείο της προτίμησης ανάμεσα σε μια μυριάδα των στοιχείων (Van 

Beest, Braam & Boelens, 2009).  

Δεδομένου ότι διαφορετικές ομάδες χρηστών έχουν διαφορετικές προτιμήσεις οι 

αντιλήψεις τους σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ποιότητας 

αποκλίνουν. Επιπλέον, ακόμα και οι χρήστες εντός μιας ομάδας ενδιαφερομένων μπορεί 

να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα παρόμοιων πληροφοριών με διαφορετικό τρόπο, 

δεδομένου του περιεχομένου της πληροφορίας. Ως αποτέλεσμα, η μέτρηση της 

ποιότητας και η αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών είναι μια σύνθετη και 

πολυδιάστατη διαδικασία (Botosan, 2004).  
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Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές μετρούν την ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

εκθέσεων έμμεσα με έμφαση σε χαρακτηριστικά που πιστεύεται ότι επηρεάζουν την 

ποιότητα των οικονομικών πληροφοριών και καταστάσεων είναι διαχείριση των 

κερδών, οι οικονομικές αναμορφώσει, και η επικαιρότητα (Barth, Landsman & Lang, 

2008).  

Στη βιβλιογραφία, τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των οικονομικών 

πληροφοριών και καταστάσεων κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ευρείς αλλά όχι 

περιορισμένες ομάδες και ειδικότερα εντοπίζονται τέσσερα ερευνητικά μοντέλα (Van 

Beest, Braam & Boelens, 2009):  

 Μέθοδος των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (Earnings Management 

Models): Η βάση της μεθόδου αυτής είναι η μελέτη της διαχείρισης των κερδών. 

Ως διαχείριση των κερδών νοείται η σκόπιμη παρέμβαση στη διαδικασία 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με την πρόθεση να ικανοποιηθούν ιδιωτικά 

κίνητρα και οφέλη. Η διαχείριση των κερδών θεωρείται ως ένα σήμα για την 

αγορά. Οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη και εκτιμούν με μεγαλύτερη ακρίβεια 

την αξία της επιχείρησης, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν διαμορφώνουν 

ένα ικανοποιητικό χαρτοφυλάκιο. Η σημασία της διάκρισης των δεδουλευμένων 

εσόδων και εξόδων αποδεικνύεται στη βιβλιογραφία από διάφορους μελετητές 

μέσα από την παρουσίαση της θετικής σχέσης μεταξύ της διάκρισης των 

δεδουλευμένων και των χρηματιστηριακών τιμών Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008). Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί πως η θετική συσχέτιση μεταξύ της 

κεφαλαιοποίησης της αγοράς και του ποσού της χειραγώγησης φανερώνουν εν 

τέλει πως η διαχείριση των κερδών μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την αξία 

της επιχείρησης (Fathi, 2013). Μελέτες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα πως η 

διαχείριση των κερδών επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μειώνοντας την χρησιμότητά τους κατά τη 

διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2005). Ένα 

ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο από πολλούς ερευνητές είναι το μοντέλο 

Jones και τροποποιημένες εκδόσεις του, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη 

βιβλιογραφία προκειμένου να εντοπιστεί το φαινόμενο διαχείρισης κερδών 

(Dowdell & Krishnan, 2004). Ένα άλλο μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται για την 

μέτρηση της ποιότητας των κερδών και την ποιότητα των δεδουλευμένων 

εσόδων και εξόδων είναι το μέτρο των Dechow και Dichev (2002), το οποίο 
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βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα και τα έξοδα καθορίζουν τις 

ταμειακές ροές.  

 Μοντέλα συνάφειας της αξίας (Value Relevance Models): Τα μοντέλα αυτά 

εστιάζουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον συγκεκριμένα ποσά λογιστικής 

αντανακλούν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές στον 

υπολογισμό της περιουσίας της επιχείρησης (Barth, Landsman & Lang, 2008) 

εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των τιμών των χρεογράφων και ενός συνόλου 

ανεξάρτητων λογιστικών παραγόντων. Συγκεκριμένα τα μοντέλα αυτά 

εξετάζουν κατά πόσο τα λογιστικά ποσά και δεδομένα επηρεάζουν τις 

διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών. Η παρούσα προσέγγιση διακρίνεται σε 

τρεις κατηγορίες (Holthausen & Watts, 2001): μελέτες σχετικής σύνδεσης, 

μελέτες σταδιακής σύνδεσης και μελέτες οριακής σύνδεσης. Οι σχετικές μελέτες 

σύνδεσης εστιάζουν στη σχέση μεταξύ των τιμών του χρηματιστηρίου ή των 

αποδόσεών τους με τους διάφορους αριθμούς λογιστικής χρησιμοποιώντας 

τεχνικές παλινδρόμησης. Οι μελέτες σταδιακής σύνδεσης χρησιμοποιούν 

μοντέλα παλινδρόμησης προκειμένου να εξετάσει εάν μια μεταβλητή της 

λογιστικής είναι χρήσιμη για την ερμηνεία της αξίας ή της απόδοσης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές και οι μελέτες οριακής 

σχέσης τη σχέση μεταξύ των αποδόσεων και των μη φυσιολογικών αποδόσεων 

και της διαθέσιμης πληροφορίας που κατέχουν οι επενδυτές.  

 Έρευνα σε συγκεκριμένα στοιχεία των οικονομικών εκθέσεων (Specific 

Elements Approach): Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων 

μέτρησης που εστιάζονται στις οικονομικές και τις μη οικονομικές πληροφορίες 

των ετήσιων εκθέσεων και εξετάζει την επίδραση των συγκεκριμένων 

πληροφοριών που παρέχονται από τις εκθέσεις στις αποφάσεις των χρηστών 

(Van Beest et al, 2009). Παραδείγματα έρευνας στον τομέα αυτό είναι μεταξύ 

άλλων η εξέταση των επαναδιατυπώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, η 

χρήση των αφηγήσεων στις ετήσιες εκθέσεις, η χρήση των γραφημάτων σε οι 

ετήσιες εκθέσεις, η ανάλυση περιεχομένου των επιστολών από τον Πρόεδρο ή 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ετήσιες εκθέσεις, η εξέταση της έκθεσης ή των 

προσόντων του ελεγκτή (Caramanis & Spathis, 2006) και άλλα. Είναι προφανές 

ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε αυτή την κατηγορία ποικίλλει ανάλογα 

στο οποίο επικεντρώνεται ο ερευνητής. 
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 Αντιμετώπιση της ποιότητας ως λειτουργία (Operationalize of qualitative 

characteristics): Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων μέτρησης 

με σκοπό την προσέγγιση των διαφορετικών διαστάσεων της πληροφορίας και 

ταυτόχρονα της διαπίστωσης σχετικά με τη χρησιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων. Σε αυτές τις προσεγγίσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν 

μια ξεχωριστή λειτουργία. Η προσέγγιση αυτή συνήθως γίνεται με τη χρήση των 

δεικτών ή ερωτηματολογίων που δημιουργούνται για να προσδιορίσουν τις 

ιδιότητες των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών καταστάσεων, όπως 

αυτά περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο (δηλαδή της συνάφειας, της 

πιστής παρουσίαση, της συγκρισιμότητας, της επαληθευσιμότητας, της 

επικαιρότητας και της κατανόησης). Στη βιβλιογραφία της συγκεκριμένης 

κατηγορίας συναντάμε πλήθος ερευνών (Jonas & Blanchet, 2000, Daske 

Gebhardt, 2006, Callao, Jarne & Laínez, 2007). Ωστόσο, η πιο ολοκληρωμένη 

μελέτη είναι η εργασία των Beest Van et al (2009) που συνδύασε όλα τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ενσωμάτωσε σε έναν οικονομικό δείκτη 

ποιότητας εκθέσεων. Ο προτεινόμενος δείκτης περιλαμβάνει συνολικά 21 

στοιχεία προκειμένου να εκτιμηθεί συνολικά η ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η έρευνα εστιάζεται κυρίως στις τρεις πρώτες 

κατηγορίες των εργαλείων μέτρησης: μέθοδος των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, 

μοντέλα συνάφειας της αξίας και έρευνα σε συγκεκριμένα στοιχεία των οικονομικών 

εκθέσεων. Κύρια ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που 

διαχειρίζονται τα έσοδά τους και πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις οικονομικές 

γνωστοποιήσεις. Επίσης, από τις έρευνες στον ελληνικό χώρο παρατηρήθηκε πως με 

την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ η ποιότητα των εκθέσεων βελτιώθηκε. Ωστόσο, η έρευνα 

σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών εκθέσεων στην Ελλάδα είναι 

περιορισμένη.  

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι οι ελεγκτές 

αντιλαμβάνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

ως σημαντικά ποιοτικά στοιχεία των οικονομικών εκθέσεων. Όσον αφορά την ποιότητα 

των οικονομικών εκθέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων έρευνες δείχνουν πως 

ελεγκτές αντιλαμβάνονται πως οι οικονομικές καταστάσεις είναι μέτριας ποιότητας 
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γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διαχείριση των κερδών, την κακή εταιρική 

διακυβέρνηση, στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στην απόκλιση από τις αρχές της 

λογιστικής (Τάσιος & Μπεκιάρης, 2012). 

 

2.3 Τρόποι Βελτίωση της Ποιότητας των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές πτυχές που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα ΔΠΧΠ αποτελούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο το 

οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες έννοιες και αρχές. Μερικά από αυτά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πλαίσιο περιλαμβάνουν ιδιότητες όπως η 

κατανόηση, η συνάφεια, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η δίκαιη παρουσίαση.  

Γενικότερα, επικρατεί η αντίληψη πως η βελτίωση της ποιότητας δεν απαιτεί 

σημαντικές αλλαγές καθώς η εννοιολογική βάση στην οποία στηρίζεται είναι πλήρης 

και επαρκής. Η ποιοτική αναβάθμιση εστιάζεται στους τρόπους με τους οποίους 

επιτυγχάνεται η ενίσχυση της σαφήνειας των μηνυμάτων που μεταδίδουν οι οικονομικές 

καταστάσεις (Beasley et al, 2000).  

Μια απλή προσέγγιση των τρόπων αναβάθμισης των οικονομικών καταστάσεων 

περιλαμβάνει ένα πλήθος προτάσεων, όπως τη χρήση πρόσθετων κατηγοριών των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων, πέραν των ελάχιστων 

απαιτήσεων και η χρήση λεπτομερών ετικετών οι οποίες περιγράφουν τη φύση των 

κατηγοριών. Για παράδειγμα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης οι συντάκτες 

μπορούν να αναλύσουν τα συνολικά έσοδα σε βασικές πηγές εσόδων της οικονομικής 

μονάδας. Αντίστοιχα, στον Ισολογισμό, η οικονομική μονάδα μπορεί να διαχωρίσει τα 

στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και των Ιδίων κεφαλαίων περισσότερες 

κατηγορίες από τις ελάχιστες απαιτούμενες. Με τη δημιουργία νέων κατηγοριών και την 

περαιτέρω ανάλυσή τους η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός 

θα αποτελεί μια ικανοποιητική πηγή πληροφόρησης με την ανάγνωση της οποίας ο 

χρήστης θα μπορεί να κατανοήσει την κατανομή του όγκου των πωλήσεων ή των 

παραγωγικών επενδύσεων σε πάγια στοιχεία.  

Επίσης, παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων είναι 

η προσάρτηση λεπτομερών σημειώσεων με σαφή πληροφόρηση για τα υπόλοιπα των 
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λογιστικών λογαριασμών η οποία ξεπερνά τα στενά όρια της απλής παρουσίασης των 

χρεω-πιστωτικών υπολοίπων. για τις ταμειακές ροές της οικονομικής μονάδας. Οι 

σημειώσεις πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες οι οποίες να περιγράφουν τις σημαντικές 

κινήσεις συγκεκριμένων λογαριασμών μέσα στη διαχειριστική περίοδο. Το ενδιαφέρον 

των χρηστών επικεντρώνεται στη μελέτη συγκεκριμένων λογαριασμών, όπως τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, ή δομή του κεφαλαίου και οι υποχρεώσεις τις οικονομικής 

μονάδας. Για παράδειγμα, τους χρήστες ενδιαφέρει η πορεία επενδυτικών 

προγραμμάτων τα οποία οδηγούν σε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω 

προσθήκης, επέκτασης ή η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, οπότε οι σημειώσεις 

πρέπει να περιλαμβάνουν τέτοια πληροφόρηση. Προσθέτοντας επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά με τις κινήσει στων λογαριασμών μπορεί να σχηματιστεί μια καλύτερη ιδέα για 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς της 

επιχείρησης.  

Εκτός από τις σημειώσεις επί του Ισολογισμού και των υπολοίπων των 

λογαριασμών σημασία για τους χρήστες έχουν και οι σημειώσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα χρήσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης είναι σημαντικό να δοθούν πληροφορίες και να προσδιοριστεί η 

σύνδεσή τους με τις ταμειακές ροές της οικονομικής μονάδας. Για παράδειγμα, οι 

προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ή εξόδου από την εργασία. Στην 

περίπτωση αυτή έχουμε τη δημιουργία ενός εξόδου (έξοδα εξόδου από την υπηρεσία), 

το οποίο δεν απαιτεί άμεση χρηματοδότηση, οπότε θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστεί  

και η επίδραση στις ταμειακές ροές. Είναι σχεδόν απίθανο ότι ο μέσος χρήστης θα είναι 

εύκολα σε θέση να συνδέσει αυτές τις δύο καταστάσεις και αντλήσει αξιόπιστη 

οικονομική πληροφόρηση. 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι συντάκτες εκτός από την 

απλή παρουσίαση της λειτουργία της οικονομικής μονάδας, πρέπει να εξηγούν τη φύση 

των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται αλλά και τους σκοπούς για τους οποίους 

εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές. Επιπρόσθετα οι συντάκτες πρέπει να 

ενημερώνουν σχετικά με την αβεβαιότητα των επιπτώσεων των αποφάσεων και των 

στρατηγικών. Είναι σημαντικό όταν αναφέρεται ο παράγοντας της αβεβαιότητας στις 

οικονομικές καταστάσεις να συνοδεύεται από σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις 

σχετικά με τη βελτίωση ή την επίλυση του προβλήματος της υπό εξέτασης περίπτωσης. 

Συχνά, οι φορείς επιλέγουν να αποκαλύψουν όσο το δυνατόν λιγότερα για τις 
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διαφορετικές και εναλλακτικές επιπτώσεις των οικονομικών και στρατηγικών 

αποφάσεων τους στη λειτουργία των οικονομικών μονάδων. Η παρουσίαση των 

πιθανών αποτελεσμάτων και επιδράσεων των επιλογών ή των υλοποιούμενων 

στρατηγικών επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να έχουν μια πιο σφαιρική άποψη 

σχετικά με τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης και να διαμορφώνουν τις μελλοντικές 

τους προβλέψεις και προσδοκίες όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά.  

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των οικονομικών 

καταστάσεων παίζει η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα σημαντικά μη-λογιστικά 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα σχετικά με τις εγκαταστάσεις της οικονομικής  

μονάδας, εκτός από την αξία κτίσης, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 

εφαρμοσμένες μεθόδους απόσβεσης είναι σημαντικό να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά 

με την ηλικία των περιουσιακών στοιχείων, την παραγωγική του δυναμικότητα, τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Η περιγραφή της φύσης των περιουσιακών στοιχείων αλλά και 

των λειτουργιών της επιχείρησης είναι σημαντικό να περιέχονται ως πληροφορίες στις 

οικονομικές καταστάσεις ειδικά όταν η οικονομική μονάδα είναι εντάσεως κεφαλαίου, 

δηλαδή εάν απαιτεί τις μεγάλες επενδύσεις σχετικά με το επίπεδο πωλήσεων ή κερδών. 

Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να συνδέσουν 

τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία με τους λογιστικούς αριθμούς τους οικονομικών 

καταστάσεων.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η πρόκληση της συμμόρφωσης με την υιοθέτηση 

των συγκεκριμένων κανόνων του θεσμικού πλαισίου σύνταξης των οικονομιών 

καταστάσεων ξεπερνά τα στενά όρια τήρησης συγκεκριμένων κανόνων και 

διαδικασιών. Όταν οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων επιδιώκουν να 

προσθέσουν αξία στους μετόχους και τους άλλους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, υπάρχουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θέματα τα οποία 

καθορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας (Beasley et al, 2000).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Ελεγκτική  

 

Όπως έγινε σαφές στην εισαγωγή η ανάγκη για πληροφόρηση προς τις ομάδες 

ενδιαφερόντων έχει δημιουργήσει έναν κύκλο πληροφόρησης. Ο κύκλος αυτός ξεκινά 

από τη Λογιστική μέσω της οποίας συλλέγονται και καταγράφονται τα απαραίτητα 

δεδομένα. Στη συνέχεια, μέσω των διαδικασιών του λογιστικού συστήματος και από την 

επεξεργασία των δεδομένων εξάγεται η απαραίτητη πληροφορία με τη μορφή 

οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν την πηγή πληροφόρησης για τους 

ενδιαφερόμενους. Στο τελικό στάδιο, οι οικονομικές καταστάσεις και οι παρεχόμενες 

πληροφορίες, φιλτράρονται για την αξιοπιστία και την πληρότητά τους από τα μέσα και 

τους μηχανισμούς ελέγχου της Ελεγκτικής Επιστήμης.  

Η Ελεγκτική είναι το εργαλείο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

εξακριβώσουν και να επαληθεύσουν την αξιοπιστία και την ουσία των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που λαμβάνουν. Ασχολείται με τη διατύπωση των 

αρχών και των κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων 

και κύριο αντικείμενό της είναι η ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων που 

εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους. Ο 

έλεγχος γίνεται συνήθως από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα και 

διενεργείται προκειμένου να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων (Καζαντζής, 2006).  

Ειδικότερα, ως Ελεγκτική ορίζεται «το σύνολο των αρχών, κανόνων και ενεργειών 

τα οποία απορρέουν από τη γνώση της οικονομικής των επιχειρήσεων, της λογιστικής 

και των κανόνων του δικαίου (εμπορικού, αστικού και φορολογικού) και μέσω των 

οποίων διενεργείται η πιστοποίηση των εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, 

λογιστικών και συναφών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την διαπίστωση πράξεων ή 

παραλείψεων και εξαγωγή αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική 

διαχείριση της μονάδας» (Τσιμάρας, 1956). Επίσης, ως αντικείμενο της Ελεγκτικής 

ορίζεται «η εξέταση των βιβλίων της οικονομικής μονάδας, των δικαιολογητικών 

εγγράφων και των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια, την ακρίβεια και την 

νομιμότητα των βιβλίων, η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων και όλες οι 
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ενέργειες μέσω των οποίων ο ελεγκτής πείθεται για την ακρίβεια και την αλήθεια των 

βιβλίων και των πληροφοριών βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις» (Mattingly, 1964). Τέλος, η Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής (American 

Accounting Association) ορίζει τη Ελεγκτική ως τη διαδικασία μέσω της οποίας 

συγκεντρώνονται και αξιολογούνται τα ελεγκτικά τεκμήρια που αφορούν σε 

πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και γεγονότων με σκοπό την εξακρίβωση του 

βαθμού ανταπόκρισής τους με τα προκαθορισμένα λογιστικά κριτήρια και η 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους χρήστες (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013).  

Συνδυάζοντας τους παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να ορίσουμε την Ελεγκτική ως 

το σύνολο των ενεργειών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιχειρείται η πρόληψη, 

αποκάλυψη και η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων λογιστικών λαθών και οικονομικών 

ατασθαλιών και η πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της 

πιστοληπτικής ικανότητας και της ορθής τήρησης και εφαρμογής των κείμενων 

φορολογικών διατάξεων, μέσω της διενέργειας συστηματικού ελέγχου και 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Σαν επιστήμη η Ελεγκτική παράγει γνώση διεξάγοντας ορθολογική και μεθοδική 

έρευνα και είναι στενά συνδεδεμένη με άλλες κοινωνικές επιστήμες, όπως η 

Οικονομική, η Πληροφορική, η Νομική και η Στατιστική, από τις οποίες αντλεί τα 

εργαλεία της μεθοδολογίας για την επίλυση των ελεγκτικών προβλημάτων.  

Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται στις οικονομικές μονάδες είναι πολλοί και 

ποικίλοι και διακρίνονται ανάλογα με τα εξής κριτήρια (Παπάς, 1999, Καζαντζής, 2006, 

Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013): 

• Το μέγεθος ή εύρος του ελέγχου: Ανάλογα με το μέγεθος ή εύρος του ελέγχου, 

οι διενεργούμενοι έλεγχοι διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. Γενικός είναι 

ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται στο σύνολο της λειτουργίας της οικονομικής 

μονάδας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 

αποφαίνονται σχετικά με την ορθή τήρηση των διαδικασιών και την αξιόπιστη 

απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων. Ειδικός είναι ο έλεγχος ο οποίος 

διενεργείται σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή σε συγκεκριμένη διαδικασία 

του οργανισμού, πραγματοποιείται αιφνιδιάστηκα και έχει ως στόχο την 

αποκάλυψη εσκεμμένων ή μη λαθών κατά την τήρηση λογαριασμών ή 
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διαδικασιών. Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται συνήθως στους λογαριασμούς 

των τραπεζών, του ταμείου, στους πελάτες, στα έσοδα και τα έξοδα.  

• Η περιοδικότητα του ελέγχου: Ανάλογα με την περιοδικότητα του ελέγχου, οι 

διενεργούμενοι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς, έκτακτους και μόνιμους. 

Τακτικός είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος. Έκτακτος είναι ο έλεγχος ο οποίος 

διενεργείται σε τυχαία χρονική στιγμή μέσα στο έτος και συνήθως 

αιφνιδιαστικά. Μόνιμος καλείται ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται σε όλη τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και σε όλα τα στάδια των διαδικασιών. 

• Ο σκοπός του ελέγχου: Ανάλογα με το σκοπό του οι διενεργούμενοι έλεγχοι 

διακρίνονται σε προληπτικούς και κατασταλτικούς. Προληπτικοί είναι οι 

έλεγχοι οι οποίοι έχουν ως σκοπό την πρόληψη λαθών, τόσο στην τήρηση των 

νόμιμων διαδικασιών όσο και στην τήρηση των λογιστικών λογαριασμών και 

διενεργείται ταυτόχρονα με την ενημέρωση ή χρήση του λογιστικού 

συστήματος, δηλαδή χρονικά συμπίπτει με την ελεγχόμενη πράξη. 

Κατασταλτικός είναι ο έλεγχος ο οποίος έπεται της ελεγχόμενης πράξης και 

αποφαίνονται σχετικά με την ορθή τήρηση των διαδικασιών και την αξιόπιστη 

απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων. 

• Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο: Ανάλογα με το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει το έλεγχο οι διενεργούμενοι έλεγχοι διακρίνονται σε 

υποχρεωτικούς και προαιρετικούς. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι επιβάλλονται από 

την κείμενη νομοθεσία για παροχή συγκεκριμένης πληροφόρησης σε κρατικές 

υπηρεσίες, ενώ αντίθετα οι προαιρετικοί έλεγχοι επιβάλλονται από τη διοίκηση 

για παροχή συγκεκριμένης πληροφόρησης στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Ο τομέας στον οποίο διενεργείται ο έλεγχος: Ανάλογα με τον τομέα στον 

οποίο διενεργείται ο έλεγχος, οι διενεργούμενοι έλεγχοι διακρίνονται σε 

διαχειριστικούς, διοικητικούς και φορολογικούς και κάθε φόρα 

επικεντρώνονται στον έλεγχο συγκεκριμένων τομεακών διαδικασιών. Ο 

διαχειριστικός έλεγχος επικεντρώνεται στην οικονομική διαχείριση της 

οικονομικής μονάδας, ο διοικητικός έλεγχος στον τρόπο εφαρμογής των 

διαδικασιών και ο φορολογικός έλεγχος στην τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και την ικανοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης.  
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• Την ιδιότητα του ελεγκτή: Ανάλογα με την ιδιότητα του ελεγκτή και την 

εξάρτησή του από την ελεγχόμενη μονάδα, οι διενεργούμενοι έλεγχοι 

διακρίνονται σε εξωτερικούς ελέγχους και εσωτερικούς. Ο εξωτερικός έλεγχος 

διενεργείται από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ανεξάρτητη 

σχέση εργασίας με την ελεγχόμενη μονάδα, είναι οικονομικά ανεξάρτητο τόσο 

με την μονάδα όσο και με τα ενδιαφερόμενα προς αυτή μέρη (μέτοχοι, διοίκηση 

κλπ) και έχει τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διενέργεια ελέγχων, όπως άδεια 

εργασίας, εχέγγυα εντιμότητας και επάρκεια θεωρητικών γνώσεων και 

εμπειρίας. Στον εξωτερικό έλεγχο ο ελεγκτής βασίζεται στα διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα ελέγχου (International Standards on Auditing – ISA) και τα συναφή 

πρότυπα και πρακτικές που αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο και κάθε φύσης 

και έκτασης ελεγκτι-κολογιστική εργασία, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(International Accounting Standards – IAS), στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting 

Standards – IFRS) και τις ερμηνείες τους (SIC – IFRIC Interpretations), τις 

τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οποίες εκδίδονται ή 

εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board – IASB) και στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

(ΕΕΠ, ΦΕΚ Β’ 1589/2004). Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από κάποιο 

φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την ελεγχόμενη 

μονάδα – συνήθως η σχέση είναι υπαλληλική και σχετίζεται άμεσα με τις 

ομάδες ενδιαφερομένων (διοίκηση, διευθύνσεις κλπ). Στον εσωτερικό έλεγχο ο 

ελεγκτής βασίζεται στους Κανονισμούς Λειτουργίας της οικονομικής μονάδας 

και τις υποδείξεις της διοίκησης, τα οποία μπορεί να αποκλίνουν από ελεγκτικά 

πρότυπα που ακολουθούνται στον εξωτερικό έλεγχο.  

 

 

3.2 Ο Εσωτερικός Έλεγχος  

 

Παραδοσιακά, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει σχεδιαστεί με σκοπό να 

βοηθήσει στην εξασφάλιση αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών και στη διασφάλιση 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Πιο πρόσφατα, ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό έλεγχο, την αξιολόγηση των 
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κινδύνων, των εποπτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και πολλά άλλα. Η επέκταση του 

ρόλου έχει αυξήσει τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου και την έχει καταστήσει μέρος 

της δομής ελέγχου της διαχείρισης του οργανισμού ή γενικότερα κομμάτι του 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων (Spira & Page, 2003). Ταυτοχρόνως, το γεγονός αυτό 

έχει αλλάξει και τις απαιτήσεις που τίθενται στους εσωτερικούς ελεγκτές. Ο νέος ρόλος 

τους απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες, και πολλές οικονομικές μονάδες 

αντιμετωπίζουν την επιλογή μεταξύ του να αναπτύξουν αυτές τις ευρύτερες 

αρμοδιότητες στο εσωτερικό περιβάλλον ή στο αναθέτουν τις αρμοδιότητες του 

εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες - παρόχους υπηρεσιών (Ahlawat & 

Lowe, 2004).  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία με προσανατολισμό στη διαχείριση του 

τρόπου λειτουργίας της οικονομικής μονάδας η οποία εξελιχθεί γρήγορα μετά από το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

περιοριζόταν στον έλεγχο και την εξέταση οικονομικών και λογιστικών θεμάτων. Στη 

σύγχρονη εποχή ο εσωτερικός έλεγχος ασχολείται με όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων λειτουργίας και αντίστοιχα εκτελεί μια σειρά από συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας τβν 

οικονομικών καταστάσεων. Εξ ορισμού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (ΙΙΑ), ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, συμβουλευτική και 

αντικειμενική διαδικασία διασφάλισης της ποιητικής λειτουργία στης οικονομικής 

μονάδας η οποία είναι σχεδιασμένη με τέτοιοι τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του προσφέροντας μια συστηματική 

και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων, του ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Εσωτερικός έλεγχος εκτελείται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

θεωρείται ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης από τη στιγμή που 

διορίζεται ή καλύτερα από τη στιγμή που του αναθέτονται οι αρμοδιότητές του και 

μέχρι κάποιο βαθμό επηρεάζεται από τα μέλη της διοίκησης του οργανισμού.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα θέματα που αφορούν στα καθήκοντα 

του εσωτερικού ελεγκτή μέσα σε μια οικονομική μονάδα και συγκεκριμένα θα δοθούν 

οι ορισμοί του όρου και θα περιγραφούν τα καθήκοντα, οι ευθύνες, οι σχέσεις, η ηθική 
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και η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή. Για τη μελέτη του εσωτερικού ελέγχου θα 

στηριχθούν τόσο στα ελληνικά δεδομένα όσο και στα διεθνή πρότυπα. 

 

3.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Ο έλεγχος, αναπτύχθηκε μόνο τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλο που η ανάγκη του 

εκδηλώθηκε πολλά χρόνια νωρίτερα. Πάντα ήταν συνδεδεμένος με τις λογιστικές 

πράξεις των ανθρώπων σε όλες τις εποχές τις ιστορίας. Από ιστορικά στοιχεία που 

βρέθηκαν, ο έλεγχος πρωτοεμφανίστηκε με την ανταλλαγή των αγαθών μεταξύ των 

ανθρώπων σε προϊστορικούς χρόνους. Την εποχή αυτή η ανάγκη της απεικόνισης των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιούργησε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η 

αξιοπιστία των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία την εμφάνιση 

της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα επεσήμανε και την ανάγκη του 

ελέγχου μεταξύ των συναλλασσόμενων πρωτόγονων κοινωνιών. 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών της 

διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων χρημάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην αρχική 

θεσμοθέτηση του ελέγχου σχετικές γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη εμπορικών 

νόμων και λογιστικών εκθέσεων συναντάμε από το 3000 π.Χ. στους Νινευίτες της 

αρχαίας Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ φορολογούσαν κυρίως τις 

συγκομιδές των σιτηρών, και για το λόγο αυτό θεσπίστηκε το αξίωμα των «Επιστατών» 

για τα σιτηρά. Στην αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π.Χ. είχε δημιουργηθεί το συνέδριο 

των «Λογιστών» ως θεσμός για την επιχείρηση των οικονομικών για την πόλη - κράτος. 

Ακόμα υπήρχαν οι «Εύθυνοι», οι οποίοι μαζί με τους λογιστές ήλεγχαν τους 

λογαριασμούς «διαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια 

αξιώματα (Φλιτούρης, 2007). Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάμε τους 

«Εξεταστάς», τους «Απόλογους», οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με διάφορες ελεγκτικές 

αρμοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία Ρώμη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι 

«Τιμητές», οι «Ταμίες» οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη 

Σύγκλητο για τη διαχείριση του δημοσίου Χρήματος (Καζαντζής, 2006). 

Στα τέλη του Μεσαίωνα, στην Ιταλία σημειώνεται η αναγέννηση της Λογιστικής 

και η πόλη της Πίζας έχει τον επίσημο ελεγκτή της. Την ίδια περίπου εποχή στο 

Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις τριπλούν για 

αντιπαραβολή. Το 1581 δημιουργήθηκε στη Βενετία η πρώτη επίσημη «Ένωση 



 Εσωτερικός Έλεγχος  

Ο ρόλος του στη ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

 

25 

Επαγγελματιών Ελεγκτών» και είχε τον τίτλο “Coliegio dei Raxonati” (Τσακλάγκανος, 

2005). Οι οικονομικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η 

ενίσχυση της βιομηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των λογιστικών ελέγχων στη Μ. 

Βρετανία και στη συστηματοποίηση τους. Έτσι η πατρίδα της σύγχρονης Ελεγκτικής 

θεωρείται η Αγγλία (Δήμου, 2000).  

O εσωτερικός έλεγχος είναι πλέον ένα ανεπτυγμένο επάγγελμα. Λίγα χρόνια πριν, 

κάποιος που θα προσλαμβανόταν σε κάποια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, θα 

αντιμετώπιζε μια αγνώριστη κατάσταση όσον αφορά τον ελεγκτικό ρόλο, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και την προσέγγιση. Παρακολουθώντας μάλιστα την εξέλιξη 

του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς ότι πριν το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το 

Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) επρόκειτο κυρίως για μια λειτουργία γραφείου, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τήρησης αρχείων γινόταν χειρωνακτικά και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν μόνο για να ελέγχουν τα λογιστικά δεδομένα μετά την 

ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση λαθών. Μάλιστα, οι σιδηροδρομικές εταιρίες λέγεται 

ότι αποτέλεσαν τους πρώτους σύγχρονους εργοδότες των εσωτερικών ελεγκτών. Το 

καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους πράκτορες των εισιτηρίων των 

σιδηροδρόμων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν απεικονισθεί 

λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται με την έννοια της 

ασφάλειας και της «αστυνόμευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκάλυψη της 

απάτης (Pickett, 2003).  

Φυσικά, ο εσωτερικός έλεγχος προχώρησε μέσα από έναν αριθμό σταδίων προς την 

ανάπτυξή του, λόγω της έντασης της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, 

αλλά και της αύξησης των διοικητικών προβλημάτων, που ανάγκασε τις διοικήσεις να 

εισάγουν τον εσωτερικό έλεγχο σε πολλούς και νευραλγικούς τομείς (όχι μόνο 

χρηματοοικονομικούς) της επιχείρησης και έτσι να θεωρηθεί αναπόσπαστο κομμάτι της. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κάποια βασικά στάδια που πέρασε ο 

εσωτερικός έλεγχος για να φθάσει στην τελική, σημερινή, πολύπλευρη μορφή του.  

Η ελεγκτική λειτουργία αρχικά εμφανίστηκε ως μέρος μιας διαδικασίας επιστασίας, 

ήταν μια βοηθητική, υποστηρικτική λειτουργία. Αργότερα, το 1941 με την καθιέρωση 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors –ΗΠA) και των 

επαγγελματικών προτύπων, δόθηκε έμφαση σε αυτήν και πήρε τη μορφή υπηρεσίας της 

διοίκησης των οργανισμών, μέχρι που πρόσφατα κατέληξε να θεωρείται «υπηρεσία 

στον οργανισμό», του οποίου μέρος αναπόσπαστο αποτελεί η διοίκηση. 
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Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, πιο δραστικό ρόλο ανέλαβε και το διοικητικό 

Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee), καθώς και οι εξωτερικοί 

ελεγκτές, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή. 

Παρατηρείται τέλος, μια αλλαγή οπτικής των εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές 

μόνο λειτουργίες επιτελούν πια και συμβουλευτικές. Από τη μια πλευρά λοιπόν 

απέκτησε πλήρη μορφή και εμπλουτίστηκε με επιπλέον δραστηριότητες και καθήκοντα, 

από την άλλη όμως είχε ως αποτέλεσμα να απαιτείται αναδιαμόρφωση των σχέσεων με 

τους ελεγχόμενους. 

Ο εσωτερικός έλεγχος με τη σημασία που έχει σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με 

αυτή που είχε πριν 20 χρόνια. Οι μεταβολές στην τεχνολογία και το εποπτικό πλαίσιο, 

οδήγησαν τις διοικήσεις σε εγρήγορση για τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, με τη 

δημιουργία μονάδων, όπως Risk Management, Compliance & Controllers και την 

αποκοπή δραστηριοτήτων από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος παλαιότερα, έστω και 

με χρονική υστέρηση παρείχε πληροφορίες για μεγαλύτερες οντότητες. Τώρα πια, δεν 

επαναπαύεται ο Εσωτερικός Ελεγκτής, αλλά ελέγχει όλες τις επί μέρους μονάδες. Το 

γεγονός από την άλλη πλευρά ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξαπλώνεται σε όλες τις 

επιμέρους μονάδες ενός οργανισμού, έχει ως απότοκο την αναγκαιότητα αναβάθμισης 

και περαιτέρω εξειδίκευσής του (Πάσχας, 2006).  

 

3.2.2 Ορισμός της Έννοιας και Σκοπός Του Εσωτερικού Ελεγκτή  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ορίζεται από την Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Οδηγιών, 

είναι το σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών που εφαρμόζονται από την 

οικονομική μονάδα, μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δομής, με σκοπό 

να εξασφαλισθεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Επιπλέον, ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί μέρος του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης καθώς συνεισφέρει στη 

διαδικασία διακυβέρνησης ενός οργανισμού αξιολογώντας και βελτιώνοντας τη 

διαδικασία με την οποία καθιερώνονται και γίνονται γνωστοί οι στόχοι και οι αξίες του, 

ελέγχοντας την επίτευξη των στόχων, διασφαλίζοντας λογοδοσία και προστατεύοντας 

τις αξίες. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών " Η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη 
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και οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια 

λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, 

βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του 

στόχους". 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα λειτουργιών και 

διαδικασιών, ένα σύστημα ελέγχων που εγκαθιδρύει η διοίκηση και αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης (Cheung, 1997). Είναι δηλαδή όλα τα 

μέτρα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην επιχείρηση για την αποφυγή 

καταδολιεύσεων των εργαζομένων σε αυτήν, αλλά και όλα τα μέτρα και οι διαδικασίες 

που καλύπτουν ένα πολυσύνθετο εύρος δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης, 

όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα προετοιμασίας, επαλήθευσης και κατανομής των 

διαφόρων μορφών επίβλεψης πάνω στις τρέχουσες αναφορές και αναλύσεις, που 

επιτρέπουν στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να διατηρούν τον έλεγχο στις διάφορες 

δραστηριότητες της επιχείρησης (Τσακλάγκανος, 2005). 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου είναι μια σημαντική εργασία και προηγούνται 

των ελέγχων, ενώ παράλληλα αποτελούν τον κύριο άξονα αποτελεσματικής εργασίας 

των εσωτερικών ελεγκτών. Βασική προϋπόθεση για την κατάρτισή τους όμως, είναι η 

ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών στην επιχείρηση, διότι κάθε πρόγραμμα ελέγχου 

ακολουθεί βήμα προς βήμα τη ροή των εργασιών με λογική σειρά, ενώ μετά το πέρας 

των ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους ελεγκτές με την εισαγωγή νέων 

δεδομένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος αν καταρτίζονται για πρώτη 

φορά, αρχειοθετούνται (Παπαστάθης, 2003).  

Συμπερασματικά με τον εσωτερικό έλεγχο διασφαλίζεται η αποδοτική συνεργασία 

με τη διεύθυνση της επιχείρησης, η πρόληψη και ο εντοπισμό της απάτης και του 

λάθους, η ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και η έγκαιρη 

προετοιμασία όλων των χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών (Παπαδάτου, 2005).  

Ο αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης, έτσι σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα έλεγχου 

που έχουν τους παρακάτω στόχους: 
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 Τη διασφάλιση ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγράφων και βιβλίων 

της. 

 Την κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και 

λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης. 

 Την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων.  

 Την κατάλληλη κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της. 

 Τη συνεχή ενθάρρυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εντολών της 

διοίκησης από το προσωπικό.  

 Τη συνεχή και πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης προς τους νόμους που διέπουν 

τη λειτουργία της επιχείρησης.  

 Την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης ώστε να εξασφαλισθεί η 

μακροβιότητα της.  

 

Πιο συγκεκριμένα ένας από τους σκοπούς του εσωτερικού ελεγκτή είναι η τήρηση 

της πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Αυτό σημαίνει πως σκοπός του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι η εκτίμηση της διαχείρισης των διαθεσίμων, τις αποδόσεις αυτών, τους 

όρους δανεισμού και πληρωμής των υποχρεώσεων αυτών. Επίσης, αξιολογεί τα 

οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν την πολιτική. Εξετάζει το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση καθώς και την δυναμική του 

περιβάλλοντος και τα μέτρα που καλείται να πάρει, προκειμένου να σταθεί αλλά και να 

επιβληθεί απέναντι στου τρίτους, ειδικότερα αν αναλογιστούμε τα ανταγωνιστικά 

πλαίσια τα οποία κυριαρχούν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (Abdulrahman et 

al, 2004).  

Ένας ακόμη βασικός σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι να αξιολογεί τις 

αποδόσεις των επενδύσεων σύμφωνα πάντα με το αρχικό σχεδιασμό, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε και προωθήθηκε από την διοίκηση. Επίσης σκοπός του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι η γενική συνέπεια που θα πρέπει να παρουσιάζεται σε σχέση με τα αρχικά 

αποφασισμένα στοιχεία που θέτει η διοίκηση σε σχέση με αυτά που διαμορφώνονται 

στο τέλος της περιόδου αναφορικά με τα προϋπολογισθέντα κόστη τόσο σε συνολικό 

επίπεδο όσο και των επιμέρους που αφορούν τα τμήματα και επίσης οι αναλύσεις που 

προκύπτον από την σχέση κόστους οφέλους (Κάντζος και Χονδράκη, 2006).  
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Επιπλέον σκοπός του ελεγκτή είναι από τη μια η αξιολόγηση της ακρίβειας και από 

την άλλη η εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Ακόμη το βλέμμα του εσωτερικού ελεγκτή στρέφεται και στην παραγωγική 

διαδικασία. Έτσι, ο εσωτερικός ελεγκτής αξιολογεί συνεχώς τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από τον ποιοτικό έλεγχο. Ο βασικός λόγος είναι για να εκτιμηθεί αν 

σημειώνεται μια διαχρονική συνέπεια ανάμεσα στα παραγωγικά πρότυπα που έχουν 

τεθεί από τα αρμόδια στελέχη και αναγράφονται στον ποιοτικό πρόγραμμα και 

θεσπίζονται θεσμικά από την διοίκηση και την εκροή της παραγωγικής διαδικασίας. Στο 

ίδιο πνεύμα, αναφορικά δηλαδή με όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν με ίσως πιο 

γενική έννοια την παραγωγική διαδικασία, ο σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι η 

αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και της αποδοτικότητάς τους (Παπαδάτου, 2005).  

Αξιολογεί δηλαδή, τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού τα γενικά 

προγράμματα παραγωγής, το ύψος και τη διαχείριση των αποθεμάτων καθώς βεβαίως 

και τη διάθεση των προϊόντων. Ακόμη ανάμεσα στους σκοπούς του εσωτερικού ελεγκτή 

εντάσσονται και οι δράσεις τους για την αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας του 

φορέα με τρίτους και γενικά με το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα η 

επιχείρηση, η εκτίμηση της ύπαρξης κλίματος αποδοχής και διάθεσης συνεργασίας των 

ελεγχομένων.  

Ένας ακόμη βασικός σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι η εξέταση και η 

αξιολόγηση του συστήματος οργάνωσης και κατά πόσο το σύστημα αυτό είναι επαρκές 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Επιπλέον εξετάζει και αξιολογεί την ύπαρξη διαδικασιών 

και εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις συναλλαγών και συνεργασίας με 

τρίτους. Ένας από τους πιο σημαντικούς σκοπούς του εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί και 

η περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση λειτουργίας της 

επιχείρησης και προβαίνει επίσης στη σύγκριση των αρχικών στόχων με το αποτέλεσμα 

που προκύπτει (Huson et. al, 2001).  

Σε ένα δευτερεύων επίπεδο ο εσωτερικός ελεγκτής εκτιμά και αξιολογεί τον τρόπο 

επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και 

μεταξύ των τμημάτων. Αξιολογεί δηλαδή, εκείνες τις αδυναμίες αλλά και τα 

προβλήματα που μπορεί να διακατέχουν τα μέλη του προσωπικού και τα οποία μπορεί 

να οδηγήσουν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. Τέτοια μπορεί να είναι 
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η απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις ή και ακόμα η δυσφορία για την παραγωγή 

έργου (Φυτράκης, 2010).  

Τέλος ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου αλλά και 

την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα στελέχη όλων των βαθμίδων 

και γενικότερα την συμπεριφορά των εργαζομένων. Όπως επίσης και το βαθμό εκείνο 

στον οποίο συμμορφώνονται οι εργαζόμενοι στις αποφάσεις της διοίκησης, τους 

κανόνες λειτουργίες και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσει με τρίτους (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013).  

 

3.2.3 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Όπως όλες οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων, έτσι και ο εσωτερικός έλεγχος έχει δεχθεί 

πολλές μεταβολές με το πέρασμα των χρόνων. Στην ουσία, ο εσωτερικός έλεγχος 

ξέφυγε από τα παραδοσιακά πλαίσια στα οποία είχε αναπτυχθεί και άλλαξε τόσο την 

κατεύθυνση όσο και το κέντρο βάρους του. Άρχισε να κινείται σε είδη ελέγχων πέρα 

από τις οικονομικές καταστάσεις όπως σε διοικητικούς και λειτουργικούς ελέγχους 

Βέβαια, η μεταστροφή αυτή από τα παραδοσιακά πλαίσια σε πιο σύγχρονες 

καταστάσεις δεν πραγματοποιήθηκε με ευκολία. Τα εμπόδια που συνάντησε ο 

εσωτερικός έλεγχος σε αυτή τη διαδικασία υψώθηκαν από πολλές κατηγορίες και 

διάφορους λόγους (Woodworth et al., 1996). Οι διοικούντες δεν επέδειξαν την 

απαιτούμενη υποστήριξη προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να καλύψει ελεγκτικά 

όλους τους χώρους της επιχειρηματικής δράσης. Οι ελεγχόμενοι ήταν η δεύτερη ομάδα 

στελεχών που επέδειξαν διάφορους προβληματισμούς και απροθυμία προς του ελεγκτές 

ειδικότερα όταν ο έλεγχος άγγιζε θέματα τεχνικής φύσης και ζητήματα της παραγωγικής 

διαδικασίας, χρησιμοποιώντας σαν βασικό αιτιολογικό ότι παρόμοιας φύσης ζητήματα 

δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου.  

Τέλος, προβλήματα σημειώθηκαν ακόμα και από τους ίδιους τους ελεγκτές που 

ήταν επιφορτισμένοι στο να προβαίνουν στους διευρυμένους ελέγχους και η όλη αυτή 

προσπάθεια να στέφεται με επιτυχία. Ο κυριότερος λόγος που οδηγούσε σε αυτήν την  

κατάσταση εκ μέρους των ίδιων των ελεγκτών ήταν η αρχική τους αδυναμία να 

υποστηρίξουν το ίδιο τους το έργο. 

Αυτό που βοήθησε και λειτούργησε καταλυτικά προκειμένου να ανατραπεί η 

κατάσταση που περιγράψαμε πριν, αναφορικά με τα αρχικά προβλήματα που 
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σημειώθηκαν στις νέες και διευρυμένες αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου, ήταν οι 

τελευταίες ανακατατάξεις που σημειώθηκαν στην αγορά. Το γεγονός αυτό έδωσε την 

δυνατότητα στον εσωτερικό έλεγχο να επανακτήσει το χαμένο έδαφος που είχε 

παραχωρήσει στις αρχικές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν. Ο εσωτερικός έλεγχος 

έπειτα από αυτό απέκτησε δυναμική και παρουσία και άρχισε σταδιακά να γίνεται 

περισσότερο αποδεκτός από τους ίδιους τους ελεγχόμενους. Οι τελευταίοι μάλιστα 

έφτασαν ακόμα και στο σημείο να δηλώνουν πως ο εσωτερικό έλεγχος, ειδικά με τη νέα 

μορφή που έχει λάβει να κρίνεται άκρως απαραίτητος και σκόπιμος αναλογιζόμενοι τις 

περισσότερες μορφές τις άκρως ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

Έτσι σήμερα ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε: έλεγχο παραγωγής, οικονομικό- 

λογιστικό έλεγχο, διοικητικό έλεγχο και σε λειτουργικό έλεγχο (Παπάς, 1999). 

 Ο Λογιστικός ή Οικονομικός Έλεγχος πιστοποιεί την ορθότητα και την 

ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων. Με άλλα λόγια ο λογιστικός έλεγχος 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση 

της επιχείρησης, δηλαδή με τα κεφάλαια (ίδια ή ξένα) που είναι απαραίτητα για 

την ομαλή λειτουργία της. Ο κίνδυνος χαμένων κεφαλαίων και ο πιστωτικός 

κίνδυνος προβάλλονται ως καθοριστική για τη βιωσιμότητα της. Στα πλαίσια της 

μείωσης του κινδύνου και της σωστής κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, 

διενεργούνται: 

o Έλεγχοι εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, όπου διαπιστώνεται αν οι 

επενδύσεις είναι πάντα σύμφωνα με την εγκεκριμένη επενδυτική πολιτική. 

o Έλεγχοι αξιολογήσεων και διαδικασιών όπου κυρίως συγκρίνεται το 

κόστος των επενδύσεων με τις τρέχουσες αξίες και γίνεται συμφωνία των 

υπολοίπων βασικών λογαριασμών, δηλαδή του «ταμείου», των 

«καταθέσεων» και των «δανείων». 

o Έλεγχοι διαθέσιμων, συμμετοχών, καταθέσεων σε τράπεζες και δανείων, 

όπου διαπιστώνεται η ενημέρωση αυτών και η επιβεβαίωση των 

υπολοίπων της. 

 Ο Διοικητικός Έλεγχος περιέχει κανόνες που θεσπίζει η διοίκηση, στοχεύοντας 

την επιτυχία με την μεγιστοποίηση των κερδών της και την σωστή λειτουργία 

της αποδοτικότητας υποβάλλοντας λογιστικές καταστάσεις και στοιχεία της 

πορείας της που ελέγχονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Στόχος τους είναι η 

σωστή διοίκηση των τμημάτων. Εξετάζουν την ευρύτητα των λειτουργιών και 
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αξιολογούν την αποτελεσματικότητα για την επίτευξη των στόχων και γενικά 

όλες τις δραστηριότητες του φορέα ως προς την διοίκηση. Επίσης εξετάζουν τη 

συμμόρφωση των εργαζομένων προς τα σχέδια και αποφάσεις της πολιτικής 

διοίκησης της εταιρίας. Γενικότερα αξιολογούν και αξιοποιούν το ανθρώπινο 

δυναμικό προσπαθώντας να καλυτερέψουν το εργασιακό περιβάλλον και να 

είναι ενήμερο για τους στόχους της στην υλοποίηση αυτών, με στόχο το 

ελάχιστο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο όφελος. 

 Οι Λειτουργικοί Έλεγχοι αποβλέπουν στο αν λειτουργεί σωστά και 

αποτελεσματικά ένα τμήμα και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν κατά πόσο οι διαδικασίες 

στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης, είναι αποτελεσματικές κατά 

την υλοποίηση των αποφάσεων. Εξετάζουν ακόμη αν οι λειτουργίες συμβάλλουν 

στη βελτίωση ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών 

επιπέδων και άλλων τμημάτων.  

 Ο έλεγχος παραγωγής αφορά την διαδικασία της παραγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια 

ο έλεγχος παραγωγής στοχεύει στη διερεύνηση του κατά πόσο τηρούνται οι 

παραγωγικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει τον 

σωστό ανεφοδιασμό των πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, τον έλεγχο 

της ποιότητας τους, την τήρηση της διαδικασίας της συσκευασίας, παράδοσης – 

παραλαβής των προϊόντων και γενικότερα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που 

αφορούν την παραγωγή προϊόντων. Συμπεραίνουμε ότι καμία λειτουργία της 

επιχείρησης δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

3.2.4 Καθήκοντα Και Υποχρεώσεις Του Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές προέρχονται από τα πιο ικανά και έμπιστα στελέχη μιας 

επιχείρησης καθώς ο ρόλος τους θεωρείται καθοριστικός για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αξιόλογες σπουδές στους 

τομείς της λογιστικής, της διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και του δικαίου 

και διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική πείρα.  

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή είναι διαφορετικά 

ανάλογα με το αντικείμενο και την κλίμακα εργασιών της επιχείρησης, την οργανωτική 

της δομή και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου (Παπαδάτου,2005). 
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Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή σε γενικές γραμμές είναι να εξασφαλίσει 

την άριστη υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης καθιστώντας την αποτελεσματική, 

να διατηρεί μια σωστή οργανωτική δομή, να μεριμνά για μια ορθολογική διαχείριση και 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, και τέλος να αξιολογεί και να 

αξιοποιεί κατά αποτελεσματικότερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η 

επιχείρηση. στην ουσία η διοίκηση επιθυμεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές να 

λειτουργούν χρησιμοποιώντας το πλούσιο οπλοστάσιο γνώσεων και ιδεών τους για να 

μεγιστοποιήσουν τα μεγέθη και τα αποτελέσματα της επιχείρησης ((Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

Επίσης στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ο προγραμματισμός της εργασίας του κατά τέτοιο τρόπο που να 

διευκολύνει τον έλεγχο των διάφορων τομέων ή τμημάτων της επιχείρησης και η 

εύρεση διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Ακόμη ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να βεβαιωθεί ότι το λογιστικό 

σύστημα λειτουργεί ορθολογικά και οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αξιόπιστες, το 

προσωπικό της επιχείρησης τηρεί τα μέτρα και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου 

που έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση, το συνολικό κόστος εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου δεν ξεπερνά τα οφέλη που υπάρχουν από αυτόν.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ισχυρή εξουσία σε 

όλους τους τομείς της επιχείρησης. Είναι παρόντες σε κάθε θέμα που ανακύπτει, σε 

κάθε εξέλιξη κα σε κάθε δράση της επιχειρηματικής ζωής και επέκτασης του 

επιχειρηματικού φορέα.  

Στις μέρες μας, ο εσωτερικός ελεγκτής, ακόμα και στην χώρα μας, χαίρει ιδιαίτερης 

εκτίμησης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τους παρέχονται υψηλού επιπέδου 

επιχειρηματικές αρμοδιότητες, ικανές να συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών, 

των στρατηγικών και των γενικότερων αποφάσεων των διοικούντων. Αυτό βέβαια, 

πραγματοποιείται μόνο όταν η ίδια η διοίκηση πεισθεί πως ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

ικανός και διαθέτει ικανότητες, καθολική γνώση επί του φορέα και ειδική γνώση επί 

συγκεκριμένων πολιτικών (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Μέσα στο πλήθος των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή είναι και η 

αναθεώρηση των παλαιότερων προγραμμάτων ελέγχων, επίσης διεξάγουν  ελέγχους 
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διαφόρων μορφών όπως οικονομικούς, λειτουργικούς διοικητικούς, τεχνικούς αλλά και 

ελέγχους που εντάσσονται στην παραγωγή. Βασιζόμενοι στα προγράμματα ελέγχων, 

διεξάγουν ελέγχους για όλες τις λειτουργίες, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της 

εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των ελέγχων και πριν την σύνταξη της 

συνοπτικής έκθεσης συζητούν τα ευρήματα που έχουν προκύψει με τους ελεγχόμενους.  

Έπειτα, συντάσσουν τις εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στον προϊστάμενο του 

τμήματος με σκοπό να συζητηθούν σε αρχικό επίπεδο και σε τελικό να πάρουν την 

τελική έγκριση. Αφού οι εκθέσεις των τμημάτων εγκριθούν επιφορτίζονται με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης. Ο διευθυντής του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχει διατηρεί μαζί τους στενή σχέση και είναι υποχρεωμένοι 

να διερευνούν τις διάφορές θεματικές ενότητες και γνωματεύσεις που τους ορίζει ή τους 

παρέχει ο διευθυντής. Διατηρούν επίσης, στενές σχέσεις με τους βοηθούς ελεγκτές 

επιβλέποντας τις εργασίες τους υπό ένα πνεύμα συμβουλών και γενικότερης 

κατεύθυνσης. Επίσης, ανάμεσα στις βασικές αρμοδιότητες που μόλις παραθέσαμε, στις 

βασικές τους υποχρεώσεις εντάσσονται επίσης η σύνταξη του μηνιαίου απολογισμού 

δράσης, τον οποίο βέβαια υποβάλλουν στον προϊστάμενο της εταιρείας (Τσακλάγκανος, 

2005).  

Τέλος οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια μέσω 

συνεχούς εκπαίδευσης και έχουν την προσωπική ευθύνη για τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης τους προκειμένου να διατηρήσουν την επαγγελματική τους επάρκεια. 

Πρέπει να ενημερώνονται για τις βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, 

στις διαδικασίες και στις τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου. Η συνεχής εκπαίδευση 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ιδιότητάς του ως μέλους και της συμμετοχής του σε 

επαγγελματικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, 

σεμιναρίων, μαθημάτων ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και μέσω εσωτερικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

(Παπαστάθης, 2003). 

 

 

3.2.5 Κώδικας Ηθικής Και Χαρακτηριστικά Ελεγκτή 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πρόσωπο κλειδί για την 

επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει 
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να είναι άμεμπτου ηθικής και να κατέχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Ο Κώδικας 

Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΗΠΑ) εξειδικεύει τους 

κανόνες συμπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελματιών, όσον αφορά την 

Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα και Εμπιστευτικότητα που πρέπει να επιδεικνύουν 

(ΣΟΛ 1989, 1990).  

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Κώδικα Δεοντολογίας ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

διαθέτει ακεραιότητα, δηλαδή ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και επάρκεια γνώσεων για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Να είναι αφοσιωμένος στα καθήκοντα του και στις 

υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί. Να μην εμπλέκεται σε συμβάντα που μπορεί να 

δημιουργούν προβλήματα για το επάγγελμα  και την εταιρεία του, να μη συμμετέχει σε 

παράνομες, αντιδιολογικές ή αντικανονικές δραστηριότητας.  

Επίσης ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του με 

αντικειμενικότητα, αναλαμβάνοντας να εκτελέσει μόνον υπηρεσίες  που υπόκεινται στις 

αρμοδιότητες του, να απέχει από ενέργειες που είναι αντίθετες με τα συμφέροντα της 

εταιρείας και επηρεάζουν την κρίση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Ακόμη να μη δωροδοκείται από υπαλλήλους, προμηθευτές, πελάτες ή εταιρείες 

συνδεόμενες με τη δική του καθώς μπορεί έτσι να επηρεαστεί η κρίση του.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι εχέμυθος, να μην χρησιμοποιεί 

εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό του όφελος ή η σε βάρος της εταιρείας του. 

Επιπλέον ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να παραμένει νομοταγής και να τηρεί τις αρχές 

του επαγγέλματος, να είναι επιμελής κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να 

μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις αρμοδιότητες του.  

Έκτος από τα ηθικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να διαθέτει μια πληθώρα και άλλων προσόντα, αφού οι υψηλές 

απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης απαιτούν διαρκώς όχι μόνο βελτιώσεις αλλά και 

αυξήσεις των προτύπων του εσωτερικού ελεγκτή. Η νοητή  πορεία δηλαδή των 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού ελεγκτή δεν δίνεται από μια στατική εικόνα αλλά από 

μια δυναμική πορεία εμπλουτισμού και συνεχούς βελτίωσης. Το μόνο στατικό σε όλη 

αυτήν την διαδικασία είναι η διατήρηση των χαρακτηριστικών και η οχύρωση του 

εσωτερικού ελεγκτή στα υψηλά προσόντα και πρότυπα που ήδη διαθέτει.  

Ο πρώτος τομέας της συγκεκριμένης ανάλυσης, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, 

έχει να κάνει το μορφωτικό επίπεδο του εσωτερικού ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση το 

μορφωτικό επίπεδο πρέπει να είναι αντίστοιχο μιας ανώτατης πανεπιστημιακής 
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εκπαίδευσης. Χρήσιμο θεωρείται να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο πως, αυτή η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια αντιστοιχία και μια 

αναλογικότητα με τη φύση και τη δραστηριότητα του φορέα (Παπάς, 1990).  

Βασικοί πυλώνες της πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι από τη μια η δημιουργία 

μιας επαρκούς και ολοκληρωμένης μόρφωσης οικονομικού προσανατολισμού και από 

την άλλη η κατοχή οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων εντός ενός πλαισίου 

πανεπιστημιακής παιδείας. Οι οικονομικές επιστήμες όμως, χαρακτηρίζονται από 

πλήθος ειδικών και γενικών τομέων και κατευθύνσεων και για αυτό το λόγο κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθούμε πως ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εστιάσει κυρίως στους 

επιχειρηματικούς κλάδους της επιστήμης.  

Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να ανδρωθεί επιστημονικά με την θεωρητική 

επιχειρηματικότητα και ειδικότερα με την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, τις 

επιχειρηματικές συμβουλές, τη διαχείριση κεφαλαίων, την έννοια της ανάλυσης 

κόστους-οφέλους, την ανάλυση πόρων και μέσων. Η κατοχή και γνώση όλων των 

παραπάνω ειδικοτήτων αποτελούν μια εγγύηση την οποία θα πρέπει να εμπνέει ένας 

εσωτερικός ελεγκτής ειδικότερα μάλιστα όταν όλες αυτές οι γνώσεις αποτελούν τμήμα 

μιας πανεπιστημιακής παιδείας (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Η εφαρμογή των γνώσεων αυτών, σε συνδυασμό μάλιστα με την πρόσθεση μιας 

διαδικασίας σύνθεσης αυτών των προσόντων αποτελούν ένα καλό δείγμα πως ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι σε θέση όχι μόνο να λειτουργήσει σωστά τον φορέα στον 

οποίο εργάζεται αλλά και να φέρει την επιθυμητή πρόοδο. Η μόρφωση όμως αυτή, όπως 

αναφέραμε και στην εισαγωγή της παραγράφου, δεν είναι μια στατική πράξη αλλά 

χαρακτηρίζεται ως μια διαρκή και ενεργή διαδικασία, συνεχούς εμπλουτισμού των 

γνώσεων  με αύξηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων 

αναφέρεται στην απόκτηση εξειδικευμένων προδιαγραφών που δεν δίνονται στα 

πλαίσια μιας πανεπιστημιακής μόρφωσης και θα πρέπει να αποκτώνται μέσω 

διαδικασιών μιας δια βίου εκπαίδευσης. 

Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά μιας και η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες 

απαιτήσεις σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής δραστηριότητας. Συνεχώς στον 

εργασιακό χώρο εμφανίζονται νέα σύγχρονα μέσα εργασίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να διακρίνεται από ευχέρεια και βαθειά γνώση σε αυτά τα σύγχρονα μέσα. 

Επίσης θα πρέπει για την ορθή εκτέλεση των ελέγχων που απαιτείται από τον εσωτερικό 

ελεγκτή η ικανότητα εφαρμογής πρότυπων τεχνικών και διαδικασιών. Ο τρόπος για να 
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επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι μια πολύχρονη εμπειρία σε διάφορους κλάδους της 

ελεγκτικής (Παπαστάθης, 2003).  

Οι ικανότητες βέβαια, δεν θα πρέπει να εξαντλούνται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που 

έχει αποκομίσει κάποιος μέσα από το μορφωτικό του επίπεδο και εναλλαγές του 

εργασιακού τομέα. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ενισχύει διαρκώς τις 

ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέπουν να αξιολογεί και να εκτιμά τα δεδομένα και 

τις καταστάσεις. Ένα οξύ και κριτικό πνεύμα εντάσσονται στα προσόντα και τα 

πρότυπα του εσωτερικού ελεγκτή προκειμένου να ασκεί κριτική επί των συστημάτων 

λειτουργίας και όχι επί των ελεγχομένων.  

Η ενισχυμένη κριτική ικανότητα επιτελεί στο να κατανοεί κανείς πολύπλοκα 

δεδομένα, δυσνόητα και πολυεπίπεδα προβλήματα. Κατέχοντας λοιπόν, την ικανότητα 

αξιολόγησης και εκτίμησης ο εσωτερικός ελεγκτής δεν χάνει πολύτιμο χρόνο 

προσπαθώντας να κατανοήσει τα προβλήματα αλλά αντιθέτως μπορεί να καταλήγει 

εύκολα σε λύσεις και χρήσιμα συμπεράσματα. 

Σημαντική θέση επίσης στα προσόντα του εσωτερικού ελεγκτή, κατέχει και  

παράμετρος της ψυχολογίας. Όταν βέβαια, αναφερόμαστε στην έννοια της ψυχολογίας, 

αυτή θα πρέπει να νοείται σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαίσθησης. Βασική 

επιδίωξη του εσωτερικού ελεγκτή είναι να μην αποβεί άσκοπη η διενέργεια του 

ελέγχου. Απαραίτητο εργαλείο για να μην πραγματοποιηθεί το παραπάνω, σε πολλές 

περιπτώσεις, είναι η κατοχή της διαίσθησης που θα πρέπει να κατέχει. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής λοιπόν, θα πρέπει κατά ένα τρόπο να γνωρίζει ή καλύτερα να διαισθάνεται 

πως κάτι δεν βαίνει καλώς χωρίς πολλές φορές να καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα 

αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Η χρησιμοποίηση αυτής της ιδιότητας δεν θα πρέπει 

να εξαντλείται σε κάποια μεμονωμένη φάση του ελέγχου αλλά να χρησιμοποιείται 

συστηματικά, τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου όσο και 

πριν την έναρξη των επί μέρους ελέγχων (Παπαδατου, 2005).  

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός πως ένας εσωτερικός ελεγκτής εργάζεται 

σε ένα ομαδικό περιβάλλον. Αυτός είναι ο βασικό λόγος που ανάμεσα στα βασικά του 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται ένα ομαδικό πνεύμα εργασίας και μια 

προθυμία για συνεργασία τόσο με τους συνεργάτες του όσο και με τους ελεγχόμενους. 

Θα πρέπει επίσης να είναι φιλικός προς όλα τα επίπεδα και όλες του οι ενέργειες να 

χαρακτηρίζονται από ευγένεια, αντικειμενικότητα και απλότητα. Θα πρέπει ανάμεσα 

στα άλλα, να διακρίνεται από μια ευχέρεια τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό 
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λόγο προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους 

ελεγχόμενους. Η σκέψη του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και να μην 

επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Η σκέψη βέβαια, δεν θα πρέπει να μένη 

κλειδωμένη σε εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες αλλά θα πρέπει να εξωτερικεύεται 

και να εκφράζεται με θάρρος. Η σκέψη θα πρέπει να αποτελεί επίσης προϊόν 

ορθολογικής διαδικασίας και να χαρακτηρίζεται από ορθότητα και αντικειμενικότητα.  

Με αυτόν τον τρόπο ο εσωτερικός ελεγκτής θα μπορεί να έχει την ικανότητα του να 

πείθει, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για όλα τα στάδια της εργασίας του. Η σκέψη αποτελεί 

ένα από τους πιο κοινούς κινδύνους γιατί μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα το συμφέρον 

του φορέα και να θέσουν ταυτόχρονα σε κίνδυνο το κύρος αν δεν αποκλείσει από πριν ο 

εσωτερικός ελεγκτής συμβιβαστικές λύσεις με τους ελεγχόμενους ή ακόμα και τρίτους 

παράγοντες.  

Η ικανότητα της σύνθεσης θα πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό προσόν και 

πρότυπο ενός εσωτερικού ελεγκτή. Η σύνθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

ικανότητα της ανάλυσης των ευρημάτων, των γεγονότων και των καταστάσεων. Κατά 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθή ερμηνεία των γεγονότων και εντοπισμός των 

ορθότερων λύσεων των προβλημάτων καθώς επίσης και έγκαιρη ανίχνευση των αιτιών 

που οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα. Μέσω της σύνθεσης των γεγονότων 

επιτυγχάνεται η πλήρης κατανόηση των μεγεθών και η αντικειμενική ποσοτικοποίηση 

τους. Πέρα από την ποσοτικοποίηση επιτυγχάνεται κάτι ακόμα πολυτιμότερο που δεν 

είναι άλλο από την έκφραση αυτών των μεγεθών σε αξία μιας και αυτό φέρει ιδιαίτερη 

βαρύτητα για το μέλλον του φορέα (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

Υπάρχει επίσης, ένα σύνολο προσόντων και προτύπων για τον εσωτερικό ελεγκτή 

που αφορούν γενικά στοιχεία του χαρακτήρα του, που κρίνονται επιβεβλημένα για την 

εν γένει συμπεριφορά του και στάση απέναντι στα πράγματα και στα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν. Έτσι, μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά σε πρώτο επίπεδο γενικά 

χαρακτηριστικά των προτύπων του εσωτερικού ελεγκτή και σε δεύτερο επίπεδο να 

εξειδικεύσουμε ως κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά αυτά.  

Ανάμεσα στα γενικά προσόντα περιλαμβάνονται η λεπτότητα, η διπλωματικότητα, 

η διακριτικότητα. Όλα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα και απαραίτητα για να 

ενισχύεται η ικανότητα για ευέλικτες ενέργειες ανάλογα με τις περιστάσεις και 

περιπτώσεις για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, μιας και όλα αυτά 
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χρειάζονται τόσο πριν όσο και μετά του σταδίου της κάθε εργασίας του εσωτερικού 

ελεγκτή.  

Επιπλέον, επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τον ακέραιο και συμπαγές σε 

διάρθρωση σκέψη και κρίση χαρακτήρα, την εργατικότητα, την υπομονή, την επιμονή, 

την επιμέλεια, την εχεμύθεια, την ευθύτητα, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την 

ηθικότητα και την υπευθυνότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που ίσως να ονομάσει 

και κάποιος ως γενικές αρετές,  δίνουν την δυνατότητα στον εσωτερικό ελεγκτή να είναι 

φιλαλήθης και να μην αποκρούει ποτέ την αλήθεια, ακόμα και αν υποστεί πιέσεις, κάτι 

που αποτελεί συχνό φαινόμενο, που μπορεί να αποφέρουν ακόμα και την απώλεια της 

εργασίας.  

Τέλος ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει έμπνευση και να αυτοσχεδιάζει 

ανάλογα με τα προβλήματα που προκύπτον και να είναι συνεχώς φορέας νέων ιδεών και 

φρέσκων απόψεων απέναντι σε κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει και νέες 

προκλήσεις που μπορούν να αναδυθούν στο εργασιακό περιβάλλον. Σε καμία 

περίπτωση ο εσωτερικός ελεγκτής δεν θα πρέπει να λησμονεί το σημαντικό στοιχείο 

από το οποίο εκπορεύεται η ίδια του η ύπαρξη και δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι 

είναι σύμβουλος της διοίκηση και το αυριανό στέλεχος που θα καλύψει μια θέση κλειδί 

μέσα στο φορέα.  

Αυτό βέβαια δεν έχει μια μονόδρομη κατεύθυνση αλλά χαρακτηρίζεται από μια 

αμφίδρομη σχέση, και από τη διοίκηση δηλαδή προς τον εσωτερικό ελεγκτή. Όλα αυτά, 

τα οποία αναφέραμε, αποτελούν όλα εκείνα τα βασικά γνωρίσματα που πρέπει να 

κατέχει ο εσωτερικός ελεγκτής και που πρέπει να συνθέτουν την προσωπικότητα εκείνη 

που θα αριστοποιεί τις ικανότητες και θα ενισχύει τη θέση του, δημιουργώντας τον 

άριστο επαγγελματία (Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, ΦΕΚ Β’ 1589/22-10-2004).  

 

3.2.6 Η Θέση και η Ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελεγκτή  

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης και αυτό σημαίνει ότι δε 

διαθέτει την επαγγελματική ανεξαρτησία και ανεπηρέαστη σκέψη όπως ένας εξωτερικός 

ελεγκτής. Κατέχει, όμως, υψηλή θέση στην ιεραρχία, είναι ανεξάρτητος από το 

προσωπικό που υπόκειται στον έλεγχο του και είναι πρόσωπο έμπιστο, ικανό και έχει 

πλήρη επαγγελματική κατάρτιση. Η θέση του εσωτερικού ελεγκτή στην οργανωτική 

ιεραρχία ποικίλει, συνήθως όμως ο εσωτερικός ελεγκτής υπάγεται στην οικονομική 
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διεύθυνση και αναφέρεται απ' ευθείας στον οικονομικό διευθυντή (Zhang, Zhou & Zhou 

2007). 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν ασκεί εξουσία επί των ελεγχόμενων, δεν υποκαθιστά 

τους επιτελείς των ελεγχόμενων τμημάτων, με σκοπό να δώσει εντολές σε αυτούς, δεν 

προσπαθεί να επιβληθεί για να κυριαρχήσει, αντιθέτως, έχει ως σκοπό του να ελέγχει τις 

λειτουργίες τους και κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Επίσης σκοπός 

του είναι να προτείνει λύσεις και να παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στους ελεγχόμενους, 

προκειμένου να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί στο έργο τους. Για την επίτευξη των 

στόχων του ελέγχου είναι απαραίτητο ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ ελεγκτών και 

ελεγχόμενων (Christopher, Sarens &Leung 2009).  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους θα πρέπει να 

έχουν στο νου τους τα εξής (Stewart & Subramaniam, 2008): 

I. Ότι έχουν τα ίδια εργασιακά προβλήματα και τους ίδιους σκοπούς με τους 

ελεγχόμενους. 

II. Οι ελεγχόμενοι έχουν καλύτερη γνώση του αντικειμένου από τους ελεγκτές. 

III. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο 

εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής και καλής 

συνεργασίας. 

IV. Οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση των πορισμάτων του ελέγχου, στο 

βαθμό που τους αφορά. 

Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη 

διοίκηση μια εταιρείας, έτσι ώστε ένας εσωτερικός έλεγχος να χαρακτηριστεί 

επιτυχημένος είναι η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. 

Να έχουν δηλαδή πλήρη, ελεύθερη και ανεμπόδιστοι πρόσβαση σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης.  

Στον όρο ανεξαρτησία εμπεριέχεται επίσης η δυνατότητα να εκτελούν ελεύθερα την 

εργασία τους και να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από κάθε είδους παρεμβάσεις. Αυτό 

είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο όταν τους παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

Επιπλέον, η ανεξαρτησία υποδηλώνει την επάρκεια του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου και την απαίτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Επίσης το καταλληλότερο για 

την επίτευξη του στόχου του εσωτερικού ελέγχου, είναι η υπαγωγή του σε ανώτατο 
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ιεραρχικό επίπεδο όπως στον διευθύνοντα σύμβουλο ή την επιτροπή ελέγχου. Η ένταξη 

αυτή προσδίδει κύρος, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα στην όλη διαδικασία 

Christopher, Sarens &Leung 2009. 

 

3.2.7 Η νομοθεσία για τους εσωτερικούς ελεγκτές στην Ελλάδα 

 

Σε επίπεδο επαγγελματικής οργάνωσης, στην Ελλάδα με την απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ελεγκτών», το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελματικό όργανο των Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταμελές διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως 

μέλη του, εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, διακεκριμένους για τις 

γνώσεις, το ήθος και την τιμιότητα τους (Παπαστάθης, 2003). 

Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή μέχρι 

το έτος 1956, ο έλεγχος που προβλέπουν οι διατάξεις του κωδικ. νόμου 2190/1920 "περί 

ανωνύμων εταιρειών" να διενεργείται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

ανώνυμων εταιρειών ήταν τελείως τυπικός και όλοι οι Έλληνες συγγραφείς του 

Εμπορικού Δικαίου είχαν αποφανθεί ότι: "ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας στη Χώρα 

μας είναι πράξη καθαρώς τυπική, αποτελούσα ειρωνεία έναντι της Πολιτείας όσον και 

έναντι των μετόχων και λοιπών ενδιαφερόμενων, διότι, όπως είναι γνωστό σε όλους, 

στην πράξη οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση ελεγκτές περιορίζουν τη δράση 

τους στην υπογραφή της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετοιμασθείσης δι' αυτούς 

εκθέσεως". 

Η χωρίς διενέργεια ελέγχου τυπική υπογραφή της Έκθεσης Ελέγχου, από τους 

Ελεγκτές του κωδ. Ν. 2190/1920, οφειλόταν στο ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν ήταν 

επαγγελματίες ελεγκτές και ο νόμος δεν απαιτούσε κανένα προσόν, με αποτέλεσμα να 

διορίζονταν ελεγκτές πρόσωπα οποιουδήποτε επαγγέλματος και ανεξάρτητα την 

μόρφωση τους. Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές διορίζονταν και αμείβονταν από τη Διοίκηση 

της εταιρείας (αφού η Γενική Συνέλευση πάντοτε απλώς επικύρωνε την εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου), τις πράξεις της οποίας καλούνταν να ελέγξουν και συνεπώς 

υπήρχε σοβαρή εξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο.  

Η Πολιτεία για να θεραπεύσει την ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση και να 

οργανώσει ουσιαστικό διαχειριστικό έλεγχο στην ανώνυμη εταιρεία, με το Ν.Δ 

3329/1955 σύστησε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, του οποίου η λειτουργία άρχισε την 



 Εσωτερικός Έλεγχος  

Ο ρόλος του στη ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

 

42 

19.11.1956 και στο οποίο, σταδιακά, ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων αρχικά των μεγάλων και στην συνέχεια των μικρομεσαίων ανώνυμων 

εταιρειών. Ειδικότερα, με το νόμο αυτό λήφθηκαν τα εξής βασικά μέτρα: 

 Απαγορεύθηκε ρητά οποιαδήποτε ανάμειξη του Ορκωτού Λογιστή στο διορισμό 

του ως ελεγκτή και στον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου, και ουδεμία σχέση 

ιδίου οικονομικού συμφέροντος είχε, αφού αμειβόταν με μηνιαίες πάγιες 

αποδοχές που καθορίζονταν από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

 Στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, που διοριζόταν από την Πολιτεία και 

αποτελείτο από καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών, μέλη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Σώματος κ.λ.π, ανατέθηκαν από το νόμο 

οι εξής αρμοδιότητες: 

 Η πρόσληψη νέων μελών, που υποχρεωτικά γινόταν στην κατώτατη βαθμίδα 

(του Δόκιμου Ορκωτού Λογιστή Β΄) από πτυχιούχους πανεπιστημιακών 

οικονομικών σχολών και πάντοτε κατόπιν διαγωνισμού. 

o Η διενέργεια των προαγωγών και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας. 

o Ο καθορισμός του ύψους των πάγιων μηνιαίων αμοιβών των μελών του 

Σώματος. 

o Η κατάρτιση κατ' έτος πίνακα από έξι (6) Ορκωτούς Λογιστές και η 

διαβίβασή του στις υπαγόμενες στον έλεγχο ανώνυμες εταιρείες για την 

εκλογή, από τον πίνακα αυτόν, των ελεγκτών της χρήσης. Για τους 

λοιπούς ελέγχους ο Ορκωτός Λογιστής οριζόταν από το Εποπτικό 

Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής. 

o Ο καθορισμός των αμοιβών κάθε ελέγχου, η είσπραξη και κατάθεσή τους 

σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος και η ανάληψη, από το 

λογ/σμό αυτό, των αναγκαίων ποσών για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας του Σώματος. 

 Οι αρμοδιότητες για τα επαγγελματικά θέματα ανατέθηκαν στη Διοικούσα 

Επιτροπή, που αποτελείτο μόνο από εκλεγμένα μέλη του Σώματος. 

 Ορίστηκε ρητά ότι: "οι "Ορκωτοί Λογισταί δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, 

αλλ' ασκούσι δημόσιον λειτούργημα. Κατά την εκτέλεση της εργασίας των οι 

Ορκωτοί Λογισταί είναι ανεξάρτητοι, απαγορευομένης οποιασδήποτε 

παρεμβάσεως εις το έργον των .Απαγορεύεται η απ' ευθείας μεταξύ Ορκωτού 

Λογιστού και του ελεγχομένου συνεννόησις δια τον καθορισμόν της αμοιβής". 
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 Θεσπίστηκαν αυστηρότατες διατάξεις ασυμβίβαστου του λειτουργήματος του 

Ορκωτού Λογιστή προς οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και οποιαδήποτε έμμισθο 

ή άμισθο υπηρεσία, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία σχέσεων που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο του. Πρέπει να επισημανθεί και το ότι, η 

χρησιμοποίηση του ίδιου Ορκωτού Λογιστή ως ελεγκτή της ίδιας επιχείρησης 

δεν ήταν δυνατό να είναι μεγαλύτερη της 5ετίας. 

 Θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις ως προς το ανεπίληπτο του ήθους, την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα και την αναμφισβήτητη αρετή και απαιτούνταν 

υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα εξασφάλιζαν απόλυτα την ανεξαρτησία της επαγγελματικής 

γνώμης του Ορκωτού Λογιστή. Αυτό αποδεικνύεται από το γενικά αναγνωρισμένο έργο 

που επιτέλεσε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, κατά τα 36 χρόνια της λειτουργίας του. 

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω μέτρα εισηγήθηκαν Άγγλοι Ορκωτοί Λογιστές, οι 

οποίοι τα πρώτα χρόνια ήταν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών.Οι Άγγλοι αυτοί Ορκωτοί Λογιστές δεν εισηγήθηκαν εκείνα που ίσχυαν (και 

ισχύουν) στη χώρα τους, γιατί πιθανόν έκριναν ότι οι συνθήκες της Ελλάδος δεν 

προσφέρονταν, αλλά πιθανόν να έλαβαν υπόψη τους τα τυχόν μειονεκτήματα του 

ελευθέριου επαγγέλματος της πατρίδας τους.  

Με εισήγηση των προαναφερθέντων Άγγλων Ορκωτών Λογιστών, καταρτίστηκαν 

πρότυπα (standards) ελεγκτικής, τα οποία βασίζονταν κυρίως στα Αγγλικά ελεγκτικά 

πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αναθεωρήθηκαν το έτος 1979 και προσαρμόστηκαν στις 

βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις 

της Ελληνικής νομοθεσίας περί εταιρειών.  

Κατά την περίοδο αυτή επικράτησε η αντίληψη ότι το επάγγελμα του εξωτερικού 

ελεγκτή (Ορκωτού Λογιστή) δεν πρέπει να παραλληλίζεται με τα ελευθέρια 

επαγγέλματα του δικηγόρου, γιατρού κ.λ.π, αλλά με το επάγγελμα του Δικαστή. Ο 

Ορκωτός Λογιστής δεν είναι συνήγορος της επιχείρησης, δεν υπερασπίζεται μόνο τα 

συμφέροντα της επιχείρησης (των μετόχων της), όπως ο δικηγόρος που υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα του πελάτη του και νόμιμα επικαλείται μόνο τα υπέρ, ενώ αποσιωπά τα 

εναντίον του. Ο Ορκωτός Λογιστής πρέπει να ενεργεί όπως ακριβώς ο Δικαστής. Το 

πόρισμα του ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή πρέπει να είναι αντικειμενικό και 

αμερόληπτο έναντι πάντων.  
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Στη χώρα μας τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 

(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο 

συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις αποφάσεις (Απόφαση 

5/204/14.11.2000 ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις 

εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2003). 

 

3.3 Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι καταστάσεις εκείνες οι οποίες προορίζονται για την 

ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 

ζητήσουν από τις οικονομικές μονάδες συγκεκριμένες οικονομικές αναφορές οι οποίες 

να καλύπτουν τις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Η έκδοση των 

Οικονομικών Καταστάσεων, η μορφή και το περιεχόμενό του ρυθμίζεται από τα 

Λογιστικά Πρότυπα που ορίζει η νομοθεσία κάθε χώρας. Ωστόσο, η προσπάθεια 

εναρμόνισης από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατά το δυνατόν, των 

διαφορετικών Λογιστικών Προτύπων και Λογιστικών μεθόδων των διαφόρων χωρών, 

για παγκόσμια αποδοχή, οδήγησε στη δημιουργία των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα οποία είναι πρότυπα και διερμηνείες 

που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) 

και είναι διεθνώς αποδεκτά ως βασικές αρχές στη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, αν και η υποχρεωτικότητα εφαρμογής δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες. 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

 τις Διερμηνείες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.), ή την πρώην 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.). 

Απώτερος σκοπός του καθορισμού των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) είναι η εναρμόνιση των οικονομικών καταστάσεων η οποία έχει 

ως απώτερο σκοπό αφενός μεν την αύξηση του βαθμού σύγκρισης των οικονομικών 
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καταστάσεων και αφετέρου τη βελτίωση του βαθμού της αξιοπιστίας και της 

χρησιμότητάς τους.  

Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τον τύπο και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων καταγράφονται αναλυτικά στο πρώτο Άρθρο των Διεθνών λογιστικών 

Προτύπων (Δ.Λ.Π. 1). Συγκεκριμένα, σκοπός αυτού του προτύπου είναι να περιγράψει 

τη βάση παρουσίασης του γενικού σκοπού των οικονομικών καταστάσεων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τόσο με τις οικονομικές καταστάσεις των 

προηγούμενων περιόδων της οικονομικής μονάδας όσο και με τις οικονομικές 

καταστάσεις άλλων οικονομικών μονάδων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το 

Πρότυπο θέτει γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το 

περιεχόμενό τους. Η αναγνώριση, η αποτίμηση και η γνωστοποίηση συγκεκριμένων 

συναλλαγών και γεγονότων εξετάζεται σε άλλα Πρότυπα και Διερμηνείες.  

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μια συγκεκριμένη 

απεικόνιση της οικονομικής θέσης και της επίδοσης μιας οικονομικής μονάδας σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή. Ο κύριος σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμειακές 

ροές της οικονομικής μονάδας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων από το σύνολο των ενδιαφερομένων προς την οικονομική μονάδα, οι οποίοι 

καλούνται χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίοι οι διευθύνοντες διαχειρίστηκαν τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης και γενικότερα τους διαθέσιμους οικονομικούς και 

παραγωγικού πόρους. 

Για να επιτύχουν τον σκοπό για τον οποίο συντάσσονται, οι οικονομικές 

καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της οικονομικής 

μονάδας: 

 τα περιουσιακά στοιχεία, 

 τις υποχρεώσεις, 

 τα ίδια κεφάλαια, 

 τα έσοδα και τα έξοδα 

 τα κέρδη και τις ζημιές, 

 τις εισφορές από τους ιδιοκτήτες  

 τις διανομές τους ιδιοκτήτες, και 
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 τις ταμειακές ροές. 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με τις σημειώσεις που δίνονται και συνοδεύουν 

τις οικονομικές καταστάσεις παρέχουν στους χρήστες την απαραίτητη πληροφόρηση 

προκειμένου να σχηματίσουν τις προβλέψεις τους σχετικά με την μελλοντική πορεία της 

οικονομικής μονάδας και να πάρουν τις προσωπικές τους αποφάσεις διαμορφώνοντας 

έτσι τη στάση τους απέναντι στην οικονομική μονάδα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται από τις οικονομικές μονάδες 

είναι πολλές και ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης πληροφορίας και 

τους σκοπούς για τους οποίους συντάσσονται. Ωστόσο, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 η 

πλήρης σειρά των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 κατάσταση οικονομικής θέσης στο τέλος της περιόδου, 

 κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο, 

 κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο, 

 κατάσταση των ταμιακών ροών για την περίοδο, 

 σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις και 

 κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου όπου μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αναδρομικά μια λογιστική 

πολιτική ή που επαναδιατυπώνει αναδρομικά στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων ή που ανακατατάσσει στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, οι διάφορες οικονομικές μονάδες δύναται να συντάσσουν 

χρηματοοικονομικές αναφορές οι οποίες να συνοδεύουν τις ανωτέρω καταστάσεις σεις 

και στις οποίες θα παρουσιάζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες και οι δυνάμεις οι οποίες 

προσδιορίζουν την χρηματοοικονομική επίδοση της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων 

των μεταβολών στο περιβάλλον στο οποίο η οικονομική οντότητα λειτουργεί. Επίσης, 

θα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση της οικονομικής μονάδας σε 

αυτές τις μεταβολές και την επίδρασή τους, ενώ θα καταγράφονται με σαφήνεια τόσο η 

επενδυτική πολιτική της οικονομικής οντότητας για τη διατήρηση και ενίσχυση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης όσο και η μερισματική πολιτική που σχεδιάζει να 

ακολουθήσει. Επιπρόσθετα, οι χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τις πηγές χρηματοδότηση της οικονομικής μονάδες και της στοχευόμενης 

αναλογίας υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια αλλά και λεπτομέρειες για τους πόρους της 

που δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
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Εκτός από την λογιστική και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση οι οικονομικές 

μονάδες προς πληροφόρηση των χρηστών συντάσσουν αναφορές και καταστάσεις, με 

διαφορετικό προσανατολισμό όπως περιβαλλοντολογικές αναφορές και καταστάσεις 

προστιθέμενης αξίας. Τέτοιες αναφορές συναντάμε σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς όπου τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη επηρεάζουν 

και άλλοι παράγοντες εκτός των χρηματοοικονομικών (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί 

κ.α) η εξέλιξη των οποίων ενδιαφέρει συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. ομάδα χρηστών. 

Σημειώνεται δε πως για τις αναφορές και τις καταστάσεις οι οποίες δεν ανήκουν στο 

σύνολο των προτεινόμενων από το Δ.Λ.Π. 1 καταστάσεων δεν υπάρχει σαφής μορφή 

και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών προτύπων.  

 

3.3.1 Οι Πυλώνες Των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι βασικοί πυλώνες βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

οι ακόλουθοι: 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και συμμόρφωση προς τα Δ.Π.Χ.Α (Fair 

presentation and compliance with IFRSs): Η ιδέα της ακριβοδίκαιης 

παρουσίασης αναφέρεται στην εύλογη παρουσίαση της οικονομικής θέσης, της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμιακών ροών μιας επιχείρησης. 

Ειδικότερα, θεωρείται ότι από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., με επιπρόσθετες 

γνωστοποιήσεις όταν είναι αναγκαίες, προκύπτουν οικονομικές καταστάσεις που 

επιτυγχάνουν μία ακριβοδίκαιη παρουσίαση. Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

επίσης προϋποθέτει ότι μια οικονομική οντότητα επιλέγει και εφαρμόζει όλες τις 

λογιστικές πολιτικές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ότι 

παρουσιάζει στοιχεία που περιλαμβάνουν και τις λογιστικές πολιτικές, κατά 

τρόπο που παρέχει συναφή, αξιόπιστη, συγκρίσιμη και κατανοητή πληροφόρηση 

και ότι παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, όταν η συμμόρφωση με τις 

ειδικές απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. είναι ανεπαρκής για να καταστήσει τους 

χρήστες ικανούς να αντιληφθούν την επίδραση των συναλλαγών, ή άλλων 

γεγονότων και συνθηκών στη χρηματοοικονομική θέση και επίδοση της 

οικονομικής οντότητας. Με τον όρο εύλογη παρουσίαση εννοείται η ουσιώδης 

συμμόρφωση της οικονομικής μονάδας από κάθε άποψη με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Going Concern): Μια οικονομική οντότητα που 

καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ότι είναι μια δρώσα οικονομική 

μονάδα. Αν η διοίκηση έχει σημαντικές ανησυχίες για την ικανότητα της 

οντότητας να συνεχίσει να δραστηριοποιείται οι αβεβαιότητες πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Εάν η διοίκηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οντότητα 

δεν μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της τότε οι οικονομικές καταστάσεις 

δεν πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και 

απαιτεί μια σειρά γνωστοποιήσεων.  

 Λογιστικός χειρισμός με βάση την αρχή του δουλευμένου (Accrual Basis): Η 

οικονομική οντότητα καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της με βάση την 

αρχή του δουλευμένου, με εξαίρεση τις πληροφορίες των ταμιακών ροών. Όταν 

γίνεται χρήση του λογιστικού χειρισμού με βάση την αρχή του δουλευμένου, η 

οικονομική οντότητα αναγνωρίζει όλα τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα και 

έξοδα) μόνο όταν πληρούν τους όρους και τα κριτήρια αναγνώρισης που έχουν 

τεθεί για τα στοιχεία αυτά από τα Διεθνή Πρότυπα.  

 Σημαντικότητα και συγκέντρωση (Materiality and aggregation): Κάθε 

σημαντική κατηγορία παρομοίων στοιχείων πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά 

στις οικονομικές καταστάσεις. Ανόμοια είδη μπορούν να αθροίζονται μόνο αν η 

είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. Αν ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν είναι 

σημαντικό σε μεμονωμένη βάση, αυτό συγκεντρώνεται μαζί με άλλα στοιχεία 

είτε στις καταστάσεις εκείνες είτε στο προσάρτημα. Ένα στοιχείο το οποίο δεν 

είναι επαρκώς σημαντικό ενδέχεται να μην απαιτείται να παρουσιαστεί στις 

οικονομικές καταστάσεις μεμονωμένα, αλλά να πρέπει ωστόσο να αναφερθεί 

στις σημειώσεις.  

 Συμψηφισμός (Offsetting): Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις καθώς 

και έσοδα και έξοδα, δεν μπορούν να συμψηφίζονται εκτός αν απαιτείται ή 

επιτρέπεται από τα ΔΠΧΑ.  

 Συχνότητα αναφορών (Frequency of Reporting): Η οικονομική μονάδα 

παρουσιάζει πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων (που συμπεριλαμβάνουν 

συγκριτικές πληροφορίες) τουλάχιστον ετησίως. Όταν μια οικονομική οντότητα 

αλλάζει το τέλος της περιόδου αναφοράς της και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις μιας περιόδου μεγαλύτερης ή μικρότερης του ενός έτους, θα 
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γνωστοποιεί, επιπροσθέτως της περιόδου που καλύπτεται από τις οικονομικές 

καταστάσεις το λόγο που χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος και 

το γεγονός ότι ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι 

πλήρως συγκρίσιμα.  

 Συγκριτική πληροφόρηση (Comparative Information): Το ΔΛΠ 1 απαιτεί ότι η 

συγκριτική πληροφόρηση θα γνωστοποιείται σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο για όλα τα ποσά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, τόσο 

έναντι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων, εκτός αν 

ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί διαφορετικά. Η οικονομική οντότητα θα 

περιλαμβάνει συγκριτική πληροφόρηση στην αφηγηματική και περιγραφική 

πληροφόρηση, όταν είναι απαραίτητη για την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Μια οικονομική οντότητα που 

γνωστοποιεί συγκριτικές πληροφορίες οφείλει να παρουσιάσει, κατ’ ελάχιστον, 

δύο καταστάσεις οικονομικής θέσης, δύο από κάθε μία από τις άλλες 

καταστάσεις και τις σχετικές σημειώσεις. . Όταν η οικονομική οντότητα 

ανακατατάσσει συγκριτικά ποσά, θα γνωστοποιεί το είδος της ανακατάταξης, το 

ποσό κάθε στοιχείου ή κατηγορίας στοιχείων που ανακατατάσσεται και τους 

λόγους της ανακατάταξης. Επίσης, όταν είναι ανέφικτο να ανακαταταχθεί η 

συγκριτική πληροφόρηση, η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί τους λόγους 

για τους οποίους δεν έγινε η ανακατάταξη και το είδος των προσαρμογών που θα 

είχαν γίνει εάν είχαν ανακαταταχθεί τα ποσά.  

 Ομοιομορφία παρουσίασης (Consistency of presentation): Η εμφάνιση και η 

κατάταξη των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διατηρείται 

από τη μία περίοδο στην άλλη εκτός αν μεταβολή δικαιολογείται είτε από 

μεταβολή των περιστάσεων (όπως κάποια σημαντική αλλαγή στο είδος των 

δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας ή επανεξέταση των οικονομικών 

καταστάσεών της η οποία στοιχειοθετεί πως μια άλλη παρουσίαση ή κατάταξη 

θα ήταν πιο κατάλληλη βάσει των κριτηρίων για την επιλογή και εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών) είτε από απαίτηση ενός νέου λογιστικού προτύπου.  

 

Οι βασικοί πυλώνες βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις 

θεωρητικά διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας με σκοπό την 

αξιόπιστη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και τη πραγματική παρουσίαση της 
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επίδοσης μιας οικονομικής μονάδας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Κατ’ επέκταση, 

το εννοιολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η σύνταξη  των οικονομικών 

καταστάσεων και το ΔΛΠ 1 στοχεύουν στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών 

πληροφοριών οι οποίες είναι χρήσιμες για τη λήψη ορθολογικών οικονομικών 

αποφάσεων από το σύνολο των χρηστών.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως σημαντικές είναι οι παραλείψεις ή 

ανακρίβειες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να επηρεάσουν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται βάσει των οικονομικών 

καταστάσεων. Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος της παράλειψης 

ή της ανακρίβειας, κρινόμενη βάσει των συνθηκών που την περιστοιχίζουν. Το είδος ή 

το μέγεθος του στοιχείου ή ένας συνδυασμός των δύο, θα μπορούσε να είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας.  

Η αξιολόγηση αν μία παράλειψη ή ανακρίβεια θα μπορούσε να επηρεάσει τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών και συνεπώς να καταστεί σημαντική, απαιτεί 

εξέταση των χαρακτηριστικών των εν λόγω χρηστών. Το Πλαίσιο Κατάρτισης και 

Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δηλώνει στην παράγραφο 25 ότι «οι 

χρήστες υποτίθεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηματικών και 

οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής, καθώς και τη θέληση να μελετήσουν 

τις πληροφορίες με εύλογη επιμέλεια». Συνεπώς, η αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη 

τον τρόπο με τον οποίο χρήστες με τέτοιες ιδιότητες θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 

ότι θα επηρεαστούν στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.  

Οι Σημειώσεις εμπεριέχουν πληροφορίες πέραν όσων παρουσιάζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικών εσόδων, την ξεχωριστή 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (εφόσον παρουσιάζεται), την κατάσταση 

μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμιακών ροών. Οι 

σημειώσεις παρέχουν αφηγηματικές περιγραφές ή αναλύσεις των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές και πληροφορίες για στοιχεία που δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις για αναγνώριση σε εκείνες τις καταστάσεις. 

Δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχουν οι οικονομικές καταστάσεις στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέλη στη συνέχεια αναλύουμε τα 

στοιχεία και τους παράγοντες οι οποίοι με την παρουσία τους ή την απουσία τους 

καθορίζουν την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και συμβάλλουν έμμεσα ή 

άμεσα στην ωραιοποίησή τους.  
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3.4 Στη Δημιουργική Λογιστική  

 

Σε όλη την πορεία της οικονομικής ιστορίας, τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο 

επίπεδο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες λογιστικές παρατυπίες 

εντοπίστηκαν από τη διενέργεια ελέγχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα αρκετά μεγάλο 

πλήθος χρηστών εξαπατήθηκε, αφού οι οικονομικές καταστάσεις αποδείχθηκαν 

αναξιόπιστες και παραπλανητικές. Οι διάφορες περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων 

αποτελούν κάθε μια χωριστά ένα παιχνίδι αριθμών το οποίο μπορεί να πάρει πολλά 

ονόματα όπως: επιθετική λογιστική (aggressive accounting), διαχείριση κερδών 

(earnings management), εξομάλυνση εισοδήματος (income smoothing), ωραιοποίηση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting) και πρακτικές 

δημιουργικής λογιστικής (creative accounting practices).  

 

 

3.4.1 Ορισμός της Δημιουργικής Λογιστικής  

 

Η βιβλιογραφία συχνά κάνει μια διάκριση μεταξύ των συγκεκριμένων λογιστικών 

χειρισμών οι οποίες εμπίπτουν εντός των νομικών κανόνων και των προτύπων και σε 

αυτούς που ξεπερνούν αυτά τα όρια και αυτόματα καθίστανται παράνομες και 

διώκονται από το νόμο. Οι λογιστικοί χειρισμοί οι οποίοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό 

σύστημα και δεν καταπατούν την κείμενη νομοθεσία θεωρούνται από τον κλάδο της 

Λογιστικής και της Ελεγκτικής Επιστήμης ως «Δημιουργική Λογιστική» (Torre, 2009) 

Στην εργασία του ο Jones (2011) ορίζει τη δημιουργική λογιστική ως "τη χρήση της 

ευελιξίας του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της λογιστικής με σκοπό τη διαχείριση 

και την παρουσίαση των λογαριασμών με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται τα 

συμφέροντα των συντακτών και όχι των χρηστών. Η δημιουργική λογιστική παρά το 

γεγονός ότι βρίσκεται εντός των νομίμων ορίων θεωρείται διφορούμενη αν με τα μέσα 

της τροποποιεί την εύλογη και δίκαιη απεικόνιση των λογαριασμών επηρεάζοντας 

έμμεσα τις αποφάσεις των χρηστών.  

Από την ανασκόπηση τη σχετικής βιβλιογραφίας οι διάφοροι ορισμοί που δίνονται 

στης δημιουργική ή επινοητική λογιστική είναι οι κάτωθι (Torres, 2009): 

 Ο Copeland (1968) ως δημιουργική λογιστική ορίζει τους κατάλληλους 

λογιστικούς χειρισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν την αύξηση ή τη μείωση του 
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καθαρού εισοδήματος. Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει εμμέσως ότι η έννοια της 

δημιουργικής λογιστικής περιλαμβάνει τη μεγιστοποίηση, την ελαχιστοποίηση, 

την εξομάλυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων και γενικότερα την 

οικονομική απάτη.  

 Σύμφωνα με την ομάδα του Barnea η επινοητική λογιστική είναι η σκόπιμη 

άμβλυνση των διακυμάνσεων για κάποιο επίπεδο των κερδών και θεωρείται ότι 

είναι φυσιολογικό για κάθε οικονομική μονάδα εταιρεία (Barnea et al. 1976). 

 Ο Schipper (1989) στη μελέτη του σημειώνει πως η επινοητική λογιστική 

observes that ‘creative accounting’ μπορεί να εξομοιωθεί με «διαχείριση των 

οικονομικών καταστάσεων», και να οριστεί ως μια συγκροτημένη παρέμβαση 

στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Στη μελέτη του ο Naser (1993) ορίζει τη δημιουργική λογιστική ως τον 

μετασχηματισμό των λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγματικά είναι στο τι 

οι συντάκτες των λογιστικών καταστάσεων επιθυμούν παρουσιάσουν, 

εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες ή αγνοούντες μερικούς ή το σύνολο 

αυτών.  

 Στην εργασία τους οι Merchant and Rockness (1994) ορίζουν ως επινοητική 

λογιστική όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες γίνονται από την πλευρά της 

διοίκησης χωρίς κάποιο πραγματικό οικονομικό όφελος προς τον οργανισμό οι 

οποίες μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι επιζήμιες προς την οικονομική μονάδα. 

 Αντίστοιχα οι Amat, Blance και Dowds (1999) δίνουν στη δημιουργική 

λογιστική» τον ορισμό της διαδικασίας μέσω της οποίας οι λογιστές αξιοποιούν 

τις γνώσεις τους για τους λογιστικούς κανόνες με σκοπό να χειραγωγήσουν τα 

μεγέθη που εμφανίζονται στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης. 

 Οι Stolowy και Breton (2003) χρησιμοποιούν τον όρο της «λογιστικής 

διαχείρισης δεδομένων» για να περιγράψουν τις διάφορες μορφές των 

λογιστικών χειρισμών, και ορίζουν την λογιστική διαχείριση των δεδομένων ως 

«την εκμετάλλευση της διακριτικής ευχέρειας στην επιλογή των μεθόδων της 

λογιστικής και δόμησης των συναλλαγών από διευθυντές με σκοπό την 

εμφάνιση μιας ακίνδυνης εικόνας, σε όρους κινδύνου μεταφοράς πλούτου. 

 Ο Riahi-Belkaoui (2003) αναφέρει στο βιβλίο του με τίτλο «Accounting – By 

Principle or Design» τον όρο Σχεδιασμένη Λογιστική (designed accounting), τον 

οποίο συνδέει άμεσα με τις κύριες πρακτικές την εξομάλυνσης του 
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αποτελέσματος (income smoothing), την διαχείριση των κερδών (earnings 

management), της δημιουργικής λογιστικής (creative accounting), και της 

λογιστικής απάτης (fraud in accounting).  

 Ο Μπαραλέξης (2004), ορίζει την επινοητική λογιστική ως την εκμετάλλευση 

των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και η παραβίαση 

αυτών, με σκοπό την παρουσίαση ωραιοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων προς όφελος της οικονομικής μονάδας. Στην ίδια εργασία έχουμε 

το διαχωρισμό της επινοητικής λογιστικής σε θεμιτή (legitimate) και αθέμιτη 

(illegitimate). Η θεμιτή επινοητική λογιστική εκμεταλλεύεται τα κενά της 

νομοθεσίας και των λογιστικών προτύπων ενώ η αθέμιτη παραβιάζει βασικές 

λογιστικές αρχές και την κείμενη νομοθεσία και οι πρακτικές της αλλοιώνουν το 

περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και εν τέλει παραπλανούν το 

επενδυτικό κοινό.  

 Στην εργασία τους οι Gowthorpe και Amat (2005) επισημαίνουν ότι η 

δημιουργική λογιστική είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση της επικοινωνίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και μετόχων η οποία επιχειρείται μέσω των συντακτών των 

οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο των 

μηνυμάτων που μεταδίδονται στους χρήστες των καταστάσεων.  

 

Συνδυάζοντας τους παραπάνω ορισμούς καταλήγουμε πως η δημιουργική λογιστική 

είναι ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται αλλαγή των οικονομικών και 

λογιστικών δεδομένων μιας οικονομικής μονάδας. Οι γενικότερες πρακτικές με τις 

οποίες οι διευθυντές μπορούν να αλλάξουν τις εντυπώσεις σχετικά με την εικόνα της 

επιχείρησης χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες και στο σύνολό τους αποτελούν της 

πρακτικές της δημιουργικής ή επινοητικής λογιστικής. Η κατηγοριοποίηση των 

πρακτικών της επινοητικής λογιστικής περιλαμβάνει: 1) Παραποίηση εσόδων, μέσω 

αναγνώριση πρόωρων ή πλασματικών εσόδων, 2) Παραποίηση εξόδων, Επιθετική 

κεφαλαιοποίηση και πολιτικές εκτενούς απόσβεσης, 3) Λανθασμένη καταγραφή 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 4)Παραποίηση των λογιστικών 

καταστάσεων και 5) Παροχή ανεπαρκούς πληροφόρησης  
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3.4.3 Τα Κίνητρα Της Δημιουργικής Λογιστικής  

 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή οφέλη αυτών που παίζουν το παιχνίδι των αριθμών 

είναι πολλά και ποικίλα, με συχνότερο αυτό της αύξησης της χρηματιστηριακής τιμής 

της μετοχής της εταιρείας. Για άλλους, κίνητρο για τη δημιουργική λογιστική είναι η 

επιθυμία να βελτιώσουν τα επιτόκια δανεισμού ή τα διάφορα κόστη χρηματοδότησης ή 

να δημιουργήσουν επιπλέον χαλάρωση των κανόνων ή όρων δανεισμού (Wulford & 

Comiskey, 2002). Επίσης, κίνητρο για του συντάκτες των καταστάσεων και τους 

διευθυντές μπορούν να αποτελέσουν τα μπόνους αποδοτικότητας τα οποία βασίζονται 

στην αύξηση των κερδών της εταιρείας ή την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Τέλος, 

για μεγάλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις η δημιουργική λογιστική μπορεί να 

αποτελέσει ένα μέσο για τη μείωση του πολιτικού κόστους από κάποιες πολιτικές, η 

αποφυγή επιπλέον φορολογίας και η επιβολή σφικτής νομοθεσίας.  

Αναλυτικά τα κίνητρα της δημιουργικής λογιστικής για τους οικονομικούς 

οργανισμούς παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί  

 

Πίνακας 1: Κίνητρα για την άσκηση δημιουργικής λογιστικής 

Κατηγορία Κίνητρο Ανταμοιβής  

Χρηματιστηριακή Τιμή Υψηλότερες χρηματιστηριακές τιμές  

Μείωση της διακύμανσης της τιμής 

Αύξηση αξίας επιχείρησης 

Μείωση του κόστους κεφαλαίου 

Κόστη Δανεισμού Βελτίωση της ποιότητας δανεισμού 

Βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας 

Μείωση κόστους δανεισμού 

Λιγότερο αυστηρές ρήτρες χρηματοδότησης  

Ανταμοιβή με μπόνους Αύξηση εισοδημάτων διευθυντών 

Πολιτικό Κόστος Μείωση Κανονιστικών Ρυθμίσεων 

Αποφυγή υψηλής φορολόγησης 

 

 

Ειδικότερα, τα κίνητρα της δημιουργικής λογιστικής αναλύονται ως εξής: 
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 Χρηματιστηριακή Τιμή (Share Price Effects): Οι επενδυτές αναζητούν και 

τελικά επενδύουν σε επιχειρήσεις με υψηλή δυνατότητα κερδοφορίας οι οποίες 

υπόσχονται θετικές χρηματοροές. Οι θετικές αυτές ταμειακές ροές είτε θα 

διανεμηθούν άμεσα είτε υπάρχει η πρόβλεψη για μελλοντική διανομή. Κατ’ 

επέκταση οι επιχειρήσεις οι οποίες επικοινωνούν την δυνατότητα κερδοφορίας 

στους επενδυτές συνήθως παρατηρούν ένα θετικό αποτέλεσμα στην 

χρηματιστηριακή τιμή της εταιρείας. Η υψηλή χρηματιστηριακή τιμή σημαίνει 

ταυτόχρονα αύξηση της αξίας της οικονομικής μονάδας και μείωση στο κόστος 

κεφαλαίου. Αναφορικά με τους διευθυντές οι οποίοι κατέχουν εταιρικά μερίδια, 

η αύξηση της αξίας της επιχείρησης σημαίνει κατ’ επέκταση και αύξηση του 

δικού τους πλούτου ή εισοδήματος. Παίζοντας το παιχνίδι των αριθμών η 

διεύθυνση των οικονομικών μονάδων επιτυγχάνει την διάδοση υψηλών κερδών 

και έμμεσα ενισχύει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Επιπλέον, εκτός από 

τους επενδυτές οποίοι αναζητούν υψηλές αποδόσεις, υπάρχει και μια ομάδα 

επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε επιχειρήσεις με σταθερά 

κέρδη και μικρές διακυμάνσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιχνίδι των 

αριθμών επιτρέπει τη μείωση της διακύμανσης των κερδών και ενθαρρύνει τους 

επενδυτές να αγοράσουν τις μετοχές, γεγονός που κατά συνέπεια αυξάνει την 

τιμή της μετοχής.  

 Κόστη Δανεισμού (Borrowing Cost Effects): Οι περισσότερες (αν όχι όλες) 

οικονομικές μονάδες έχουν την ανάγκη χρηματοδότησης, για το λόγο αυτό 

επιδιώκουν να παρουσιάζουν μια καλή εικόνα πιστοληπτικής ικανότητας και 

πιστωτικής πολιτικής προς τους δανειστές, τις τράπεζες και του επενδυτές τους. 

Η εικόνα αυτή συχνά επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης υψηλότερων 

κερδών, περισσότερων και ποιοτικότερων περιουσιακών στοιχείων, λιγότερων 

υποχρεώσεων και υψηλά ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου σε σχέση με τα ξένα 

κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα η παρουσίασης μια υγιούς σε χρηματοοικονομικούς 

όρους εικόνας μέσω της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη δανεισμού και σε πιο επιεικείς ρήτρες 

χρηματοδότησης. Πολλές φορές οι ρήτρες δανεισμού περιλαμβάνουν κάποια 

συγκεκριμένα όρια δανεισμού ή την συγκράτηση των χρηματοοικονομικών 

αριθμοδεικτών σε συγκεκριμένα επίπεδα, εγγυήσεις αλλά και δίνουν την 

δυνατότητα στους δανειστές να ελέγχουν την μερισματική πολιτική της 
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οικονομικής μονάδας, τις αγοροπωλησίες της και γενικότερα τον τρόπο 

λειτουργίας της. Η επινοητική λογιστική παίζοντας με τα λογιστικά νούμερα 

μπορεί άμεσα να χαλαρώσει τους όρους δανεισμού είτε αυξάνοντας τα έσοδα 

είτε μειώνοντας τα έξοδα.  

 Ανταμοιβή με μπόνους (Bonus Plan Effects): Σε περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις ακολουθούν σχέδια ανταμοιβής με μπόνους, τότε οι διευθυντές και 

οι υπάλληλοι με θέσεις κλειδί έχουν ισχυρό κίνητρο να παρουσιάσουν αυξημένα 

κέρδη και γενικότερα να δημιουργήσουν μια εικόνα προσέλευσης κεφαλαίου 

αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης. Τα ιδιοτελή κίνητρα των διευθυντών 

εξυπηρετούνται από τις δυνατότητες διαστρέβλωσης της εικόνας της 

επιχείρησης και της αξιολόγησης της πορείας της από του επενδυτές. 

Επιπρόσθετα κίνητρο για το μαγείρεμα των αριθμών αποτελεί για τους 

διευθυντές η ικανοποίηση των εγωιστικών τους αναγκών, όπως η απόκτηση 

πλούτου, φήμης και εικόνα επιτυχημένου μάνατζερ. 

 Πολιτικό Κόστος (Political Cost Effects): Οι μεγάλες και υψηλού κύρους 

επιχειρήσεις έχουν το κίνητρο να διαχειριστούν τα κέρδη τους μειώνοντας τα με 

σκοπό να είναι λιγότερο υποκείμενες σε ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης αποτελεί η Microsoft Corp. η 

οποίαν αν και κατέχει το 90% της αγοράς, σε δικαστικές διαμάχες υποστηρίζει 

πως δεν αποτελεί μονοπώλιο. Η τακτική του παιχνιδιού των αριθμών σε αυτή 

την κατηγορία εστιάζεται κυρίως στην αποφυγή υψηλότερης φορολόγησης και 

στην αντιμετώπιση λιγότερο αυστηρού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου.  

 

 

3.5 Διαχείριση Κερδών (Earning Management) 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, συνώνυμα της επινοητικής λογιστικής 

αποτελούν η επιθετική λογιστική (aggressive accounting), η διαχείριση των κερδών 

(earnings management), εξομάλυνση του εισοδήματος (income smoothing) και η 

ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting). 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιάσουμε την έννοια της διαχείρισης των κερδών.  
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3.5.1. Ορισμός και Σκοπός της Διαχείριση Κερδών (Earning 

Management) 

 

Η διαχείριση των κερδών αποτελεί μια ειδική περίπτωση του παιχνιδιού των 

χρηματοοικονομικών αριθμών. Στη βιβλιογραφία, έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί σχετικά 

με διαχείριση των κερδών. Ο ορισμός ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός 

είναι αυτός των Healy και Wahlen (1999) οι οποίοι ορίζουν τη διαχείριση των κερδών 

ως «την υπό την κρίση της διοίκησης παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και 

πρότυπα να παραπλανόνται οι ενδιαφερόμενοι για την πραγματική αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης, να μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης και να ικανοποιούνται τα 

εγωιστικά κίνητρα των διοικήσεων» 

 

Πίνακας 2: Καταστάσεις και Κίνητρα που ευνοούν τη διαχείριση των κερδών 

Κατάσταση Κίνητρο Ανταμοιβής  

Τα έσοδα δεν ανταποκρίνονται στις 

προβλέψεις  

Η αποφυγή μείωσης της 

χρηματιστηριακής τιμής 

Η εταιρεία προγραμματίζει πώληση 

μετοχών 

Η παρουσίαση της καλύτερης δυνατής 

εικόνας κερδών με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής  

Τα κέρδη δεν επαρκούν για να δοθούν 

μπόνους ανταμοιβής 

Αύξηση των κερδών για επιπλέον 

εισόδημα 

Τα κέρδη δεν αρκούν για να διατηρήσουν 

μια μακροπρόθεσμη εικόνα σταθερότητας  

Η αποφυγή μιας ανεπιθύμητης 

αντίδρασης της αγοράς και μείωση της 

τιμής της μετοχής  

Αλλαγή στη διοίκηση της επιχείρησης  Η διαγραφή λογαριασμών με σκοπό την 

ώθηση του μελλοντικού εισοδήματος και 

ταυτόχρονα η απόδοση ευθυνών στις 

προηγούμενες διοικήσεις  

Σύναψη δανειακής σύμβασης  Η αποφυγή υψηλών επιτοκίων και 

αυστηρών κανόνων δανεισμού 
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Με την ελαστικότητα στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των 

λογιστικών κανόνων και αρχών, η διαχείριση των κερδών ουσιαστικά αποτελεί τον 

οδηγό με τον οποίο τα κέρδη της επιχείρησης κατευθύνονται προς κάποιον 

συγκεκριμένο στόχο. Συχνό ο στόχος είναι η διατήρηση ενός σταθερού μακροχρόνιου 

ρυθμού ανάπτυξης των κερδών και της επιχείρησης με την απουσία των διακυμάνσεων 

που συναντάμε υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά.  

Τα κίνητρα και οι καταστάσεις οι οποίες ευνοούν τη διαχείριση των κερδών 

ποικίλλουν. Για την παρουσία κάποιων ενδεικτικών καταστάσεων και κινήτρων 

παραθέτουμε τον πίνακα 2 (Mulford & Comiskey, 2002).  

 

3.5.2. Πρακτικές στη Διαχείριση Κερδών 

 

Όπως ποικίλλουν τα κίνητρα για τη διαχείριση κερδών, εξίσου ποίκιλλες είναι και 

οι πρακτικές με τις οποίες επιτυγχάνεται η διαχείρισης των κερδών. Στη βιβλιογραφία 

συναντάμε τα κάτωθι: 

 Συσσώρευση κερδών για το μέλλον (Storing Earnings for Future - Cookie jar 

reserve technique ): Η τεχνική αυτή ασχολείται με εκτιμήσεις των μελλοντικών 

γεγονότων. Σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι διαχειριστές 

της οικονομικής μονάδας πρέπει να εκτιμήσουν και να καταγράψουν τις 

μελλοντικές υποχρεώσεις, ως αποτέλεσμα των τρεχουσών συναλλαγών ή 

γεγονότων σύμφωνα με την αρχή της δεδουλευμένη βάσης. Αλλά υπάρχει πάντα 

η αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία εκτίμησης, διότι το μέλλον δεν είναι 

πάντα σίγουρο. Η ευελιξία βρίσκεται στο γεγονός πως εφόσον δεν υπάρχει μια 

σίγουρη απάντηση υπάρχει ένα πλήθος λογικών πιθανών απαντήσεων από το 

οποίο μπορούμε να επιλέξουμε. Η διοίκηση λοιπόν επιλέγει από τα διαθέσιμα 

υποθετικό σενάριο αυτό που μπορεί να τις εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα στη 

διαχείριση των κερδών. Η πρακτική αυτή μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρεία 

ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Τα έτη τα οποία είναι 

ικανοποιητικά από άποψη εσόδων, οι υπεύθυνοι εφαρμόζουν συντηρητικές 

στρατηγικές σχετικά με την συλλογή των απαιτήσεων, σχετικά με τις 

μελλοντικές απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία με σκοπό 

να αυξήσουν τα έξοδα και να διαχειριστούν μια μείωση των εσόδων. Επίσης, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο συντηρητικές μέθοδοι αναγνώρισης των 
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εσόδων με σκοπό να αναβληθεί η αναγνώριση των εσόδων και να μειωθούν τα 

τρέχοντα έσοδα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα «αποθεματικό εσόδων» 

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές διαχειριστικές περιόδους 

όπου τα πραγματικά έσοδα θα είναι κατώτερα των προσδοκιών και δεν θα 

μπορεί να διατηρηθεί σταθερός ο επιδιωκόμενος ρυθμός μεγέθυνσης της 

εταιρείας (Cheng & Warfield, 2005). Σε αυτές τις μη ικανοποιητικές χρονιές 

μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν στρατηγικές για 

την επιτάχυνση των επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος των πωλήσεων, οι 

μάνατζερ προσπαθούν να πείσουν τους πελάτες να αυξήσουν τις ποσότητες 

παραγγελιών προς το τέλος του τέταρτου τριμήνου, υποβάλλονται εκθέσεις 

χαμηλότερου κόστους των αγαθών που πωλούνται μέσω της αύξησης της 

παραγωγής (Cohen, et al., 2008). Μερικά παραδείγματα των εκτιμήσεων τα 

οποία χρησιμοποιούνται στη διαχείριση των εσόδων είναι: οι επιστροφές και οι 

αποζημιώσεις, οι εκτιμήσεις των επισφαλειών, οι αποσβέσεις, η εκτίμηση των 

αποθεμάτων, τα κόστη εγγύησης, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες και τα έξοδα 

εξόδου από την υπηρεσίας και η εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης για τις 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Όλες αυτές οι πρακτικές θα επηρεάσουν τις 

αναμενόμενες σχέσεις μεταξύ των δεδουλευμένων και των μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Η συσσώρευση των κερδών για το μέλλον, εκτός από το ρυθμό 

ανάπτυξης επηρεάζει και τη φορολογική μεταχείριση της οικονομικής μονάδας, 

αναβάλλοντάς την για επόμενες διαχειριστικές περιόδους. 

 Big Bath (μεγάλο το καθάρισμα): Η θεωρία του «Big Bath», είναι μια άλλη από 

τις πολλές δυνατότητας για τη διαχείριση των κερδών, και πολύ συχνά 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποία διαχειρίζονται τα κέρδη μέσω της 

απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων (goodwill impairment). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αν μια οικονομική μονάδα αναμένει μια περίοδο 

με χαμηλά έσοδα και μεγάλες ζημιές, τότε παίρνεται η απόφαση για τη 

διενέργεια επιπλέον αποσβέσεων στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Εφόσον οι 

επενδυτές και το διοικητικό συμβούλιο αναμένουν τη ζημιά, η περαιτέρω 

αύξησή της δεν επηρεάζει τις αποφάσεις τους (Schäffer et al, 2012). Με αυτόν 

τον τρόπο «καθαρίζονται» κάποιοι λογαριασμοί της οικονομικής θέσης δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα για μείωση των μελλοντικών αποσβέσεων και εξόδων και 
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κατ’ επέκταση τη μελλοντική αύξηση των κερδών (Johansson & Wiklund, 

2013).  

 Ειδικές Χρεώσεις (Special Charges): Ένας εύκολος και βολικός τρόπος για τη 

διαχείριση των κερδών αποτελούν οι ειδικές χρεώσεις και συγκεκριμένα τα 

έξοδα αναδιοργάνωσης της οικονομικής μονάδας. Οι αναλυτές είναι αρκετά 

προσεκτικοί στην αναγνώριση των επενδύσεων και των εξόδων αναδιοργάνωσης 

και από το διαχωρισμό τους από τα λειτουργικά έξοδα της οικονομικής μονάδας. 

Επίσης, ειδικές χρεώσεις μπορεί να γίνουν και σε «ειδικά αποθεματικά» με 

σκοπό την σταθεροποίηση της πορείας των εσόδων.  

 Τεχνική του στοιχήματος για το μέλλον (Big Bet on the Future Technique ): Η 

τεχνική αυτή αποτελεί μια ειδική περίπτωση ειδικής χρέωσης και αφορά τις 

περιπτώσεις εξαγοράς ή απορρόφησης επιχειρήσεων, όταν δηλαδή οι εταιρείας 

βάζουν ένα κοινό στοίχημα για το μέλλον . Σύμφωνα με Γενικώς Αποδεκτές 

Λογιστικές Αρχές (GAAP) η εξαγορά πρέπει να αναφέρεται και να 

καταγράφεται ως μια αγορά. Αυτό σημαίνει πως τη στιγμή της εξαγοράς η νέα 

οντότητα πρέπει να κάνει μια ένα σύνολο εγγραφών με σκοπό να παρουσιάσει 

τα συνεργικά οφέλη της συγχώνευσης οπότε και χρειάζεται να εκτιμηθούν τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα αποθεματικά, οι τρέχουσες και μελλοντικές 

υποχρεώσεις, οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις και ένα μεγάλο πλήθος 

συναλλαγών οι οποίες σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων και εξόδων. Αυτό 

για τη διαχείριση των κερδών αφήνει δύο διαφορετικές επιλογές. Στην πρώτη 

περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να συμψηφίσει τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης 

με τα συνολικά έσοδα από την εξαγορά, προστατεύοντας τα μελλοντικά κέρδη 

από τα αντίστοιχα έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι δαπάνες πραγματοποιηθούν 

όντως στο μέλλον, δεν θα πρέπει να αναφερθούν και ως εκ τούτου δίνεται μια 

ώθηση στα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης. Με κίνητρο την ενίσχυση των 

μελλοντικών κερδών οι επιχειρήσεις κατά την εξαγορά ή τη συγχώνευση μπορεί 

να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής και να 

διενεργηθούν τέτοιες εγγραφές ώστε να γιγαντωθεί το μέγεθος των σχετικών 

χρεώσεων. Με τη χρέωση περισσότερων εξόδων κατά τη συγχώνευση τα 

μελλοντικά έξοδα μειώνονται βελτιώνοντας τη πορεία των κερδών. Στη δεύτερη 

περίπτωση η μητρική εταιρεία μπορεί άμεσα να παρουσιάσει τα κέρδη της 
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εξαγοραζόμενης δίνοντας ώθηση στα κέρδη της τρέχουσας διαχειριστικής 

περιόδου (Lahat, 2012).  

 Καθάρισμα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου  (“Flushing” the investment 

portfolio): Για να επιτευχθεί στρατηγική συμμαχία και να επενδύσουν 

πλεονάζοντα κεφάλαια τους, μια εταιρεία επενδύει αγοράζοντας μετοχές και 

συμμετέχοντας σε άλλες εταιρείες. Δύο μορφές επενδύσεων είναι 1) οι τίτλοι 

υπό διαπραγμάτευση και 2) οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι. Τα πραγματικά 

κέρδη ή ζημίες από πώληση ή από τυχόν αλλαγές στην αγοραία αξία των υπό 

διαπραγμάτευση συναλλαγών μπορούν να αναφερθούν ως έσοδα 

εκμετάλλευσης. Αντιθέτως κάθε μεταβολή στην αγοραία αξία των διαθέσιμων 

προς πώληση τίτλων (κινητών αξιών) κατά τη διάρκεια της φορολογικής 

περιόδου αναφέρεται στα "Λοιπά Έσοδα" στο κάτω μέρος της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και όχι στα λειτουργικά έσοδα. Όταν οι διαθέσιμοι 

προς πώληση τίτλοι πωληθούν τότε το κέρδος ή η ζημία καταγράφεται σαν 

λειτουργικό. Αυτή η διάκριση αφήνει στους διευθυντές τη δυνατότητα να 

διαχειριστούν τα έσοδα με διάφορες τεχνικές και συγκεκριμένα: 

o με την πώληση τίτλων που έχουν αποκτήσει αξία στη σωστή χρονική 

στιγμή: Η εταιρεία μπορεί να πωλήσει ένα χαρτοφυλάκιο ή έναν τίτλο 

που έχει ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος και ταυτόχρονα να αναφέρει το 

κέρδος ως λειτουργικό. 

o με την πώληση τίτλων που έχουν χάσει αξία στη σωστή χρονική στιγμή: 

Η εταιρεία μπορεί να πωλήσει ένα χαρτοφυλάκιο ή έναν τίτλο που έχει 

μια μη πραγματοποιηθείσα ζημιά και ταυτόχρονα να αναφέρει τη ζημιά 

ως λειτουργική. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η διοίκηση 

επιθυμεί την εμφάνιση ζημιών ή μικρότερου κέρδους. 

o με την αλλαγή στην πρόθεση διατήρησης συμμετοχών και χρεογράφων. 

Η Διοίκηση μπορεί να διαχειριστεί κέρδη μέσα από την αλλαγή των 

διαθέσιμων συμμετοχών της σε συμμετοχές προς πώληση και το 

αντίστροφο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση κάθε μη 

πραγματοποιημένου κέρδος ή ζημίας προς ή από την κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

o Απαξίωση τίτλων με μειωμένη αξία. Τίτλοι που παρουσιάζουν μια 

προφανή μακροπρόθεσμη μείωση της εύλογης αγοραίας αξίας του 
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μπορούν να καταγραφούν στην εύλογη τρέχουσα μειωμένη αξία, 

ανεξαρτήτως από τη ταξινόμησή τους στο χαρτοφυλάκιο (Rahman, 

Moniruzzaman & Sharif, 2013).  

 Απόκρυψη Πληροφοριών (Throw out” a problem child): Για την αύξηση των 

κερδών της μελλοντικής περιόδου η εταιρεία μπορεί να πουλήσει τη θυγατρική, 

η οποία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και εμφανίζει μειωμένες αποδόσεις. Με 

αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η διαχείριση των κερδών μέσω της πώλησης της 

θυγατρικής και στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται το κέρδος ή ζημιά από 

αυτή τη διαδικασία (spin off). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής της 

θυγατρικής με τη μέθοδο της καθαρά θέσης χωρίς  της καταγραφή καμίας ζημιάς 

ή κέρδους (swap). 

 Διαγραφή των μακροπρόθεσμων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων: Το 

κόστος των μακροπρόθεσμων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται καταγράφεται τις περιόδους που 

αναμένεται να είναι ωφέλιμο για την οικονομική μονάδα. Τα κόστη αυτά 

εμφανίζονται ως οι αποσβέσεις ασώματων (άυλα περιουσιακά στοιχεία-

υπεραξία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, και το 

εμπορικό σήμα - impairment) και ενσώματων στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα, 

εξοπλισμός – depreciation) και των εξόδων χρήσης διαφόρων πόρων (φυσικοί 

πόροι ξυλείας, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο – depletion expenses).  

επωφεληθεί. Η διοίκηση έχει την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τη μέθοδο 

διαγραφής, την περίοδο διαγραφής και υπολειμματική αξία του παγίου, ενώ 

πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη μεταβολή ενός περιουσιακού στοιχείου από 

λειτουργικό σε μη, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να διενεργήσει αποσβέσεις. 

 Πώληση και μίσθωση (Sale and Leaseback): Μια εταιρεία μπορεί να 

ενισχύσει τα κέρδη της χρήσης από την πώληση ενός μακροπρόθεσμου 

περιουσιακού στοιχείου η οποία δεν συνεπάγεται ούτε κέρδος ούτε ζημία. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την άμεση μακροχρόνια μίσθωση του συγκεκριμένου 

στοιχείου. Στον ισολογισμό καταγράφεται το κόστος κτήσης των περιουσιακών 

στοιχείων και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις. Όταν επιλέγουμε να πουλήσουμε 

το περιουσιακό στοιχείο, μειώνεται το σύνολο του ενεργητικού ταυτόχρονα 

όμως ενισχύονται τα αποτελέσματα χρήσης από τα κέρδη πώλησης του 

συγκεκριμένου στοιχείου. Εν συνεχεία, η επιχείρηση μισθώνοντας πίσω το 
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στοιχείο κλείνει μια συμφωνία λειτουργικής μίσθωσης επιτυγχάνοντας τη 

μελλοντική δημιουργία εξόδων. 

 Διάκριση Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών Εσόδων. Τα έσοδα είναι δύο 

ειδών: λειτουργικά και μη λειτουργικά. Μη λειτουργικά κέρδη δεν θα 

επηρεάσουν τα μελλοντικά κέρδη, σε αντίθεση με τα λειτουργικά έσοδα τα 

οποία αναμένεται να συνεχίσουν και στο εγγύς μέλλον. Τα μη λειτουργικά 

έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες, έκτακτα κέρδη ή 

ζημίες. Ο διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τα έσοδα της οικονομικής μονάδας 

κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα στοιχεία που εμπίπτουν σε αυτές τις 

περιοχές. Για παράδειγμα, η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί 

ενδεχομένως να ταξινομηθούν είτε ως ένα ειδικό ή ασυνήθιστο έσοδο ή ως 

έσοδο από διακοπείσες δραστηριότητες. Αυτή η αλλοίωση στην ταξινόμηση 

μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των οικονομικών αριθμοδεικτών της 

οικονομικής μονάδας και σε παραποίηση των πληροφοριών που δέχονται οι 

επενδυτές. 

 Πρόωρη Ωρίμανση του Χρέους. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως τα ομόλογα 

συνήθως παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη λογιστική τους αξίας. Όταν 

ωριμάζουν νωρίς, οι ταμειακή εκροή η οποία απαιτείται για την κάλυψή τους 

μπορεί να διαφέρει αρκετά από τη λογιστική αξία του χρέους εκείνη τη χρονική 

στιγμή. Το κέρδος ή η ζημία τα οποία επέρχονται από την εξόφληση των χρεών 

της εταιρείας καταγράφεται στο κάτω μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων, 

ενισχύοντας τα κέρδη της περιόδου. Οπότε η διοίκηση μπορεί να επιλέξει το 

χρόνο στον οποίο θα εξοφλήσει τις δανειακές υποχρεώσεις προκειμένου να 

δώσει ώθηση στα κέρδη της, μέσω του κέρδους που προκύπτει από τη συνολική 

καταβολή του δανείου λόγω λιγότερων τόκων (Subramanyan, 1996). 

 Χρήση Παραγώγων (Derivatives): Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά 

εργαλεία ή συμβόλαια των οποίων αξία προέρχεται από άλλα περιουσιακά 

στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα) ή σχετίζεται με την αξία 

συγκεκριμένων δεικτών της αγοράς (χρηματιστηριακός δείκτης). Από τις 

επιχειρήσεις και τους επενδυτές χρησιμοποιούνται ως μέσα προστασίας για 

διάφορα είδη επιχειρηματικών κινδύνων, όπως η αλλαγή των επιτοκίων, η 

αλλαγή στις σχετικές τιμές των προϊόντων και των εμπορευμάτων, οι καιρικές 

συνθήκες, οι αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου και η διακυμάνσεις στις 
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συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα πιο γνωστά παράγωγα είναι τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), τα δικαιώματα προαίρεσης (options) 

και τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts. Σύμφωνα με τις λογιστικές 

αρχές τα παράγωγη πρέπει να καταγράφονται ως περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις στον Ισολογισμό και να εκτιμώνται στην εύλογη αξία, ενώ κέρδη ή 

ζημιές από τη χρήση παραγώγων αναγνωρίζονται ως τακτικά, εκτός αν είναι 

αντισταθμιστικές ταμειακές ροές οπότε και καταγράφονται στο κεφάλαιο ως 

συνολικό εισόδημα. Οι ευκαιρίες για διαχείριση των κερδών που προσφέρονται 

μέσω των παραγώγων είναι αρκετές. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία έχει ένα 

μεγάλο ποσό ομολόγων με σταθερό επιτόκιο, μπορεί να μπει σε κάποια 

συμφωνία παραγώγων μετατρέποντας τελικά το σταθερό επιτόκιο σε 

κυμαινόμενο. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην επιχείρηση εκμεταλλευόμενη τις 

αυξομειώσεις των επιτοκίων να εμφανίσει επιπλέον έσοδα ή ζημιές (Rahman, 

Moniruzzaman & Sharif, 2013).  

 Επαναγορά Μετοχών (Shrink the Ship): Με την επαναγορά των ίδιων μετοχών 

οι επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν κέρδη η ζημιές. 

Ωστόσο, η διαχείριση των κερδών με αυτή την τακτική επηρεάζει τα κέρδη ανά 

μετοχή (Earnings Per Share – EPS), δείκτης ο οποίος αποτελεί το άμεσο 

υποκατάστατο των συνολικών κερδών για τους επενδυτές. Έτσι όταν 

αποφασίζεται η επαναγορά  των μετοχών και τελικά η μείωση του αριθμού των 

μετοχών, τότε μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερος δείκτης EPS και δίνεται στα 

ενδιαφερόμενα μέλη παραποιημένη πληροφόρηση.  

 Επιθετική Λογιστική (Aggressive Accounting): Ένα άλλο συνώνυμο της 

δημιουργικής λογιστικής και ταυτόχρονα μέσο για τη διαχείριση των εσόδων 

αποτελεί η επιθετική λογιστική. Ως επιθετική λογιστική αναφέρεται η 

ενσυνείδητη και δυναμική επιλογή και η εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών 

αρχών με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα, είτε οι πρακτικές αυτές συμβαδίζουν με το νομοθετικό πλαίσιο, 

είτε όχι. Η επιθετική εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και αρχών γίνεται 

εφικτή λόγω της ελαστικότητας των θεσμικών πλαισίων της Λογιστικής. Ο 

σκοπός εξάντλησης της ελαστικότητας και η αυστηρή τήρηση των λογιστικών 

αρχών είναι η τροποποίηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης με σκοπό να παρουσιαστεί μια 
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αποπροσανατολισμένη εικόνα για τα την απόδοση της οικονομικής μονάδας. Ο 

απώτερος σκοπός είναι η ικανοποίηση των παραπάνω στόχων – κινήτρων. 

Μεταξύ των άλλων, κάποιοι τρόποι ή ενδείξεις άσκησης επιθετικής λογιστικής 

είναι η εξάντληση την νομοθεσίας στην αναγνώριση εσόδων και εξόδων (για 

παράδειγμα πότε τιμολογούνται τα έσοδα ή οι επιστροφές προϊόντων, πότε 

αναγνωρίζονται οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ή αναδιοργάνωσης), η 

εκτίμηση της διάρκειας ζωής των παγίων και η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης, 

η επιλογή μεθόδου εκτίμησης αποθεμάτων και απογραφής. Ασκώντας επιθετική 

λογιστική η επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα, το κόστος πωληθέντων, 

το περιθώριο κέρδους και γενικότερα να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση για 

την πορεία της επιχείρησης αφού αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση 

αξιολόγησης της οικονομικής μονάδας. Η παρέμβαση σε αυτά τα οικονομικά 

δεδομένα επηρεάζει την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και οι 

οικονομικοί αριθμοδείκτες εμφανίζονται παραποιημένοι. Αυτό στερεί από τους 

χρήστες των καταστάσεων τη δυνατότητα σύγκρισης της επιχείρησης με της 

άλλες του κλάδου (Rahman, Moniruzzaman & Sharif, 2013).  

 

 

Συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες από τις παραπάνω τεχνικές παρουσιάζουμε 17 

τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση διαχειρίζεται τα κέρδη της:  

 

1. Αλλαγή των μεθόδων απόσβεσης  

2. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων 

3. Αλλαγή των εκτιμήσεων για την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

4. Προσδιορίζοντας την αποζημίωση για απαιτήσεις από τρίτους 

5. Προσδιορίζοντας την αποζημίωση για εγγυημένες υποχρεώσεις 

6. Αποφασίζοντας την εκτίμηση της αποζημίωσης για την αναβαλλόμενη φορολογία 

7. Αξιολογώντας την ύπαρξη απαξιωμένων περιουσιακών στοιχείων 

8. Προσδιορίζοντας το ποσοστό ολοκλήρωσης συγκεκριμένων συμφωνιών 

9. Προσδιορίζοντας τη πιθανότητα αναγνώρισης απαιτήσεων από συμβόλαια 

10. Μειώνοντας λη διαγράφοντας την αξία ορισμένων επενδύσεων 

11. Εκτιμώντας την αξία εξόδων αναδιοργάνωσης 

12. Εκτιμώντας την αξία των αποθεμάτων 
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13. Εκτιμώντας τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις 

14. Συντάσσοντας ή αλλάζοντας τις προβλέψεις για αποζημιώσεις του προσωπικού 

15. Διαχωρίζοντας της αξία  των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης από τα λοιπά έξοδα 

16. Αποφασίζοντας το ποσό μέχρι το οποίο μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν διάφορα 

άυλα στοιχεία 

17. Αποφασίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

3.5.2 Τα όρια της διαχείρισης των κερδών 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε υπάρχει μια λεπτή γραμμή η οποία βρίσκεται 

μεταξύ τη διαχείρισης των κερδών και της απάτης. Η διαχείριση των κερδών μπορεί να 

γίνει μέσα στα όρια του νόμου και θεωρείται νόμιμη, ενώ την ίδια στιγμή κάποιες 

πρακτικές μπορεί να ξεπεράσουν τα καθορισμένα νομικά όρια. Τότε διαπράττεται 

απάτη. 

 

 

Εικόνα 1: Επιλογή Λογιστικής Μεταχείρισης 
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Οι πρακτικές οι οποίες συμβαδίζουν με τα πρότυπα θεωρούνται νόμιμες και 

συνήθως είναι η συντηρητική, η επιθετική και η ουδέτερη λογιστική διαχείριση των 

κερδών. Αντίθετα όταν οι πρακτικές ξεπερνούν τα όρια των προτύπων θεωρούνται 

δόλιες από λογιστικής άποψης και μπορούν να χαρακτηριστούν ως λογιστική απάτη. Η 

λεπτή γραμμή ανάμεσα στη διαχείριση και την απάτη παρουσιάζεται καλύτερα στη 

Εικόνα 1 (Mulford & Comiskey, 2002). Όταν οι λογιστικές ενέργειες ξεφεύγουν από τα 

όρια της νομιμότητας τότε έχουμε το φαινόμενο της παρουσίασης παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων ή της ωραιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Αυτά 

τα φαινόμενα αποτελούν κομμάτι της δημιουργικής λογιστικής, λόγω όμως της 

έλλειψης της ιδιότητας του «νομίμου» τα μελετάμε στο επόμενο κεφάλαιο, όπου 

αναλύεται το φαινόμενο των παραποιημένων και ωραιοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
o
: ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

4.1. Βασικοί Ορισμοί και Εννοιολογικό Πλαίσιο 

 

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχουν 

αναγκάσει την ανώτερη διοίκηση των οικονομικών μονάδων να εστιάσει την προσοχή 

της στον τρόπο με τον οποίο θα ωραιοποιηθούν οι οικονομικές καταστάσεις, έτσι ώστε 

να προσελκύσουν επενδυτές και κεφάλαια. Αυτή η πίεση από τις προσδοκίες των 

αγορών κεφαλαίου, από τις προβλέψεις των αναλυτών και από τους στρατηγικούς 

στόχους επίτευξης υψηλών κερδών, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους διευθυντές, 

ειδικά στις περιπτώσεις επιτυχημένων και ιδιαιτέρως ανεπτυγμένων εταιρειών. Εκτός 

από την προσέλκυση νέων επενδυτών και την ικανοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, 

κίνητρο για την εμφάνιση κερδών αποτελούν και οι αμοιβές των διευθυντών οι οποίες 

είναι συνυφασμένες με τα υψηλά κέρδη.  

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των, πολλές εταιρείες αναγκάζονται να ακολουθήσουν 

επιθετική λογιστική σαν ένα τρόπο διαχείρισης των κερδών αλλά και άλλες πρακτικές 

με σκοπό να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους που θέτονται. Όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν συγκεκριμένες τακτικές οι οποίες κινούνται στα όρια 

της νομοθεσίας και αποτελούν μέρος των λογιστικών προτιμήσεων της διοίκησης. Η 

γραμμή ωστόσο που χωρίζει το νόμιμο πλαίσιο από το πλαίσιο της απάτης είναι πολύ 

λεπτή και η γκρίζα περιοχή αρκετή μεγάλη.  

Στη βιβλιογραφία για τον ορισμό της έννοιας της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων συναντάμε διάφορους ορισμούς, μερικοί εκ των οποίων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 «Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στο σκόπιμο 

χειρισμό (manipulation) των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υπερεκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού, 

των πωλήσεων και των κερδών ή την υποτίμηση των υποχρεώσεων, των εξόδων 

και των ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους. Οι χειρισμοί 
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έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της εικόνας των καταστάσεων η 

οποία παύει να είναι ορθή και αξιόπιστη» (Γαγάνης και Ζοπουνίδης, 2008). 

 Ένας αντίστοιχος όρος σχετικά με την παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων είναι η απάτη που διενεργείται με σκοπό την αλλοίωση των 

οικονομικών καταστάσεων μέσω των μεθόδων της δημιουργικής λογιστικής 

(Η.Π.Α.). 

  Ως παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ορίζεται η εξομάλυνση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης μέσω εσφαλμένων καταχωρήσεων, η 

ωραιοποίησή τα ους και η διαχείρισή τους (…..). 

 Σύμφωνα με το αναμορφωμένο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 που 

αναφέρεται στις παραποιήσεις και στα λάθη στις οικονομικές καταστάσεις, ο 

όρος παραποίηση αφορά στην εκούσια, εσκεμμένη ενέργεια από ένα ή 

περισσότερα άτομα της διοίκησης, των εργαζομένων ή τρίτου μέρους που έχουν 

ως αποτέλεσμα την ψεύτικη παρουσίαση (misrepresentation) των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Αντιστοίχως, το Merriam Webster Unabridged (2002), αναφέρει ότι παραποίηση 

λογιστικών καταστάσεων αποτελεί «η εσκεμμένη αλλοίωση της 

πραγματικότητας όταν παρασύρεται κάποιος να συμμετέχει σε κάτι που του δίνει 

ανταλλάγματα αξίας ή να παραιτηθεί από νόμιμο δικαίωμα». 

 Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA, 2004), αποδίδει στο 

πρότυπο SAS 99 την ερμηνεία του όρου «απάτη», ως την παραποίηση 

λογιστικών καταστάσεων μέσα από τη σκόπιμη παράβλεψη λογαριασμών ή 

παραποίηση αυτών. 

 Ένας άλλος ορισμός δίνεται από τον Σπαθή (2002) ο οποίος αναφέρει την 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ως τον σκόπιμο χειρισμό 

(manipulation) στοιχείων των καταστάσεων αυτών, όπως υπερτίμηση στοιχείων 

ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή 

ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική αλλοίωση της εικόνας των οικονομικών καταστάσεων.  

 Ένα χρόνο αργότερο ο Σπαθής και οι συνεργάτες τους (Spathis, Doumpos & 

Zopounidis, 2003) δίνουν στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ένα 

πιο διευρυμένο ορισμό εισάγοντας την έννοια της Διοικητικής Απάτης και 

Παραποίησης την οποία ορίσουν «ως την εσκεμμένη εξαπάτηση που 
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προκαλείται από υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης (Management) και 

παραπλανεί πιστωτές και επενδυτές μέσω εσφαλμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων».  

 Σύμφωνα με τον Rezaee (2005), η λογιστική απάτη μέσω της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων (financial statement fraud) συνιστάται στη σκόπιμη 

απόπειρα των επιχειρήσεων να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν τους χρήστες 

των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κυρίως επενδυτές και 

πιστωτές) με τη σύνταξη και δημοσίευση αλλοιωμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Συνδυάζοντας τους παραπάνω ορισμούς καταλήγουμε πως ο όρος λογιστική απάτη 

αναφέρεται στο χειρισμό τη νόθευση ή την αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των 

αποδεικτικών στοιχείων, στη μη ορθή παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού, στην 

απόκρυψη ή τη παράλειψη της αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων, στην καταχώριση εικονικών συναλλαγών 

και στην κακή εφαρμογή των αρχών και των προτύπων της λογιστικής.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να διαχωρίσουμε την λογιστική απάτη από το 

λογιστικό σφάλμα, καθώς τα όρια μεταξύ των δύο είναι πολύ λεπτά και χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής. Με τον όρο «λογιστικό σφάλμα» αναφερόμαστε σε ακούσια, μη 

σκόπιμα λάθη στις οικονομικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα τα αριθμητικά λάθη 

από αβλεψία του προσωπικού, η εκ παραδρομής παρερμηνεία των πραγματικών 

συναλλαγών και η μη σωστή εφαρμογή των αρχών και των προτύπων λογιστικής. Τα 

όρια και οι διαφορές μεταξύ της απάτης και των λογιστικών σφαλμάτων πολλές φορές 

συγχέουν τους αναλυτές οι οποίοι πίσω από τις λογιστικές παρατυπίες αναζητούν τις 

συνέπειες αλλά και το κίνητρο.  

 

 

4.2. Το Μοντέλο της Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η εμπεριστατωμένη εξέταση των υποθέσεων λογιστικής απάτης – οι οποίες 

απασχόλησαν την οικονομική επικαιρότητα την τελευταία δεκαετία – ανέδειξε ένα 

βασικό μοντέλο ανάλυσης του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων (Razaee, 2005). Το μοντέλο εξετάζει πέντε βασικούς παράγοντες που 
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εξηγούν και αιτιολογούν την εμφάνιση της οικονομικής απάτης. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι: οι μάγειρες (Cooks), οι συνταγές (Recipes), τα κίνητρα (Incentives), η 

παρακολούθηση (Monitor) και το τελικό αποτέλεσμα (End results) και έχει πάρει την 

ονομασία του από τα ακρωνύμια των παραγόντων «CRIME». Σύμφωνα με το μοντέλο 

CRIME o σωστός συνδυασμός των παραγόντων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διάπραξη οικονομικής απάτης. Για να αντιληφθούμε καλύτερα λειτουργία του μοντέλου 

και την αλληλεξάρτηση των παραγόντων, θα αναλύσουμε καθέναν ξεχωριστά και στο 

τέλος θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπηρεάζονται.  

 

4.3.1. Cooks – Μάγειρες  

 

Το πρώτο γράμμα της λέξης “CRIME” είναι “C”, που σημαίνει “Cooks” ή ελληνιστί 

«μάγειρες» και αναφέρεται στα πρόσωπα που εμπλέκονται σε περιπτώσεις παραποίησης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εφαρμογής πρακτικών Δημιουργικής 

Λογιστικής. Η έκθεση GAO (2002) δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

σχεδόν το 75% από συνολικά 150 λογιστικές υποθέσεις που σχετίζονται με οικονομικές 

απάτες διαπράχτηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις από τους διευθυντές, τα στελέχη και 

τους εργαζόμενους, ενώ το υπόλοιπο 25% των υποθέσεων αφορούσαν λογιστικά 

γραφεία και ορκωτούς ελεγκτές.  

Επίσης, παρόμοια είναι τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης COSO (1999) τα οποία 

αποκαλύπτουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων (άνω του 80%), ο γενικός 

διευθυντής  (CEO) ή / και ο οικονομικός διευθυντής (CFOs) σχετίστηκαν με την 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Άλλα άτομα τα οποία συνήθως 

ασχολούνται με την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία είναι ο διευθύνων σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

κάποιοι από τους ανώτερους αντιπροέδρους, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. Η 

πλειοψηφία των οικονομικών απατών συμβαίνουν με τη συμμετοχή, την ενθάρρυνση, 

την έγκριση και τη υπό την ενημέρωση των κορυφαίων ομάδων διαχείρισης, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται ο γενικός διευθυντής, ο οικονομικός διευθυντής, ο πρόεδρος, οι 

ταμίες, και οι ελεγκτές.  

Προκύπτει λοιπόν πως οι παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις συχνά 

αποτέλεσμα των ενεργειών ή των παραλείψεων, σκόπιμων ή ακούσιων, των κορυφαίων 

ομάδων διαχείρισης των εταιρειών. Σε αυτή τη βάση σκέψης οι διαχειριστές και 
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ανώτατα κλιμάκια διοίκησης των επιχειρήσεων θεωρούνται υπεύθυνοι σε περιπτώσεις 

απάτης και ευθύνονται για την διαχείριση των κερδών, σε βαθμό ώστε να τους 

αποδίδονται πρόστιμα αλλά και η πιθανότητα φυλάκισης.  

Η κείμενη νομοθεσία και οι ρυθμιστικοί κανόνες (όπως ο νόμος Sarbanes-Oxley 

Act 2002) περιέχουν διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν να κάνουν κορυφαία στελέχη 

των δημοσίων επιχειρήσεων πιο υπεύθυνα όσον αφορά την ποιότητα, την ακεραιότητα 

και την αξιοπιστία των οικονομικών εκθέσεων. Μεταξύ των άλλων οι διατάξεις 

προβλέπουν τα κάτωθι: 

 

 Ο γενικός διευθυντής και ο οικονομικός διευθυντής βεβαιώνουν την ακρίβεια 

και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

 Ο διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διατήρηση επαρκούς και 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. 

 Η διοίκηση δεν μπορεί λάβει οποιαδήποτε μέτρα τα οποία δολίως να 

επηρεάσουν, να εξαναγκάσουν, να χειραγωγήσουν, ή να παραπλανήσουν τους 

ελεγκτές κατά την άσκηση των ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο διαχειριστής θα πρέπει να συμβιβάσει τις οικονομικές καταστάσεις με τα pro 

forma έγγραφα. 

 Τα διάφορα τμήματα θα πρέπει να εσωκλείουν στις οικονομικές καταστάσεις 

πλήρη αναφορά σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές και αρχές που έχουν 

εφαρμοστεί. 

  Τα κορυφαία στελέχη επιστρέφουν τα οφέλη που έχουν λάβει εάν αποδειχθεί ότι 

έχουν κατατεθεί παραποιημένες οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας.  

 Οι εταιρείες είναι υπεύθυνες και παρακινούν την άμεση δημοσιοποίηση των 

μετοχικών συναλλαγών.  

 Οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να συνάπτουν δάνεια με τα στελέχη και τους 

διαχειριστές τους.  

 

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων επηρεάζει τη συμπεριφορά των 

κορυφαίων στελεχών των επιχειρήσεων και να τους ενθαρρύνει να είναι πιο 

ευσυνείδητοι στη σύνταξη και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και 

εκθέσεων.  
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4.3.2. Recipes – Συνταγές  

 

Το δεύτερο γράμμα της λέξης “CRIME" είναι το “R”, που αντιπροσωπεύει τη λέξη 

“Recipes”, δηλαδή «συνταγές». Η λογιστική απάτη μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς 

τρόπους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται πρακτικές υπερεκτίμησης των εσόδων και των 

περιουσιακών στοιχείων και υποτίμησης των υποχρεώσεων και των εξόδων, οι οποίες 

οδηγούν πρωτίστων σε ανακρίβειες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και κατ’ 

επέκταση παραποίηση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.  

Μια από τις πιο κοινές μεθόδους παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι 

η διαχείριση των κερδών, δηλαδή η στρέβλωση των κερδών προκειμένου να 

επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι όπως η διατήρηση σταθερής ανάπτυξης και η 

ικανοποίηση της αγοράς. Άλλες πρακτικές λογιστικής απάτης αποτελούν οι 

παραποιήσεις σε γεγονότα και συναλλαγές και η σκόπιμη χρονική μετάθεση της 

αναγνώρισης και της καταγραφής λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών, όπως για 

παράδειγμα η εσκεμμένη διόγκωση των πωλήσεων, τα εικονικά τιμολόγια, οι 

μεταχρονολογημένες τιμολογήσεις και άλλα. Επίσης, απάτη μπορεί να θεωρηθούν και 

οι πολύ επιθετικές λογιστικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα η εκ προθέσεως πρόωρη 

αναγνώριση και καταχώριση συναλλαγών.  

Τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης COSO (1999) αποκαλύπτουν πως η πλειοψηφία 

στις περιπτώσεις παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων οικονομικής (περίπου 

90%) αφορά την παραποίηση ή την αλλοίωση των πληροφοριών σχετικά με τα 

περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων ενώ ένα μικρό ποσοστό την υπεξαίρεσή τους. 

Οι πρακτικές απάτης συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερες από μία τακτικές ή τεχνικές 

προκειμένου να παραποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις.  

Στην πλειοψηφία τους οι παραποιημένες οικονομικές προκαλούνται από 

υπερεκτίμηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων, ενώ περίπου το 20% 

αφορά υποεκτίμηση στις υποχρεώσεις και τα έξοδα. Η έκθεση του GAO (2002) 

αποκαλύπτει ότι περίπου το 38% από τις 919 περιπτώσεις λογιστικής απάτης που 

μελετήθηκαν, αφορούν αναμορφώσεις (λόγω λογιστικών παρατυπιών) σχετικές με την 

αναγνώριση των εσόδων. Κάποιοι τρόποι διαχείρισης των εσόδων είναι οι εξής (Razaee, 

2005): 
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 Πρακτική “Bill and Hold”, η οποία είναι μία μέθοδος διεξαγωγής πωλήσεων 

κατά την οποία χρεώνεται ο πελάτης αλλά δεν του παραδίδονται τα προϊόντα. 

Χρησιμοποιώντας το την πρακτική “bill and hold” επιτρέπει στον πωλητή να 

διογκώσει τα έσοδα που προορίζονταν για τα επόμενα τρίμηνα ή τις επόμενες 

διαχειριστικές περιόδους.  

 Αλλαγές σε συμβόλαια (side agreements). Οι αλλαγές που γίνονται στους όρους 

των συμβάσεων, ή κάποιοι πρόσθετοι όροι σε συμβάσεις οι οποίοι περιέχονται 

σε έγγραφο χωριστό από τις αρχικές συμβάσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως μέσα για ώθηση των κερδών, για λογιστικές απάτες και παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

 Πωλήσεις υπό διακανονισμό, είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο αγοραστής 

παίρνει στην κατοχή του ένα στοιχείο αλλά και ο τίτλος και το δικαίωμα της 

ανάκτησης παραμένει με τον πωλητή, έως ότου ο αγοραστής εξοφλήσει την 

απαίτηση (συνήθως σε δόσεις ο χρονικός ορίζοντας των οποίων ξεπερνά τη 

διαχειριστική περίοδο). Τέτοιες συμβάσεις συναντάμε στη χρηματοδότηση των 

μηχανημάτων, του εξοπλισμού και γενικότερα στα ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πωλήσεις πάγιο εξοπλισμού, 

χωρίς τη διαγραφή τους από τον ισολογισμό.  

 Λανθασμένη αναγνώριση των εσόδων, η οποία πραγματοποιείται είτε λόγω 

της πρόωρης αναγνώρισης είτε λόγω της αναγνώρισης πλασματικών και 

εικονικών εσόδων. Η πρόωρη αναγνώριση των εσόδων περιλαμβάνει την 

καταγραφή των εσόδων που προέρχονται μέσα από νόμιμα μέσα, σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την χρονική στιγμή την οποία σύμφωνα 

με τις λογιστικές αρχές πρέπει να αναγνωριστούν. Η πρόωρη αναγνώριση 

διαφέρει από την αναγνώριση των πλασματικών εσόδων, τα οποία προέρχονται 

από πλαστές πωλήσεις πλαστών ή ανύπαρκτους πελάτες.  

 Μη εξουσιοδοτημένες αποστολές, είναι οι αποστολές οι οποίες διενεργούνται 

χωρίς τη συμφωνία με τους πελάτες. Στην πρακτική αυτή αποφασίζεται και 

διενεργείται η αποστολή προϊόντων για τα οποία, κατά τη στιγμή της αποστολής, 

η εταιρεία δεν είχε καμία εύλογη προσδοκία ότι ο πελάτης θα αποδεχθεί και θα 

πληρώσει για τα προϊόντα. 

 Διακοπή των πωλήσεων, στην αρχή ή στο τέλος κάποιων διαχειριστικών 

περιόδων ή μηνών, προκειμένου να ελεγχθεί η πορεία των εσόδων.  
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4.3.3. Incentives – Κίνητρα   

 

Το τρίτο γράμμα της λέξης “CRIME" είναι το “Ι”, που αντιπροσωπεύει τη λέξη 

“Incentives ”, δηλαδή «κίνητρα» και εξηγεί τα πιο κοινά κίνητρα για τις επιχειρήσεις 

και τους μάγειρες ώστε να υποκινούνται και να διαπράττουν οικονομική απάτη 

παραποιώντας τις οικονομικές καταστάσεις. Συνήθως στις περιπτώσεις των λογιστικών 

παραποιήσεων τα κίνητρα είναι οικονομικά, ωστόσο σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο 

έχουν και άλλα είδη κινήτρων, όπως οι ψυχωτικές και εγωκεντρικές συμπεριφορές και 

τα ιδεολογικά κίνητρα.  

Στη βιβλιογραφία συναντάμε διάφορα κίνητρα για την παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων τα οποία προέρχονται τόσο από τη λειτουργία της αγοράς, 

όσο και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκτελεστικών οργάνων της επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα οι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν κίνητρα για την παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: 

 Λειτουργία της Αγοράς Κεφαλαίων. Στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς 

κεφαλαίου, οι διευθυντές και η επιχείρηση δέχονται πιέσεις οι οποίες 

προέρχονται τόσο από τον ανταγωνισμό όσο και από τους χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές. Οι επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των 

επενδυτών και της αγοράς οδηγούνται σε μεθόδους παραποίησης των 

οικονομικών τους καταστάσεων, προκειμένου να αποφύγουν τις αρνητικές 

αντιδράσεις σε μη ικανοποιητικά νέα και πληροφορίες και ταυτόχρονα να 

προσελκύσουν νέα επενδυτικά κεφάλαια. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στις 

περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η απόκτηση περισσότερων μετοχών από την 

συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα και όταν επιδιώκεται η συγκάλυψη του 

κινδύνου. Γενικότερα, στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλλουν 

προσπάθειες να βελτιώσουν την προς τα έξω εικόνα τους, έτσι ώστε να 

αποκομίσουν περισσότερα χρήματα από την εκάστοτε ακολουθούμενη 

επενδυτική στρατηγική αλλά και να διατηρήσουν σταθερή ή να αυξήσουν την 

τιμή της μετοχής. Συχνά λοιπόν παρατηρείται το φαινόμενο της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την παρουσίαση διαχρονικών κερδών 

και μιας ανοδικής τάσης των βασικών οικονομικών της μεγεθών (κύκλος 

εργασιών, κερδοφορία κ.α.) ή την παρουσίαση μιας ομαλής τάσης των 

αποτελεσμάτων, η οποία φανερώνει την έλλειψη κινδύνων. Επιπλέον, πολλές 
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επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να εμφανιστούν ισχυρές στη αγορά στην 

οποία δραστηριοποιούνται, παρουσιάζουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τα 

αποτελέσματά τους και κατά συνέπεια, ισχυρότερη την οικονομική τους θέση. 

Στον αντίποδα συναντούμε οικονομικές μονάδες οι οποίες επιλέγουν να 

εμφανίσουν λιγότερα κέρδη, να υποβαθμίσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα τους, με σκοπό να αποθαρρύνουν την προσέλκυση 

ανταγωνιστών στον κλάδο τους, και να διαστρεβλώσουν τις αναπτυξιακές 

προοπτικές του κλάδου. Ένα άλλο κίνητρο ωραιοποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων είναι η εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων (κυρίως από Τραπεζικά 

Ιδρύματα), με σκοπό την εμφάνιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Η 

ωραιοποίηση των καταστάσεων σε αυτή την περίπτωση στοχεύει στην 

διατήρηση χαμηλού κόστους δανεισμού, σταθερού επιτοκίου και ήπιων 

δανειακών όρων (Latham & Jacobs, 2000).  

 Συμβατικές Υποχρεώσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι των συμβατικών υποχρεώσεων 

της επιχείρησης είναι δανειακές υποχρεώσεις προς Τράπεζες και άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πολλές φορές για την σύναψη των δανείων 

οι επιχειρήσεις δεσμεύονται με συγκεκριμένες ρήτρες που αφορούν στην 

λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα η επίτευξη συγκεκριμένου ύψους 

πωλήσεων και χρηματοοικονομικών δεικτών κατά την περίοδο εξυπηρέτησης 

και αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων. Συνήθως, εάν η επιχείρηση δεν 

μπορεί να ικανοποιήσει τους όρους των συβάσεων αυξάνεται το επιτόκιο 

δανεισμού και κάποιες φορές επιβάλλεται η άμεση αποπληρωμή του δανείου. 

Για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων οι επιχειρήσεις επιλέγουν 

να ωραιοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις και να παρουσιάζουν μια 

εικόνα σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης (Carcello & Palmrose, 1994).  

 Αμοιβές Διεύθυνσης. Σε πολλές των περιπτώσεων οι αμοιβές των υψηλά 

διοικητικών στρωμάτων (διευθυντές και μάνατζερς) συνδέονται με την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αυτό στοχεύει στη συσχέτιση των 

αμοιβών με την απόδοση και κατ’ επέκταση η ευθυγράμμιση των στόχων της 

διοίκησης με αυτούς των μετόχων (Efendi et al, 2007). Ωστόσο, αυτή η πολιτική 

αμοιβών αποτελεί συχνά κίνητρο για την ωραιοποίηση των αποτελεσμάτων, η 

οποία επιτυγχάνεται με δύο τρόπος. Σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας τα 

κέρδη παρουσιάζονται αυξημένα, προκειμένου να δίνεται στους διευθυντές 
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υψηλότερη αμοιβή. Αντίθετα, όταν η πολιτική αμοιβών έχει ένα ανώτατο όριο, 

σε περιόδους όπου τα κέρδη είναι υψηλά εφαρμόζονται στρατηγικές ελάττωσης 

και «αποθήκευσής» τους για μελλοντική χρήση (Latham & Jacobs, 2000).  

 Μέλη Διοίκησης. Εκτός από τα αμοιβές, κίνητρο για ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων αποτελεί και η διατήρηση της θέσης κάποιου 

διευθυντή, ή η προαγωγή κάποιου υπαλλήλου σε ανώτερα κλιμάκια διοίκησης. 

Επιπλέον κίνητρο τέτοιας συμπεριφοράς αποτελεί και η ικανοποίηση 

εγωιστικών αναγκών, όπως η αναγνώριση από τα άλλα μέλη της επιχείρησης, 

της αγοράς και η δημιουργία ενός επιτυχημένου διευθυντικού και 

επαγγελματικού προφίλ (Bergstresser and Philippon, 2006).  

 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας. Σε πολλές χώρες υπάρχουν ρυθμίσεις για τη 

λειτουργία των σημαντικότερων επιχειρησιακών κλάδων, όπως για παράδειγμα 

οι Τράπεζες και οι ενεργειακές εταιρείες. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν 

κίνητρα στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να ωραιοποιήσουν τα στοιχεία του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Σε αυτή την κατηγορία κινήτρων 

εντάσσονται και τα κίνητρα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την φορολογική επιβάρυνση 

ασκούν πρακτικές μείωσης των κερδών και κατ’ επέκταση της φορολογικής 

βάσης. Μείωση των κερδών εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις επιθυμούν να αποφύγουν τον κρατικό έλεγχο, κυρίως σε 

περιπτώσεις ελέγχου μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού καθεστώτος, όταν στην 

αγορά υπάρχουν συγκεκριμένες αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις (Palmrose, 

Richardson & Scholz, 2004). Τέλος, κίνητρο για την ωραιοποίηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τους έχουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες αιτούνται 

κρατικών επιχορηγήσεων ή προσπαθούν να αιτιολογήσουν την απόδοση των 

επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.  

 Επιχειρησιακές Στρατηγικές. Συχνά κίνητρο στην παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων αποτελούν οι στόχοι που θέτει η διοίκηση της 

επιχείρησης και τα αντίστοιχα πλάνα δράσης και οι προϋπολογισμοί που τα 

συνοδεύουν. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι συχνά 

υιοθετούνται πρακτικές οι οποίες διαχειρίζονται τα κέρδη και διαμορφώνουν μια 

παραποιημένη επιχειρησιακή εικόνα (Rogers, 2008).  
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Παρατηρούμε λοιπόν πως τα κίνητρα παραποίησης οικονομικών καταστάσεων είναι 

διαφορετικά και σε αυτά διακρίνουμε α) τον ανθρώπινο, β) τον επιχειρησιακό και γ) το 

νομοθετικό παράγοντα. Ανεξάρτητα όμως από τα κίνητρα της παραποίησης 

ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη των πρακτικών παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

4.3.4. Monitoring – Κίνητρα   

 

Το τέταρτο γράμμα της λέξης “CRIME" είναι το “M”, που αντιπροσωπεύει τη λέξη 

“Monitoring”, δηλαδή «έλεγχος». Η διαδικασία δημοσιοποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων των οικονομικών μονάδων συνοδεύεται από συγκεκριμένες διαδικασίες 

ελέγχου. Ο μηχανισμός του ελέγχου αναλύεται σε δύο επιμέρους διαδικασίες την άμεση 

και την έμμεση: 

 Η άμεση διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει τον έλεγχο από το διοικητικό 

συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τους εξωτερικούς ελεγκτές, τις εποπτικές 

αρχές και τους ελεγκτικούς κυβερνητικούς φορείς. 

 Η έμμεση διαδικασία ελέγχου διενεργείται από ανεξάρτητους ως προς την 

οικονομική μονάδα φορείς, όπως οι αναλυτές και οι εν δυνάμει επενδυτές και 

χρησιμοποιείται έμμεσα από τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομικής μονάδας. 

 

Μια μορφή υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούμενη από ένα άγρυπνο 

διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή, συνεπάγεται το καθορισμό μια ορθής 

φωνής εκ της κορυφής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί υψηλής 

ποιότητας οικονομικές καταστάσεις και δεν αφήνει περιθώρια για παραποίηση. Αυτή η 

κουλτούρα αποτελεί το πιο σημαντικό προληπτικό μηχανισμό ελέγχου ο οποίος 

αποτρέπει και εντοπίζει την απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι διεθνώς 

αποδεκτές λογιστικές αρχές και πρότυπα υιοθετούν μηχανισμούς, όπως η βελτιωμένη 

εταιρική διακυβέρνηση και η επαυξημένη υπευθυνότητα και διαφάνεια στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως στοιχείο του ελεγκτικού μηχανισμού, η επιτροπή ελέγχου παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των οικονομικών 

καταστάσεων όπως επίσης και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Οι επιτροπές ελέγχου λειτουργούν όχι απλά ως 
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βιτρίνα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, αλλά ταυτόχρονα 

προσθέτουν αξία στην λειτουργία και την επίβλεψη της επιχείρησης. Από τη μελέτη των 

φαινομένων απάτης οι αναλυτές έχουν εντοπίσει τρία σημεία τα οποία μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης: 

 Η σύγχυση των ρόλων, όταν για παράδειγμα ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και γενικός διευθυντής,  

 Η σύσταση επιτροπών ελέγχου και η στελέχωσή τους με μέλη της διοίκηση. 

 Οι αναποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

 

Σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, 

και στην ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

ελεγκτικής επιτροπής είναι η εφαρμογή των διεθνών προτύπων λογιστικής και 

ελεγκτικής, καθορίζοντας πως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής μπορούν να είναι 

ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επαρκή χρηματοοικονομική 

εμπειρογνωμοσύνη.  

Ο δεύτερος σημαντικότερος προληπτικός μηχανισμός παρακολούθησης είναι η 

παρουσία ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με 

την ύπαρξη αποτελεσματικών λειτουργιών ελέγχου. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για το 

σχεδιασμό και τη διατήρηση επαρκών και αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων ενώ 

οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι 

εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί στην πρόληψη, την 

ανίχνευση και τη διόρθωση των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ότι δεν 

αφήνεται κανένα περιθώριο στη διοίκηση να επεμβαίνει στη λειτουργία των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Επιπλέον, ο εξωτερικός έλεγχος παραδοσιακά 

θεωρείται υπεύθυνος για την αποκάλυψη ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές 

καταστάσεις και τις λογιστικές απάτες.  

Η έκταση και η ποιότητα της εποπτείας από το διοικητικό συμβούλιο, τις επιτροπές 

ελέγχου, τους ελεγκτές, των θεσμικών επενδυτών και των οικονομικών αναλυτών 

επιδρούν σημαντικά στη πιθανότητα πρόληψης και εντοπισμού της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται η θετική σχέση μεταξύ 

του μεγέθους της εταιρείας, των αναλυτών και της ιδιοκτησίας με την εποπτεία των 

λειτουργιών καθώς επίσης και η σημασία της έκτασης του ελέγχου, είτε άμεσα 

(εταιρική διακυβέρνηση και λογοδοσία) είτε έμμεση (αναλυτές) στη δημιουργία ενός 
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περιβάλλοντος που μειώνει τις πιθανότητες απάτης και παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων (Latham και Jacobs, 2000). Επίσης, άλλες έρευνες αποκαλύπτουν θετική 

σχέση μεταξύ του εμπορικού σήματος του ελεγκτικού σώματος και της αντίληψης 

αναφορικά με την ποιότητα του ελέγχου και της δυνατότητας εντοπισμού των 

φαινομένων της λογιστικής απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει η αντίληψη πως 

τέσσερα είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι εταιρείες με γνωστό 

εμπορικό σήμα και τα οποία ενισχύουν την εποπτική λειτουργία: 

 μεγαλύτερη ικανότητα να αντέχουν στις πιέσεις του πελάτη, 

 μεγαλύτερη ανησυχία για τη φήμη τους, 

 περισσότερους πόρους, όσον αφορά τόσο το αρμόδιο προσωπικό όσο και τη 

διαθέσιμη τεχνολογία, 

 ανεπτυγμένη στρατηγική ελέγχου και τεχνογνωσία (know – how). 

 

 

4.3.5. End Results – Αποτελέσματα   

 

Το πέμπτο γράμμα της λέξης “CRIME" είναι το “E”, που αντιπροσωπεύει τη έκφραση 

“End results”, δηλαδή «τελικά αποτελέσματα». Από τη μελέτη των οικονομικών 

σκανδάλων και των περιπτώσεων λογιστικής απάτης, παρατηρείται πως οι επιπτώσεις 

τέτοιων φαινομένων για τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνουν τα ενδεχόμενα της πτώχευσης, της αλλαγής της ιδιοκτησίας και 

της διαγραφής από το χρηματιστήριο με μείωση των αποθεμάτων και των κεφαλαίων. 

Επίσης, κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στο παιχνίδι των αριθμών αναφέρουν πως 

έχουν υποστεί προσωπικές συνέπειες όπως η μείωση των αποζημιώσεών τους, 

αναγκάστηκαν να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

τους απαγόρευσε να ασκήσουν ξανά τα καθήκοντα των διευθυντών και πολλές φορές 

τους ασκήθηκαν ποινές φυλάκισης και πρόστιμα. Οι εμπλεκόμενοι σε λογιστικές απάτες 

ελεγκτές, υφίστανται και αυτοί αντίστοιχες προσωπικές και επαγγελματικές συνέπειες. 

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πως λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η 

συμμετοχή στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, τα κίνητρα για την 

συμμετοχή σε λογιστικές απάτες πρέπει να είναι σπουδαία και ισχυρά. Από τις 

εμπειρικές μελέτες έχει παρατηρηθεί πως η αντίδραση της αγοράς στα φαινόμενα 

λογιστικής απάτης δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση.  
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Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί πως η αγορά δεν αντιδρά έντονα στις περιπτώσεις 

όπου οι επιχειρήσεις κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, κλοπή εμπορικών μυστικών, 

μίζες, και υπερφόρτιση των πελατών, ενώ αντίθετα εντοπίστηκαν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις της χρηματιστηριακής αγοράς στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις 

κατηγορούνται για δωροδοκία, για καθορισμό των τιμών, ή αναξιόπιστη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

Επίσης, μεταξύ των επιπτώσεων της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

αναφέρεται η αύξηση του κόστους δανεισμού και έμμεσα του κόστους κεφαλαίου, 

συνέπειες οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική 

της επιχείρησης.  

 

4.4. Αντιμετώπιση και Πρόληψη του Φαινομένου 

 

Τα φαινόμενα της οικονομικής απάτης σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική 

ύφεση και τη πτώση του χρηματιστηρίου αναδεικνύουν τη σημασία της ποιότητας των 

οικονομικών εκθέσεων και των λειτουργιών ελέγχου. Τα εταιρικά σκάνδαλα και η 

οικονομική κρίση δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας και διεγείρουν 

ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, την 

ακεραιότητα των στελεχών, την επάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και στην αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών 

αγορών (Glancy & Yadav, 2011).  

Στη βιβλιογραφία, το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της τελευταίας 

εικοσαετίας, το οποίο εγείρει την ανησυχία για την αποτελεσματική λειτουργία της 

αγοράς περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έλλειψη εγρήγορσης των εποπτικών λειτουργιών.  

 Αλαζονική και άπληστη συμπεριφορά της διοίκησης. 

 Ακατάλληλα κορυφαία στελέχη. 

 Αναποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου. 

 Χαλαροί και ελαστικοί κανονισμοί. 

 Ανεπαρκείς και αδιαφανείς οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις. 

 Απρόσεκτοι μέτοχοι. 
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Σε αυτό το πλαίσιο στην αγορά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πρόληψης της απάτης 

και μια στροφή προς την αναζήτηση στρατηγικών εντοπισμού για την αποτροπή του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Οι στρατηγικές αυτές 

διαμορφώνονται με σκοπό να προωθήσουν την ποιότητα, την ακεραιότητα και την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των 

λειτουργιών ελέγχου (Marilena & Corina, 2012). Σε γενικές γραμμές αυτές οι 

στρατηγικές περιλαμβάνουν: 

 Εκθέσεις ευπάθειας σε απάτη. Οι ελεγκτικές επιτροπές οφείλουν να 

συντάσσουν εκθέσεις στις οποίες να αναφέρουν πόσο ευπαθείς είναι οι 

οικονομικές μονάδες στην λογιστική απάτη. Αντίστοιχες εκθέσεις συντάσσονται 

και από ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερώς τους 

τρόπους με τους οποίους θωρακίζονται τα στεγανά στην λειτουργία της 

επιχείρησης και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκθέσεις αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εσωτερικά μέλη της επιχείρησης 

(εργαζόμενοι, εσωτερικοί ελεγκτές κ.α) αλλά και από τρίτους (όπως τους 

πελάτες και τους προμηθευτές). Επίσης, είναι σκόπιμο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

να επικοινωνούν με το περιβάλλον της επιχείρησης και να είναι ανοικτοί σε 

παράπονα, ή καταγγελίες σχετικά με παράνομες ή αμφισβητούμενης φύσης 

λειτουργίες. Οι εκθέσεις σχετικά με την ευπάθεια προς την απάτη, πρέπει να 

αναθεωρούνται σε τακτική βάση προκειμένου να παρέχουν επίκαιρη 

πληροφόρηση και να προσθέτουν αξία στην ελεγκτική και εποπτική διαδικασία 

(Burke, 2002). 

 Εκθέσεις Καλών Πρακτικών. Σε αυτές τις εκθέσεις η διοίκηση της επιχείρησης 

αποτυπώνει την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των στρατηγικών, των στάσεων, του 

τρόπου λειτουργίας, των αποφάσεων, των πεποιθήσεων, των δράσεων, των 

πεποιθήσεων και των ηθικών αξιών που σχετίζονται με τη διαδικασία 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των 

διευθυντών, των αναλυτών, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, του 

διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Ο καθορισμός των αρχών 

λειτουργίας και των στρατηγικών μπορεί να αποτελέσει τη βάση βελτίωσης της 

ποιότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. 

Ταυτόχρονα, η έκθεση των βασικών στρατηγικών συμβάλλει στην πρόληψη και 

τη μείωση των δυνατοτήτων συμπαιγνίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων. 



 Εσωτερικός Έλεγχος  

Ο ρόλος του στη ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

 

83 

Επιπρόσθετα οι εκθέσεις καλών πρακτικών αποτελούν κίνητρο για την 

πρόσληψη ηθικών και τίμιων συνεργατών οι οποίοι μπορούν στο κατάλληλο 

κλίμα εργασίας να παραμείνουν ηθικοί. Αυτό δεν είναι ένα εύκολο έργο, διότι ο 

πειρασμός μπορεί να αναιρεί τις καλές προθέσεις και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει 

δόλιες συμπεριφορές που βασίζονται στην απληστία και την ευκαιρία. Με την 

καθιέρωση ενός ηθικού περιβάλλοντος εργασίας, προωθώντας τις καλές 

πρακτικές και ταυτόχρονα επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε ανήθικες και 

δόλιες συμπεριφορές μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης απάτης και 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων (Tang, Chen & Zhijun, 2008).  

 Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Η εταιρική διακυβέρνηση καθορίζει 

τον τρόπο που μια εταιρία διοικείται και λογοδοτεί για τις διαχειριστικές και 

οικονομικές επιδόσεις της. Οι συμμετέχοντες στην εταιρική διακυβέρνηση είναι 

το διοικητικό συμβούλιο, η ελεγκτική επιτροπή, η κορυφαία ομάδα διαχείρισης, 

οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι εξωτερικοί ελεγκτές και τα διοικητικά όργανα. 

Παραδοσιακά, το βάρος για την αποτροπή της οικονομικής απάτης έχει δοθεί 

στο ρόλο των εξωτερικών ελεγκτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στο σύνολο της εταιρικής διακυβέρνησης η οποία 

θεωρείται υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ακεραιότητας, της 

διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρική 

διακυβέρνηση καθορίζει την κατανομή των δικαιωμάτων και των ευθυνών των 

διαφόρων συμμετεχόντων στην οργάνωση και ταυτόχρονα προστατεύει τα 

συμφέροντα των επενδυτών, διασφαλίζει την ακεραιότητα, την ποιότητα, τη 

διαφάνεια και την αξιοπιστία των οικονομικών εκθέσεων, παρακολουθεί την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής δομής ελέγχου, και 

διασφαλίζει την ποιότητα των λειτουργιών ελέγχου. Επιπλέον, επικεντρώνεται 

στην πιστωτική πτυχή της διακυβέρνησης, τη διασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων του οργανισμού, στη δημιουργία και συντήρηση κατάλληλων και 

αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Beasley et al, 2000).  

 Αποτελεσματική ελεγκτική επιτροπή. Ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου 

εξελίσσεται με το πέρασμα των χρόνων και τα φαινόμενα λογιστικών 

παραποιήσεων δρομολόγησαν την αύξηση των ευθυνών της και τη 

συγκεκριμένη καταγραφή των προσόντων των μελών της. Η αναβάθμιση του 

ρόλου της ελεγκτικής επιτροπής δημιουργεί την ευκαιρία για βελτίωση της 
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εταιρικής διακυβέρνησης και της ποιότητας της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, που είναι προς το συμφέρον των επενδυτών και της οικονομικής 

μονάδας στο σύνολό της. Πιο συγκεκριμένα, οι επιτροπές ελέγχου θεωρούνται 

πλέον οι θεματοφύλακες των συμφερόντων των επενδυτών και λογοδοτούν σε 

αυτούς. Προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, τα 

μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να έχουν οικονομικές γνώσεις ώστε να 

μπορούν να εποπτεύουν τους εσωτερικούς ελεγκτές και τις διαδικασίες 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (Latham & Jacobs, 2000). Μεταξύ 

των άλλων οι ελεγκτικές επιτροπές: 

o έχουν την ευθύνη για το διορισμό, την αποζημίωση και την εποπτεία των 

εργασιών των εξωτερικών ελεγκτών, 

o αποτελούνται από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  

o έχουν την εξουσία να υποχρεώνουν σε συμμόρφωση, 

o εγκρίνουν εκ των πρότερων οποιαδήποτε υπηρεσία που ασκείται από 

εξωτερικούς συνεργάτες και ελεγκτές, 

o θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την παροχή 

πληροφοριών και την κατάθεση ανησυχιών όσον αφορά τη διαχείριση 

λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων (από εργαζόμενους, πελάτες, 

προμηθευτές και άλλους).  

o αποτελούνται από καταρτισμένα μέλη και διαθέτουν τουλάχιστον έναν 

οικονομικό εμπειρογνώμονα,  

o λαμβάνουν τακτικά εκθέσεις από τους ανεξάρτητους ελεγκτές σχετικά με 

λογιστικούς χειρισμούς, 

o λαμβάνει εκθέσεις δικηγόρων σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας 

ή με παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας. 

 Προγράμματα πρόληψης απάτης. Οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν 

προγράμματα πρόληψης της απάτης, να συστήσουν κατάλληλες πολιτικές και 

διαδικασίες και να τις κοινοποιούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέτοια 

προγράμματα καταρτίζονται από ομάδες λογιστών, εσωτερικών ελεγκτών, 

ερευνητές, δικηγόρους, και το προσωπικό της επιχείρησης. Αντικείμενό τους 

είναι ο καθορισμός των πολιτικών πρόληψης της απάτης και των διαδικασιών 

που εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
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διοικητικό συμβούλιο και στην αντιπροσωπευτική επιτροπή ελέγχου σχετικά με 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

 Επικοινωνία ελεγκτικής επιτροπής και διοικητικού Συμβουλίου. Η ανοικτή 

και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών και του 

διοικητικού συμβουλίου και του εκπροσώπου της επιτροπής ελέγχου μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων με επίκεντρο τους τομείς 

που μπορεί να υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανών παρατυπιών. Ωστόσο, ο 

βαθμός της σχέσης εργασίας μεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά 

την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Η κύρια μορφή 

επικοινωνίας γίνεται με εκθέσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και την 

επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο, οι οποίες περιγράφουν την 

πορεία της επιχείρησης, τα ευρήματα των ελέγχων, της στρεβλώσεις και τα 

στεγανά που υπάρχουν και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον 

αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, σε 

αυτές τις εκθέσεις αναφέρονται προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας, αλλά 

του ασκούμενου ελέγχου (Fathi, 2013). 

 Αποτελεσματικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι: Ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται από 

πολλούς ως η πρώτη γραμμή άμυνας του οικονομικού οργανισμού απέναντι 

στην απάτη, καθώς τα άτομα που στελεχώνουν τη λειτουργία αυτή έχουν τόσο 

τη γνώση όσο και την πλήρη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

της λειτουργικής δομής της υπό εξέταση μονάδας. Γενικότερα, οι πιο βασικές 

αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών αναφορικά με τον εντοπισμό της 

απάτης και της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι: 

o Ο προσδιορισμός των κόκκινων σημαιών, δηλαδή των στοιχείων εκείνων 

που δείχνουν πως μπορεί να διαπραχτεί απάτη. 

o  Ο εντοπισμός των ευκαιριών οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν την 

εμφάνιση απάτης, όπως για παράδειγμα η αναποτελεσματικότητα του 

ελέγχου, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και άλλα. 

o Η αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των ενεργειών για τη μείωση ή την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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o Η ενημέρωση των κατάλληλων στελεχών και του διοικητικού 

συμβουλίου για την περαιτέρω διερεύνηση υποθέσεων τις οποίες 

θεωρούν ύποπτες. 

 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα ελεγκτή. Η λειτουργία των εξωτερικών 

ελεγκτών και η οικονομική τους εξάρτηση από τις οικονομικές μονάδας συχνά 

δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων και πολλές φορές οι χρήστες 

αμφισβητούν την ανεξαρτησία των ελεγκτών και την ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων Για το λόγο αυτό, στην ελληνική οικονομία, την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών ενισχύουν οι νόμοι του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (3693/08 ΦΕΚ 174Α) οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι των 

ελεγχόμενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι 

ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο. Επίσης, 

κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η μη συμμετοχή 

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

αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας. Επιπλέον, ο 

ελεγκτής έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, όταν 

μεταξύ του ελεγκτή και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονομική, επαγγελματική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν 

ενημερωμένο, αντικειμενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι 

διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η παροχή είναι 

ιδιαίτερα η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Όταν η 

ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από 

καταστάσεις αυτοελέγχου, ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, 

οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση 

της εργασίας, ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να λάβουν πρόσφορα 

μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας σε 

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

ανεκτό βαθμό τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας, ο νόμιμος ελεγκτής ή 

το ελεγκτικό γραφείο έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου.  
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4.4. Περιπτώσεις Παραποίησης Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Για την φωτογράφιση και την καλύτερη κατανόηση του συστήματος της απάτης 

“Crime” παραθέτουμε στην παρούσα παράγραφο κάποια δημοφιλή οικονομικά 

σκάνδαλα, προκειμένου να αντιληφθούμε τους τρόπους και τις πρακτικές παραποίησης, 

τα κίνητρα και τις συνέπειες και ταυτόχρονα να αναδείξουμε το ρόλο και τη σημασία 

του εσωτερικού ελέγχου στην ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.  

 

4.4.1.Το σκάνδαλο της εταιρείας "Enron" 

 

Το Σκάνδαλο της Enron είναι οικονομικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 και 

αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική Arthour Andersen. Έπειτα 

από μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές που 

διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας 

το Νοέμβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης λευκού ιππότη από μία παρόμοια αλλά 

μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, την Dynegy δεν κατέστη βιώσιμη. Η Enron κήρυξε 

πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001. 

Στις αρχές του 1990, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε νομοθετική 

ρύθμιση που απελευθέρωνε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε πράξει και για 

την αγορά φυσικού αερίου μερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που 

δημιουργήθηκε ευνόησε την ανάπτυξη εταιριών όπως η Enron, ενώ η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα των τιμών, λόγω του ανταγωνισμού, προκαλούσε την αντίδραση 

παραγωγών και τοπικών διοικήσεων. Έντονα φαινόμενα lobbying εκ μέρους της Enron 

και λοιπών εταιριών όμως, διατήρησαν το σύστημα ως είχε. 

Η Enron είχε δημιουργήσει εταιρίες offshore, μονάδες που μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για φορολογικό σχεδιασμό και φοροδιαφυγή, εκτοξεύοντας την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Οι ονομασίες αυτών των οντοτήτων ήταν Bob West 

Treasure, Jedi και Hawaii. Το γεγονός αυτό προλείανε το έδαφος για πλήρη ελευθερία 

συναλλαγματικού σχεδιασμού, καθώς και πλήρη ανωνυμία που μπορούσε να 

διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση εξαφάνιζε από τους ισολογισμούς της. 

Αυτές οι εταιρίες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα οπόσο πραγματικά 

ήταν, ενώ δημιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος μεταφοράς απωλειών από τα στελέχη. 

Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωσαν κατακόρυφη 
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πτώση από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά μετοχή. Κι ενώ η εταιρεία 

συγκαταλεγόταν μεταξύ των blue chip, αυτή η απρόσμενη εξέλιξη είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron σημειώθηκε μετά από την αποκάλυψη ότι 

πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών με οντότητες ειδικού 

σκοπού, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν 

πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρείας να μην εμφανιστούν στις οικονομικές 

της καταστάσεις.  

Λογιστικά θέματα που προέκυψαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα οποία, όπως 

φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν αντιμετωπίστηκαν ορθά είναι τα ακόλουθα (Coffee, 

2002): 

 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση: Ένα πεδίο στο οποίο δεν έγιναν οι δέοντες 

λογιστικοί χειρισμοί αφορά το εργαλείο της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το 

χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο προβλέπει τη χρήση ενός παγίου από το μισθωτή, 

ο οποίος, σε αντίθεση με τη λειτουργική μίσθωση, διακρατά όλα τα οφέλη και 

τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση. Παρά ταύτα, δεν έχει την 

κυριότητα του παγίου, όπως ορίζει ο νόμος. Συνεπώς, κατ' αρχήν δεν οφείλει να 

το εμφανίζει στις λογιστικές του καταστάσεις. Επειδή όμως η επιστήμη της 

λογιστικής διαπνέεται από την αρχή της επικράτησης της ουσίας επάνω στον 

τύπο, εφόσον χρησιμοποιεί κάποιος το πάγιο και λογίζει αποσβέσεις, θα πρέπει 

και οι συμμέτοχοι να έχουν ορθή πληροφόρηση. Η Enron δεν ενημέρωνε 

κατάλληλα τους ενδιαφερομένους για τα πάγια που χρησιμοποιούσε και από πού 

πηγάζουν οι αποσβέσεις, χειραγωγώντας τα κέρδη. 

 Συμμετοχές: Η Enron είχε επενδύσει και σε πολλές θυγατρικές εταιρίες, από τις 

οποίες εμφάνιζε κέρδη από εξορύξεις και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, 

κοιτασμάτων πετρελαίου κ.α. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΑΛΠ έπρεπε 

να εμφανίζει την εύλογη αξία των συμμετοχών σε ποσοστό 10% και να την 

προσαυξάνει με τα κέρδη, η εταιρεία ακολουθούσε δημιουργικούς χειρισμούς, 

τους οποίους μάλιστα δεν επεσήμαναν και οι ελεγκτές της Arthour Andersen. 

Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν ήλεγχαν τις θυγατρικές της ώστε να επιβεβαιώσουν τα 

νούμερα που εμφάνιζε η Enron. Εφόσον στα λογιστικά της βιβλία εμφάνιζε η 

εταιρεία κέρδη, προέβαινε και σε διανομή κερδών, διακυβεύοντας τη θέση των 

πιστωτών της (βλέπε μεταφορά πλούτου και ποιότητα κερδών). 
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 Συνταξιοδοτικό Ταμείο: Οι χειρισμοί της εταιρείας έπληξαν και τους ίδιους 

τους εργαζομένους της, καθώς οι εισφορές τους για ασφαλιστική κάλυψη 

πήγαιναν στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο κατέρρευσε στο χρηματιστήριο, με 

αποτέλεσμα να "τιναχθεί" το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα 

"στον αέρα". Χιλιάδες υπαλλήλων και επενδυτών της Enron έχασαν τις 

αποταμιεύσεις τους, τα κονδύλια για τις σπουδές των παιδιών τους και τις 

συντάξεις τους, όταν κατέρρευσε η εταιρεία. Οι ποικίλες ομάδες 

ενδιαφερομένων ακολούθησαν τη δικαστική οδό. 

 

Στη περίπτωση της Enron, τα οικονομικά διευθυντικά στελέχη απέτυχαν στο 

καθήκον τους να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και να 

παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επενδυτές, δίνοντας στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το έναυσμα να λάβει μέτρα για την έκδοση νέων κανόνων, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτήσεων του νόμου Sarbenes-Oxley, ο 

οποίος ορίζει ότι ο διευθύνων σύμβουλος και οι υπεύθυνοι οικονομικών υπηρεσιών 

πρέπει να πιστοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Healy & Palepu, 

2003).  

Το σκάνδαλο της Enron αναδεικνύει τη ακεραιότητα της διαδικασίας του ελέγχου 

που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο σε περιπτώσεις όπου εξωτερικοί ελεγκτές συμμετέχουν 

σε συμβουλευτικές εργασίες που δημιουργούν διόλου αμελητέες αμοιβές. Έτσι, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα ρύθμισης για το 

λογιστικό επάγγελμα υποκείμενο στους ελέγχους ανεξάρτητων αρχών. Επίσης, τονίζεται 

η ανάγκη για δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για το λογιστικό επάγγελμα 

στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός των λειτουργιών ελέγχου και 

παροχής υπηρεσιών.  

Τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου θα πρέπει να προστατεύουν τα 

συμφέροντα των επενδυτών, κάτι που θα επιτευχθεί με το να προστεθούν στις επιτροπές 

ελέγχου ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα έχουν εμπειρία στην εταιρική 

δημοσιονομική διαχείριση. Τέλος αναδεικνύεται η ανάγκη για αναθεώρηση λογιστικών 

και ελκτικών μαθημάτων διδασκαλίας ενσωματώνοντας την δεοντολογία των 

επιχειρήσεων και η ανάγκη για προώθηση της ανάπτυξης νέων θεωριών, μοντέλων και 

προηγμένων εμπειρικών μελετών εταιρικής αποτυχίας, εταιρικής ρύθμισης και 

επιχειρηματικής ηθικής (Healy & Palepu, 2003). 
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Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου  

 

Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία Enron 

C Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Οικονομικών 

Ελεγκτική Εταιρεία 

R Καταχώριση προσαυξημένων εσόδων  

Καταχώριση μειωμένων εξόδων 

 

I Ανταπόκριση στις προβλέψεις των αναλυτών  

Αύξηση χρηματοδότησης  

Δυναμική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 

M Έλλειψη προσεκτικού διοικητικού συμβουλίου  

Έλλειψη αποτελεσματική ελεγκτικής επιτροπής 

Αποτυχία εσωτερικού ελέγχου 

E Επιστροφή χρημάτων από μπόνους 

Απαγόρευση εμπλεκόμενων από την λήψη θέσεων ευθύνης 

Μείωση τιμής μετοχής και Χρεοκοπία 

Εικόνα 2: Ταυτότητα Απάτης: “Εnron” 

 

 

4.4.2. Το σκάνδαλο της εταιρείας  “Xerox” 

 

Η Xerox ιδρύθηκε το 1906 με την ονομασία The Haloid Photographic Company και 

κατασκεύαζε αρχικά φωτογραφικό χαρτί και εξοπλισμό. Το 1958 η εταιρεία άλλαξε το 

όνομα της σε Haloid Xerox και έπειτα το 1961 σε Xerox. Η εταιρεία έγινε ευρέος 

γνωστή το 1959 με την εισαγωγή του Xerox 914, του πρώτου απλού φωτοτυπικού 

χαρτιού που χρησιμοποιούσε τη διαδικασία Electro-photography. Το Xerox 914 ήταν 

τόσο δημοφιλές, που μέχρι το τέλος του 1961 τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν σχεδόν 

τα 60 εκατομμύρια και μέχρι το 1965 ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.  

Τον Απρίλιο του 2002, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατήγγειλε την 

Xerox ότι τα έτη 1997 έως 2000 εξαπάτησε το κοινό χρησιμοποιώντας διάφορους 

«ελιγμούς λογιστικής». Συγκεκριμένα η Xerox κατέγραφε μισθώσεις φωτοτυπικών 

μηχανημάτων ως πώληση. Επίμαχο θέμα ήταν η καταστρατήγηση της αρχής των 

εσόδων. Επί της ουσίας η Επιτροπή κατηγόρησε την Xerox ότι χρησιμοποιούσε τις 

λογιστικές αρχές με σκοπό να αυξήσει τη τιμή της μετοχής της, εξαπατώντας έτσι την 

διοίκηση του χρηματιστηρίου καθώς και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (Kay, 2002). 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου: 
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Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία Xerox 

C Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Οικονομικών 

Ελεγκτική Εταιρεία 

R Καταχώριση προσαυξημένων εσόδων  

Καταστρατήγηση της αρχής των εσόδων 

“Cookie jar” method 

I Αύξηση χρηματιστηριακής τιμής 

Προσέλκυση επενδυτών 

 

M Αποτυχία εσωτερικού ελέγχου 

Αναποτελεσματικότητα εξωτερικού Ελέγχου 

Αποτυχία εταιρικής Διακυβέρνησης 

E Επιβολή προστίμων 

Απολύσεις και δυσφήμιση διευθυντών 

Σπίλωση της φήμης και του ονόματος της εταιρείας  

Εικόνα 3: Ταυτότητα Απάτης: “Xerox” 

 

Τον Ιανουάριο του 2003 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατήγγειλε τους ελεγκτές της 

Xerox ότι επέτρεψαν να «μαγειρέψουν τα βιβλία» έτσι ώστε να καλυφθεί ένα έλλειμμα 

3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα και 1.400 εκατομμυρίων δολαρίων σε 

κέρδη προ φόρου. Στην περίπτωση της Xerox, τον Απρίλιο του 2005 η ελεγκτική 

KPMG επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ελεγκτική KPMG πρόστιμο 

22.48 εκατομμύρια δολάρια και η Xerox αναγκάστηκε να καταβάλει μια αστική ποινή 

10 εκατομμυρίων δολαρίων (Jones, 2011).  

 

4.4.3. Το σκάνδαλο της εταιρείας "WorldCom"  

 

Η WorldCom είναι μια αμερικάνικη εταιρεία τηλεπικοινωνιών που ιδρύθηκε το 1983 ως 

Long Distance Discount Services και εισήλθε στο χρηματιστήριο το 1989. Η WorldCom 

εξαγόρασε και συγχωνεύτηκε με πολλές εταιρείας, μερικές εκ των οποίων ήταν η MCI, 

η Advance Communications Corp. και η MFS Communications Company. Η 

WorldCom θα μείνει στην αμερικανική επιχειρηματική ιστορία ως η πρωταγωνίστρια 

της μεγαλύτερης χρεοκοπίας. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία υπεραστικών κλήσεων 

στις ΗΠΑ και μια από τις επιχειρήσεις που τροφοδότησαν την έκρηξη του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου κατά τη δεκαετία του '90, το 2002 ανακοίνωσε την απόλυση 

του οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος είχε αποκρύψει από τα αποτελέσματα του 
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2001 δαπάνες συνολικού ύψους 3,9 δις δολαρίων. 

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άρχισε να ερευνά για τις λογιστικές 

πρακτικές της WorldCom και αυτό είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη πτώση της τιμής 

της μετοχής της. Θύματα αυτής της πτώσης, εκτός από τους επενδυτές, υπήρξαν οι 

δεκαεπτά χιλιάδες υπάλληλοι της WorldCom, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μια στην άλλη 

χωρίς δουλειά (Barnes, 2011). 

Η WorldCom μεταξύ 1999 και 2002 χρησιμοποιούσε "σκιερές λογιστικές 

μεθόδους" για να μπορέσει να φαίνονται τα βιβλία της σε καλύτερη κατάσταση από 

αυτήν που ήταν. Αυτή η απάτη πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους. Αφενός το 

λογιστήριο δήλωσε πλημμελώς τις γραμμές κόστους με κεφαλαιοποίηση των δαπανών 

αυτών στον ισολογισμό και όχι με την αναγνώριση τους σαν έξοδο. Αφετέρου η 

WorldCom διόγκωσε τα έσοδα χρησιμοποιώντας πλαστά λογιστικά έγγραφα. Υπεύθυνη 

για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της WorldCom ήταν η εταιρεία ορκωτών 

λογιστών Arthur Andersen, η οποία ήταν μπλεγμένη και στο σκάνδαλο της Enron. Η 

Andersen αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στην παραποίηση των αποτελεσμάτων των βιβλίων 

της WorldCom, αλλά βεβαίως ήταν πολύ δύσκολο να γίνει πιστευτή. 

Τον Ιούλιο του 2002 η WorldCom κήρυξε πτώχευση, αδυνατώντας να βρει 

πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για να μειώσει το υπέρογκο χρέος που την βάραινε, 

ύψους περίπου 41 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται τα βασικά 

στοιχεία του σκανδάλου. 

Από την περίπτωση της WorldCom αναδεικνύεται η συμβολή της Ελεγκτικής 

επιστήμης και ο ουσιώδης ρόλος της στην αποφυγή τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Η διοίκηση των εταιρειών 

πρέπει να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στον ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου, έτσι ώστε 

αφενός να αποφεύγονται "τυχαίες" παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις της και 

αφετέρου να διευκολύνεται ο Ορκωτός Ελεγκτής στο έργο του.  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής, ως ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα του θεσμού της 

Ανώνυμης Εταιρείας, έχει την κυριότερη ευθύνη για την αποκάλυψη των λογιστικών 

απατών. Η γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή έχει βαρύνουσα σημασία καθώς προσδίδει 

αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας.  
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Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία WorldCom 

C Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Οικονομικών 

Ελεγκτική Εταιρεία 

R Κεφαλαιοποίηση δαπανών 

Δημιουργία πλαστών εσόδων 

 

I Αύξηση χρηματιστηριακής τιμής 

Προσέλκυση επενδυτών 

Αύξηση χρηματοδότησης  

M Αναποτελεσματικότητα εξωτερικού Ελέγχου 

Αποτυχία εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

E Επιβολή προστίμων 

Απολύσεις και φυλάκιση διευθυντών 

Πτώχευση   

Εικόνα 4: Ταυτότητα Απάτης: “WorldCom” 

 

4.4.4. Το σκάνδαλο της εταιρείας "Parlamat" 

 

To 1961 o Calisto Tanzi άνοιξε ένα εργοστάσιο παστερίωσης στην Πάρμα, δύο 

δεκαετίες αργότερα η εταιρεία είχε εξελιχθεί σε μια πολυεθνική εταιρεία με 

διαφοροποίηση στο γάλα, με γαλακτοκομικά προϊόντα, ποτά, προϊόντα αρτοποιίας και 

άλλες σειρές προϊόντων. Το 1990 η Parmalat εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου 

και επεκτάθηκε περαιτέρω τη δεκαετία του 1990. Έως το 2002 η τιμή της μετοχής της 

είχε φτάσει σε ένα ρεκόρ και η εταιρεία είχε αποτιμηθεί σε 3,7 δις ευρώ και 

απασχολούσε πάνω από 30.000 ανθρώπους σε 30 χώρες. 

Στο επίκεντρο του σκανδάλου της Parmalat βρίσκεται μια επιστολή, που υποτίθεται 

ότι προέρχεται από την Bank of America, με την οποία επιβεβαιώνει ότι η Bonlat, 

θυγατρική της Parmalat με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, είχε καταθέσεις τεσσάρων 

δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικάνικη τράπεζα. Ο Φάουνα Τόνα, πρώην γενικός 

σύμβουλος της Parmalat, παραδέχτηκε ότι ωφελήθηκε προσωπικά με κεφάλαια που 

ανήκαν σε θυγατρικές εταιρείες της Parlamat (Fabrizio & Alain, 2012).  

Μέχρι το 1999 η Grant Thorton είχε την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών 

στοιχείων και βιβλίων της Parlamat. Τα τελευταία χρόνια η Grant Thorton υποτίθεται 

ότι είχε αντικατασταθεί από την Deloite & Touche, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία 

για την εναλλαγή ορκωτών λογιστών ανά τακτά διαστήματα.  

Όμως η εναλλαγή ορκωτών λογιστών παρακάμφθηκε στην περίπτωση της Parmalat, 
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καθώς η Grant Thorton συνέχισε να ελέγχει τη θυγατρική της Parmalat Bonlat, 

τουλάχιστον μέχρι την ώρα που η Bank of America ανακοίνωσε ότι το υποτιθέμενο 

έγγραφο της, η απόδειξη των καταθέσεων 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν πλαστό και το 

κεφάλαιο ανύπαρκτο (Chorafas, 2005).  

Η Parlamat διέθετε ένα πολύπλοκο πλέγμα θυγατρικών, εκ των οποίων αρκετές 

εξωχώριες, προκειμένου να επωφελείται ευέλικτων νομικών, χρηματοοικονομικών και 

φορολογικών συνθηκών. Δεν ήταν πάντα σαφές το ποιος καρπούται πράγματι τα 

σχετικά οφέλη. Επίσης, έκανε ακραία χρήση των χρηματοοικονομικών μεθοδεύσεων, 

εφαρμόζοντας τις τακτικές αυτές επί χρονικό διάστημα πολλών ετών σε πολλές και 

διαφορετικές έννομες τάξεις τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Στην εικόνα 5 

παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου. 

Εικόνα 5: Ταυτότητα Απάτης: “Parlamat” 

 

Ένα βασικό θέμα στο σκάνδαλο της Parmalat ήταν ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν 

λειτούργησαν σωστά καθώς οι ελεγκτές ενός ομίλου έχουν πλήρη ευθύνη για τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Η αλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας ήταν και ο 

παράγοντας ο οποίος οδήγησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου (Buchanan, 2005).  

 

4.4.5. Το σκάνδαλο της εταιρείας "AIG" 

 

Η εταιρεία AIG, American International Group, Inc, είναι μια κορυφαία διεθνής 

ασφαλιστική και οικονομική οργάνωση υπηρεσιών, με δραστηριότητες και δικαιοδοσίες 

Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία Parlamat 

C Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Οικονομικών 

Ελεγκτική Εταιρεία 

R Θυγατρικές εταιρείες  

Χρηματοοικονομικές Μεθοδεύσεις 

 

I Προσωπικά οφέλη διοικητικού συμβουλίου 

 

 

M Αναποτελεσματικότητα εξωτερικού Ελέγχου 

Αποτυχία εταιρικής διακυβέρνησης 

 

E Πτώχευση  

Φυλάκιση Εμπλεκομένων (Προέδρου και συνεργατών) 
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σε περισσότερες από 130 χώρες. Αναφέρεται ως νούμερο 3 από τις 10 κορυφαίες 

εταιρείες για το Forbes Global 2000 List (2000) η οποία βασίζεται σε σύνθετη κατάταξη 

από τέσσερις μετρήσεις: τις πωλήσεις, τα κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία και την αξία 

της αγοράς.  

Τον Μάρτιο του 2005, η AIG αναγνώρισε ότι η λογιστική της για μια σειρά 

συναλλαγών ήταν ανάρμοστη (Anderson, 2005) και στη συνέχεια δήλωσε ότι, μετά από 

μια εκτεταμένη εσωτερική επανεξέταση, θα επαναδιατυπώσει τις οικονομικές 

καταστάσεις της για περισσότερο από 4 χρόνια μειώνοντας έτσι την καθαρή της θέση 

κατά 2,7 δις δολάρια. Αυτό είχε ως συνέπεια την εισαγωγή υπηρεσιών αξιολόγησης και 

την υποβάθμιση τόσο της ίδιας όσο και των θυγατρικών της. 

Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου: 

Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία AIG 

 

C Γενικός Διευθυντής 

 

 

R Αύξηση εσόδων  

Αντασφάλιστρα  

 

I Άνοδος χρηματιστηριακής τιμή μετοχής  

 

 

M Αναποτελεσματικότητα εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

E Υψηλά πρόστιμα 

Απόλυση  Εμπλεκομένων 

 

Εικόνα 6: Ταυτότητα Απάτης: “AIG” 

Η AIG χρησιμοποίησε μεγάλα ποσά των αντασφαλίσεων με σκοπό να αναπτυχθεί. 

Τα αντασφάλιστρα είναι εταιρείες που βρίσκονται σε υπεράκτια νησιά, τα οποία 

βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ και χωρίς τον 

φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα η AIG χρησιμοποιούσε τις 

εταιρείες αντασφάλισης στο 70% των ασφαλίστρων της, ενώ οι ανταγωνιστές 

χρησιμοποιούσαν αντασφαλιστές για περίπου 10% των ασφαλίστρων τους. Αυτή 

πολιτική μπορεί να προκαλούσε την εταιρεία να εγκαταλείψει κάποια από τα κέρδη της 

όμως της επέτρεπαν να συνεχίσει να αυξάνεται με περιορισμένο κεφάλαιο. 

Η μεγαλύτερη αναγνώριση της «ανάρμοστης» λογιστικής ενέπλεκε μια 

πεπερασμένη συναλλαγή αντασφάλισης με τη Berkshire Hathaway General Re, 
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χρησιμοποιώντας μια εικονική χωρίς κίνδυνο ανταλλαγής ασφαλιστικών περιουσιακών 

στοιχείων που επέτρεψε στην AIG να διογκώσει τεχνητά την ανάπτυξη της 

πριμοδότησης και προσωρινά να ενισχύσει τις απαιτήσεις αποθεματικών, προκειμένου 

να διατηρήσει τους αναλυτές ικανοποιημένους. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 10 εκατομμύρια 

δολάρια το 2003 και 1,64 εκατομμύρια δολάρια το 2006. Ο γενικός διευθυντής 

απολύθηκε, ωστόσο καμία ποινική δίωξη δεν του ασκήθηκε.  

Η νέα διαχείριση της AIG είναι έτοιμη και πρόθυμη να αναλάβει την ευθύνη για τις 

παρελθοντικές παραβάσεις σχετικά με τους αξιωματούχος που κατονομάζονται στις 

καταγγελίες και απαλλάσσει τους ελεγκτές από τις ευθύνες τους, καθώς είχαν 

παραπλανηθεί από τον πρώην CEO και CFO. 

Συγκεκριμένα η νέα διοίκηση υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους ελέγχους της AIG 

εντός στο περιβάλλον ελέγχου της δεν ήταν αποτελεσματικοί για να αποτραπεί η 

δυνατότητα ορισμένων μελών της ανώτερης διοίκησης, που σε ορισμένες περιπτώσεις 

την χρησιμοποίησαν για να παρακάμψουν ορισμένους ελέγχους και την επίδραση 

ορισμένων συναλλαγών και λογιστικών εγγράφων.  

Πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αξιολόγηση των 

συναλλαγών δεν γνωστοποιήθηκαν στου αρμόδιο λογιστικό και οικονομικό προσωπικό, 

στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και στην εγκεκριμένη δημόσια λογιστική εταιρεία της 

AIG. Η ανεπάρκεια ελέγχου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτές τις παρακάμψεις. 

Η επιτυχία της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα να είναι πιο χαλαρή η εξέταση από το 

διοικητικό συμβούλιο (ελεγκτές, ρυθμιστικές αρχές και άλλοι). Δεν υπήρχε καμία 

εμφανής ανάγκη ανησυχίας για την ευημερία της εταιρίας και την ικανοποίηση των 

μετόχων της. 

Οι ελεγκτές της PricewaterhouseCoopers ήταν εξοικειωμένοι με την αδύναμη 

εταιρική διακυβέρνηση στην AIG, την εξάρτηση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και το αυταρχικό στυλ του CEO. Προφανώς δεν γνώριζαν την άσκηση των 

παραβάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά τις θεώρησαν ως ασήμαντες. Εν 

ολίγοις, οι ελεγκτές γνώριζαν ότι υπήρχαν μέσα και δυνατότητες για απάτη στο εταιρικό 

περιβάλλον της AIG αλλά δεν υπήρχαν κίνητρα. Η προφανής έλλειψη κινήτρου 

φαίνεται να είχε υπνωτίσει το διοικητικό συμβούλιο, τους ελεγκτές, καθώς και τις 

ρυθμιστικές αρχές να δεχτούν λογιστικό χειρισμό που δεν ακλουθούσε τους λογιστικούς 

κανόνες. 
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Η επιτροπή Treadway έχει παρουσιάσει τα στοιχεία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ένας επαρκής λογιστικός έλεγχος αποτελεί μέσο για 

τη επαρκή αξιολόγηση, την στάση απέναντι στους εσωτερικούς ελέγχους και την ηθική 

λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής λογιστικού ελέγχου θα 

πρέπει να διατηρήσει μια εξωτερική εταιρεία για να διεξάγει τον λογιστικό έλεγχο της 

κάθε τρία χρόνια (Torres, 2009).  

 

 

4.4.6. Το σκάνδαλο της εταιρείας "Ασπίς Πρόνοια" 

 

Η Ασπίς Πρόνοια ιδρύθηκε το 1944, ξεκίνησε την λειτουργία της το 1945 εκδίδοντας το 

πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και το 1957 ανέλαβε την κάλυψη των ασφαλιστικών 

αναγκών της νεοϊδρυθείσας τότε Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 2009 το Διοικητικό 

Συμβούλιο της επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλειας ανακάλεσε την άδεια 

λειτουργίας της Ασπίς διότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της προκειμένου να 

καλύψει τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας.  

Οι δύο ορκωτοί λογιστές του ελεγκτικού οίκου Baker Tilly που κλήθηκαν να 

ελέγξουν την εταιρεία Ασπίς Πρόνοια κάνουν λόγο για "ποσά κονδυλίων που 

μεταφέρονται διαδοχικά σε άσχετους λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά 

δυσχερές και χρονοβόρο το έργο εξακρίβωσης της ειλικρίνειας του περιεχομένου των 

λογαριασμών της εταιρείας".  

Η πρακτική αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τη διοίκηση της εταιρείας, 

φέρνει στην επιφάνεια όλες τις λογιστικές ατασθαλίες και τις μεταφορές ποσών μεταξύ 

των εταιρειών του ομίλου, στην προσπάθεια του βασικού μετόχου είτε να προσποριστεί 

χρήματα της εταιρείας είτε να καλύψει τρύπες συγγενών εταιρειών. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχαν εκδοθεί 56 επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια 

συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, τα οποία αν και έχουν χαρακτηριστεί εισπραχθέντα 

δεν έγινε εισροή χρημάτων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ελεγκτικού οίκου «αφορούσε 

ατομικές υποχρεώσεις του βασικού μετόχου, που μετατράπηκαν σε υποχρεώσεις της 

εταιρείας».  

Αντίστοιχα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ζημιών που ενώ 

φαίνονται ως εξοφλημένες, δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία της εταιρείας σχετική 
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πληρωμή, ενώ για 3.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αποδεικνύεται ότι οι ασφαλισμένοι 

κατέβαλαν μικρότερο εφάπαξ ποσό από αυτό που αναφερόταν στο συμβόλαιο (Τράπεζα 

Ελλάδος - Έκθεση Επόπτη, 2010).  

Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σκανδάλου: 

 

Η ταυτότητα της απάτης 

Επωνυμία Aspis Pronoia 

C Διευθύνοντες Σύμβουλοι 

Διοικητικού Συμβούλιο 

 

R Μεταφορά κονδυλίων  

Εικονικές εισπράξεις και πληρωμές 

 

I Προσωπικά κίνητρα μετόχων 

Χρηματοδότηση συγγενών εταιρειών 

 

M Αναποτελεσματικότητα εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

E Υψηλά πρόστιμα 

Απόλυση Εμπλεκομένων 

 

Εικόνα 7: Ταυτότητα Απάτης: “Aspis Pronoia” 

 

Ακόμη και σε ανεπτυγμένες αγορές καταρρέουν εξαιτίας των ουσιαστικά χαλαρών 

μηχανισμών ελέγχου των ανώτατων στελεχών. Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί 

θεμέλιο και περιλαμβάνει τις στάσεις, τις ικανότητες, την ευσυνειδησία και τις ενέργειες 

του προσωπικού μιας οντότητας, και ειδικά της διοίκησης του, με δεδομένο ότι οι 

ενέργειες αυτές έχουν επιπτώσεις στη γενικότερη λειτουργία και τον έλεγχο της 

επιχείρησης. Θέτει το γενικότερο πνεύμα του οργανισμού επηρεάζοντας την συνείδηση 

των ατόμων για τον έλεγχο.  

Ο επαρκής λογιστικός έλεγχος αποτελεί ένα μέσο για την επαρκή αξιολόγηση και 

την ηθική λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής λογιστικού 

ελέγχου, θα πρέπει να διατηρήσει μια εξωτερική εταιρεία για να διεξάγει τον λογιστικό 

έλεγχο της κάθε τρία χρόνια. Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις 

εσωτερικές εκτιμήσεις του ελέγχου τους και την επακόλουθη επίπτωση στην κουλτούρα 

της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
o
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

5.1 Εσωτερικός έλεγχος και ωραιοποίηση οικονομικών καταστάσεων 

 

Ως αποτέλεσμα των λογιστικών σκανδάλων της τελευταίας δεκαετίας, η κοινότητα των 

λογιστών και οι φορείς καθορισμού προτύπων έχουν προσπαθήσει να καθορίσει τους 

ρόλους και τις ευθύνες του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου σε σχέση με την 

ανίχνευση και την εκτίμηση του κινδύνου της απάτης και της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα αναδεικνύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή 

στην αξιολόγηση των κινδύνων της απάτης, καθώς εκ ορισμού η λειτουργία ελέγχου 

είναι επιφορτισμένη με αυτό το αντικείμενο μέσα σε μια οικονομική μονάδα. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργώντας υπό επαγγελματική καθοδήγηση και 

σύμφωνα με τα Ελεγκτικά Πρότυπα έχουν επαρκείς γνώσεις για να προσδιορισμό των 

δεικτών της απάτης. Ωστόσο, η αποτελεσματική ελεγκτική διαδικασία καθιστά πλέον 

απαραίτητη τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και την πλήρη κατανόηση των 

κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών που εμπλέκονται, κυρίως λόγω της 

κλιμάκωσης των ευθυνών στον τομέα της ανίχνευσης της απάτης και της υποβολή 

εκθέσεων. Βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων τους αλλά σε συνδυασμό με τη 

βαθιά γνώση της οργάνωσης και της άμεσης επαφής με την οικονομική μονάδα οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι πλέον αρμόδιοι για την εύρεση απάτης και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της. 

Επίσης, οι αποτελεσματικοί εσωτερικοί έλεγχοι μειώνουν αποτελεσματικά τις 

ζημίες που συνδέονται με την απάτη. Στη βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί μελέτες οι 

οποίες παρουσιάζουν πως οι οικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν υποστεί λιγότερες 

απώλειες από την απάτη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα τμήμα εσωτερικού ελέγχου που 

εκτελεί λεπτομερείς ελέγχους και συνδράμει στην καταπολέμηση της απάτης και της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, πολλές μελέτες έχουν καταλήξει 

στο συμπέρασμα πως η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των 

ελέγχων κατά της απάτης, να βοηθά στην αξιολόγηση των κινδύνων απάτης της 



 Εσωτερικός Έλεγχος  

Ο ρόλος του στη ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

 

100 

οργάνωσης καθώς επίσης να συνδράμει στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

μετριασμού του φαινομένου (Norman, Rose & Rose, 2010) 

Ωστόσο, παρά την ικανότητα του εσωτερικού ελέγχου να εντοπίζει την απάτη, 

υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα του όπως  

(1) το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση την αξία της αγοράς των μετοχών, (2) τα έτη 

λειτουργίας της επιχείρησης (3) οικονομική υγεία, που μετράται από το συγκεντρωτικό 

δείκτη απώλειας και την ένδειξη για την πιθανότητα της πτώχευσης (4) η 

πολυπλοκότητα της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (5) ο ρυθμός ανάπτυξης, (6) οι 

δαπάνες αναδιάρθρωσης και (7) η εταιρική διακυβέρνηση (Doyle, Ge & McVay, 2007). 

των μεταβλητών που επηρεάζουν τα είδη των επιχειρησιακών κινδύνων.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως ενώ ο ρόλος τους εσωτερικού ελέγχου είναι 

καθοριστικός η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από ένα σύνολο ποιοτικών 

παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μπορούν 

εύκολα να ποσοτικοποιηθούν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί και η διάθεση της 

επιχείρησης και των στελεχών να συνδράμουν στη διαδικασία του ελέγχου παρέχοντας 

στην εποπτική λειτουργία τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες. Η συνεργασία με τα 

στελέχη της επιχείρησης και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων πρέπει να 

γίνεται σε τέτοιο κλίμα ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του 

ελέγχου. 

 

 

5.2 Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

 

Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να γίνει φανερή η σύνδεση του 

εσωτερικού ελέγχου με τη δημιουργική λογιστική και την ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η εργασία αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εννοιών, των πρακτικών και των διαφόρων μεθόδων τις οποίες 

συναντάμε στο επιχειρησιακό περιβάλλον και τα οποία σχετίζονται με τον εσωτερικό 

έλεγχο, τη δημιουργική λογιστική και την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

Κομβικό συμπέρασμα της παραπάνω βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα και την ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα της τελευταίας, με 
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την εφαρμογή μοντέλων ανάλυσης και συμβάλλει προσθέτοντας αξία στη οικονομική 

μονάδα.  

Συνέχεια της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης μπορεί αφενός να αποτελέσει η 

διενέργεια κάποιας ποσοτικής έρευνας με βάση τα συμπεράσματα της παρούσας και 

αφετέρου, η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών 

καταστάσεων και η περαιτέρω κατηγοριοποίηση τους.  
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