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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ουσιαστικά αποτελεί 

ένα σύγχρονο διεθνές πρόβλημα με συνέπειες οικονομικές, κοινωνικές, ηθικές, 

πολιτικές και νομικές. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι νόμιμοι Ελεγκτές, όσο και τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δύναται να συμβάλλουν στην αποκάλυψη των 

ωραιοποιημένων λογιστικών καταστάσεων. Ουσιαστικά, δημιουργική λογιστική 

αποτελεί ο μετασχηματισμός των λογιστικών καταστάσεων από το τι πραγματικά 

είναι στο τι επιθυμούν να δημιουργήσουν αυτοί που καταρτούν τις λογιστικές 

καταστάσεις, βασιζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι τους ισχύοντες κανόνες. 

Ουσιαστικά, μέσω της ωραιοποίησης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρείται η 

λογιστική απάτη και ως εκ τούτου είναι σαφές πως απαιτείται η λήψη κατάλληλων 

μέτρων, καθώς επίσης και η επιβολή ορθής απεικόνισης των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στον τομέα της Λογιστικής εντοπίζεται η ανάπτυξη του 

όρου «Επινοητική Λογιστική» που αποτελεί τη χρήση ενδεικνυόμενων από τα ΔΠΧΠ 

λογιστικούς χειρισμούς, ώστε να αποκρύπτονται εσκεμμένα λογιστικές πληροφορίες 

και να παραπλανούνται όσοι μελετούν τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών 

αλλά και το ίδιο το κράτος. Ουσιαστικά, ως επινοητική λογιστική ορίζεται η 

«εκμετάλλευση των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και νόμων ή ακόμα και η 

παραβίαση αυτών, ώστε να παρουσιάσει μια επιχείρηση τις λογιστικές της 

καταστάσεις προς όφελός της». Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει σαφές πως η 

δημιουργική λογιστική δύναται να διακριθεί σε θεμιτή και αθέμιτη, με την πρώτη να 

αφορά την εκμετάλλευση των κενών που υπάρχουν στους λογιστικούς κανόνες ή 

στους νόμους και τη δεύτερη να αφορά την παραβίαση των λογιστικών αρχών και 

νόμων, αλλοιώνοντας το περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων. Στην 

κατεύθυνση αυτήν, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μέσο διά του οποίου ανιχνεύεται η 

λογιστική απάτη και σε κάθε περίπτωση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

καταδεικνύουν τις αρχές και τις διαδικασίες μέσω των οποίων αποτιμώνται οι αξίες 

και διενεργούνται οι λογιστικές καταχωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία 

αναλύει τόσο την ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων όσο και τον ρόλο που 

έχει η ελεγκτική. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του ρόλου των νόμιμων 

ελεγκτών στην ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων. Υπό αυτήν την έννοια, 

γίνεται ενδελεχής ανάλυση στο ρόλο της ελεγκτικής στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

καθώς επίσης και στα εργαλεία μέσω των οποίων εντοπίζεται η λογιστική απάτη στις 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα 

σχετίζονται με το πώς γίνεται αντιληπτή η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, με το ποιος είναι ο ρόλος των ελεγκτών και με το πώς γίνεται ο 

έλεγχος επί των δημοσιευμένων καταστάσεων των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 

γίνεται σαφές πως η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί 

έναν μεθοδευμένο «χειρισμό» οικονομικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα η 

υποτίμηση κερδών ή/και η υπερτίμηση στοιχείων του ενεργητικού με κύριο σκοπό 

την προβολή μιας ωραιοποιημένης εικόνας που στην ουσία δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 
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1Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί ένα σύνολο 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται με σκοπό να παράγουν πληροφορίες οι οποίες 

δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα για τον επιχειρηματικό οργανισμό που το φέρει 

πιο κοντά στις επιδιώξεις και τους στόχους που έχει θέσει η διοίκησή του. Στην 

κατεύθυνση αυτήν, η δημιουργική λογιστική αποτελεί τη διαδικασία 

μετασχηματισμού των λογιστικών μεγεθών από την πραγματική τους φύση και 

μορφή, σε μία διαφορετική μορφή που συντάσσεται με τις επιδιώξεις των διοικητικών 

στελεχών της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετίζεται τόσο με τα χαρακτηριστικά του 

μάνατζμεντ της εταιρείας όσο και με τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. 

Ουσιαστικά, η δημιουργική λογιστική αποτελεί τη μεταβολή – 

μετασχηματισμό των λογιστικών πόρων με γνώμονα όχι το τι στην πραγματικότητα 

είναι, αλλά με εν αντιθέσει με γνώμονα το τι επιθυμούν να είναι οι λογιστικές 

καταστάσεις, μετασχηματισμός που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών εκμετάλλευσης 

του νομικού πλαισίου, των κανόνων και των προτύπων που υπάρχουν. Μάλιστα, η 

Επινοητική Λογιστική αποτελεί τη χρήση αντενδεικνυόμενων από τα ΔΠΧΠ 

λογιστικούς χειρισμούς με κύριο στόχο την απόκρυψη πληροφοριών της εταιρείας 

και την εκ των πραγμάτων παραπλανητική πληροφόρηση ομάδων ενδιαφέροντος. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, είναι σύνηθες το φαινόμενο της παραποίησης των 

λογιστικών καταστάσεων μέσω Επινοητικής Λογιστικής με σκοπό να γίνει 

χειραγώγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιεύει η επιχείρηση. 

Η αύξηση της συχνότητας παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είχε ως 

άμεση συνέπεια την αύξηση του ελέγχου αλλά και τη λήψη μέτρων, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με σκοπό τη μείωση του φαινομένου ύπαρξης παραποιημένων λογιστικών 

καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να αναλάβουν 

δράση και με θεσπισμένα τεκμήρια να αποφασίσουν για την ορθότητα και την 

εγκυρότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπό την έννοια 

αυτή, η έκθεση ελέγχου αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή και των 

ατόμων ή των ομάδων προσώπων που του ανέθεσαν το έργο. Μάλιστα, δεδομένου ότι 
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οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με μία καθόλα 

σημαντική αρμοδιότητα και έχουν αυξημένη ευθύνη καθώς εκδίδουν την έκθεσή τους 

σύμφωνα με συγκεκριμένα ελεγκτικά πρότυπα τα οποία ουσιαστικά διασφαλίζουν 

την αποφυγή νομικών λαθών. Ως εκ τούτου, υποκειμενικός στόχος του ελέγχου είναι 

η διαμόρφωση γνώμης από τον ελεγκτή αναφορικά με την ορθή παρουσίαση της 

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας 

όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα κύριο εργαλείο 

για την πρόληψη της λογιστική απάτης. Ωστόσο, γίνεται σαφές πως όταν η λογιστική 

απάτη πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας, τότε ο 

εντοπισμός της απάτης αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Άλλωστε, είναι σαφές πως 

κίνητρα για την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν μόνον τα 

ανώτερα στελέχη διοίκησης, αλλά και οι κατώτερες ομάδες προσωπικού της 

επιχείρησης υπό την έννοια ότι θέλουν να καταδείξουν την επίτευξη των στόχων 

ανάπτυξης ή και να αποκρύψουν αστοχίες και λάθη. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εντοπισμός της λογιστικής απάτης περιλαμβάνει αρχικά 

την ανάλυση ακεραιότητας της διαχείρισης υπό την έννοια ότι αναλύονται οι στόχοι 

που έχουν τεθεί, εκτιμάται το κατά πόσο επιτεύξιμοι είναι αλλά και το αν υπάρχουν 

τα απαιτούμενα εμπόδια προς τους υπαλλήλους ώστε να μην γίνουν χειριστές 

επινοητικής λογιστικής. Εν συνεχεία, αναλύεται η ύπαρξη ενός αξιόπιστου 

λογιστικού συστήματος και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αν τα μέλη επιτροπής 

εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητα, αν υπάρχει συνεργασία με τη διοίκηση και αν 

υπάρχει η απαραίτητη εξουσία ώστε η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου να ασκεί 

αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της. Επισημαίνεται πως η ύπαρξη ανεξάρτητων 

ελεγκτών είναι καθ’ όλα σημαντική καθώς έτσι γίνεται πιο αποτελεσματική η 

άσκησης ελέγχου. Ακόμη, η μείωση του φαινομένου της λογιστικής απάτης 

προϋποθέτει την προσεκτική ανάλυση των πρακτικών και των τεχνικών που 

εφαρμόζει ο κλάδος καθώς είναι γενικά παραδεκτό πως μια εταιρεία έχει υψηλές 

προσδοκίες έτσι ώστε λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα δύναται να θεωρηθούν 

απογοητευτικά και στην κατεύθυνση αυτήν η ύπαρξη ασυνήθιστων κερδών η ζημιών 

πρέπει να μελετάται εκτενώς ώστε να μην υποκρύπτει χρήση της επινοητικής 

λογιστικής. 



Σελίδα | 3  
 

Πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η λογιστική απάτη δύναται να 

εντοπιστεί αφενός μέσω μελέτης των χρηματοοικονομικών της πληροφορίας και 

αφετέρου μέσω σύγκρισης αυτών με τους μέσους όρους του κλάδου. Υπό αυτήν την 

έννοια βασικοί αριθμοδείκτες μελέτης είναι ο δείκτες πωλήσεις /  κόστος 

πωληθέντων, πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού, Πωλήσεις / Μ.Ο. Αποθεμάτων, 

Πωλήσεις / Μ.Ο. Απαιτήσεων, Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις, Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού, Κέρδη / Έξοδα Τόκων. 

Ακόμη, και η ανάλυση αριθμοδεικτών που σχετίζονται με τη μελέτη των ταμειακών 

ροών δύναται να δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για το αν μια εταιρεία παραποιεί ή 

όχι τις λογιστικές της καταστάσεις. Συγκεκριμένα, η κατάσταση ταμειακών ροών και 

η μελέτη επί αυτής είναι χρήσιμη ως ένας δείκτης ανησυχίας υπό την έννοια ότι 

ανιχνεύονται ασυνήθιστες αλλαγές στις πωλήσεις ή στην απογραφή. Ως εκ τούτου, η 

ορθή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο μιας επιχείρησης σε 

συνδυασμό με την χρήση ορισμένων μέσων – εργαλείων εντοπισμού απάτης δύναται 

να αποτρέψουν φαινόμενα παραποίησης λογιστικών καταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης δύναται να 

επιτευχθεί μέσα από τη διαφάνεια των εσωτερικών λειτουργικών αλλά και την 

ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτήν 

πρέπει να προωθηθεί ένα ενισχυμένο περιβάλλον ελέγχου, να προσληφθούν έντιμα 

άτομα στα οποία θα παρέχεται διαρκής εκπαίδευσης αλλά παράλληλα πρέπει να 

προωθείται και ο ανάλογος κώδικας ηθικής και δεοντολογίας βάσει του οποίου θα 

αποτρέπεται η ηθελημένη και σκόπιμη παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων της 

εταιρείας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του ρόλου της 

ελεγκτικής κατά την παραποίηση – ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τον εντοπισμό της 

ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και τον ρόλο της 

ελεγκτικής στον εντοπισμό της ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται επισκόπηση βιβλιογραφίας για την 

ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλύεται η ελεγκτική 

διαδικασία, δίνονται οι μέθοδοι και τρόποι ωραιοποίησης καταστάσεων ενώ τέλος 

κατατίθενται τα βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για περεταίρω έρευνα. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η λογιστική απάτη είναι δυνατόν να εντοπιστεί μέσω μελέτης των 

χρηματοοικονομικών δεικτών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αριθμοδείκτες που 

αποτελούν εργαλεία για τον εντοπισμό παραποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Τέτοιοι αριθμοδείκτες είναι ο δείκτης συνόλου υποχρεώσεων / σύνολο 

ενεργητικού, ο δείκτης Αποθέματα / Πωλήσεις, ο αριθμοδείκτης Καθαρά Κέρδη / 

Πωλήσεις, ο αριθμοδείκτης Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού και ο τύπος πιθανότητας 

πτώχευσης κατά τον Altman, δηλαδή το z-score που ουσιαστικά καταδεικνύει το 

πόσο δύσκολη είναι η θέση (από οικονομικής πλευράς) της εταιρίας. Σύμφωνα, με τη 

συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 76 εισηγμένες ελληνικές εταιρίες 

στο ΧΑΑ, παρατηρήθηκε πως οι δείκτες διέφεραν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 

εταιριών με παραποιημένες και με μη παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Μάλιστα, ο αριθμοδείκτες Αποθέματα / Πωλήσεις και ο αριθμοδείκτης Σύνολο 

Υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού έχουν θετικό πρόσημο, ενώ ο δείκτης του 

Altman z-score έχει αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, οι εταιρίες που χαρακτηρίζονται 

από υψηλά αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις ή με υψηλές υποχρεώσεις σε σχέση 

με το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων ή με πιθανότητα εμφάνισης 

οικονομικών δυσκολιών (μικρό z- score) , έχουν αυξημένες πιθανότητες για 

παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων (Spathis et al, 2002). 

Σύμφωνα με έρευνες των Δημητρόπουλου και Αστερίου (2009) γίνεται 

εξέταση για το πώς τα διακριτά και μη διακριτά δεδουλευμένα έσοδα καθώς και οι 

παραπάνω αριθμοδείκτες ελέγχου επηρεάζουν τη σχέση κερδών και απόδοσης 

μετοχής και ως εκ τούτου επηρεάζουν την τιμή των μετοχών στο χρηματιστήριο. 

Βάσει των αποτελεσμάτων οι 4 δείκτες που χρησιμοποιούνται χαρακτηρίζονται από 

αυξημένη σημαντικότητα για την μεταβολή των τιμών μετοχών. Συνεπώς, οι 

συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβλητότητα 

των κερδών, γεγονός που εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή σε θέματα ποιοτικής 

διάρθρωσης των κερδών (Δημητρόπουλος & Αστερίου, 2009).  

Οι Dritsakis at al (2004) προσπάθησαν να ερμηνεύσουν κατά πόσο 

εφαρμόζεται η μέθοδος «window dressing» στις χρηματιστηριακές εταιρείες της 
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Ελλάδας ώστε να ωραιοποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους. Μέσα από 

στατιστική έρευνα 32 επιχειρήσεων το διάστημα 1990-1992 κατέληξαν ότι δεν είναι 

δημοφιλής μέθοδος αλλά ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν να χρησιμοποιούν την 

υποτιμολόγηση στη συνήθη αγορά ενώ στη χρηματιστηριακή αγορά χρησιμοποιούν 

τη διαχρονική εξομάλυνση των κερδών. Τονίζουν ακόμα ότι οι επενδυτές αδιαφορούν 

για τα υψηλά κέρδη προ – εισόδου στο χρηματιστήριο που εμφανίζουν οι 

επιχειρήσεις και τις κατατάσσουν σε αυτές με υψηλό επενδυτικό ρίσκο.  

Η ανάπτυξη της λογιστικής απάτης μελετήθηκε και από τον  Whisenant 

(2003) ο οποίος ουσιαστικά μελέτησε τα αίτια για τα οποία τα διοικητικά στελέχη 

των πολυεθνικών εταιριών ακολουθούν τη διαδικασία της αλλαγής των ελεγκτών 

τους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εξέτασε ένα δείγμα επιχειρήσεων από την 

Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα έτη 1992 – 1996.  Βάσει της 

μεθοδολογίας της έρευνας, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των παραγόντων που 

οδηγούν σε αλλαγή Ελεγκτές σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα σε αλλαγές που 

προκαλούνται λόγω των πελατών – εταιριών των ελεγκτικών εταιριών (αφορά την 

εθελοντική αλλαγή),  αλλαγές που γίνονται από τους ίδιους τους ελεγκτές αλλά και 

αλλαγές που οφείλονται σε εξωτερικούς λόγους. Βάσει της έρευνας καταδεικνύεται 

ότι οι εθελοντικές αλλαγές ελεγκτών καθώς επίσης και οι αλλαγές λόγω εξωτερικών 

λόγων συμβαίνουν τρεις και δύο φορές αντίστοιχα πιο συχνά από τις αλλαγές που 

οφείλονται από τους ίδιους τους ελεγκτές (Whisenant, 2003).  

Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλαγές αυτές έχουν ως αίτια την εξοικονόμηση πόρων ή 

και οφείλονται σε διάφορες προστριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των ελεγκτών και 

των ελεγχόμενων εταιριών. Πάντως, από τη μελέτη της υποχρεωτικής εναλλαγής των 

ελεγκτικών εταιριών, γίνεται σαφές πως δεν είναι ο προτιμητέος τρόπος με σκοπό την 

καλλιέργεια της ανεξαρτησίας μεταξύ των ελεγκτών, αν και είναι ένας τρόπος για να 

οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου. 

Σύμφωνα πάντως με άλλη μελέτη που διερευνά τη σχέση που προκύπτει και 

συνδέει τη θητεία των ελεγκτικών εταιριών με το φαινόμενο των παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, γίνεται σαφές πως υπάρχουν διάφορες αιτίες που 

ουσιαστικά καλλιεργούν την περιοδική αλλαγή των ελεγκτικών εταιριών σε 

εθελοντική βάση με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας από τον 

εξωτερικό ελεγκτή. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν πως η περιοδική εναλλαγή των 
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ελεγκτικών εταιρειών αν και θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, 

δύναται να μεταβάλει και άλλες παραμέτρους όπως για παράδειγμα να αυξήσει το 

κόστος των ελεγκτικών υπηρεσιών. (Carcello & Nagy, 2002). 

Ακόμη, σύμφωνα με τους Ghosh & Moon (2003) και τους Myers et al (2003) 

γίνεται σαφές πως η ποιότητα του ελέγχου είναι υψηλότερη στην περίπτωση που η 

θητεία των ελεγκτών είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια. Στην κατεύθυνση αυτήν, 

επισημαίνεται ότι μικρή διάρκεια είναι η διάρκεια έως τρία έτη, ενώ μεγάλη 

θεωρείται η διάρκεια κατά την οποία η θητεία των ελεγκτών είναι από εννέα έτη και 

περισσότερο. 

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε σε 147 εταιρίες με παραποιημένες και 

μη παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις για την περίοδο 1990 – 2001, εντοπίστηκε 

ότι οι παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις είναι πιο πιθανό να συμβούν όταν η 

θητεία των ελεγκτών είναι μέχρι τρία έτη. Ως εκ τούτου, η μακροχρόνια θητεία των 

ελεγκτικών εταιριών δε σχετίζεται με μικρή ποιότητα οικονομικών καταστάσεων υπό 

την έννοια ότι η πιθανότητα απάτης συμβαίνει μέσα στα τρία πρώτα χρόνια 

συνεργασίας ελεγκτή και εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι το 

αποτέλεσμα αυτό, προστίθεται στην άποψη ότι η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών 

εταιριών δύναται να έχει αρνητικά αποτελέσματα συνολικά στον εξωτερικό έλεγχο 

που διενεργείται (Carcello & Nagy, 2002). 

Στην κατεύθυνση αυτήν, ο Nagy (2005) συνεχίζοντας τις έρευνες επί του 

συγκεκριμένου θέματος καταλήγει ότι η μεγάλη διάρκεια στη θητεία του ελεγκτή δεν 

συνδέεται με μείωση στην ποιότητα του ελέγχου, καθώς η ποιότητα του ελέγχου είναι 

χαμηλότερη στα πρώτα χρόνια συνεργασίας μεταξύ ελεγχόμενης εταιρίας και 

ελεγκτή. Ακόμη, όσες εταιρίες είχαν υποχρεωθεί στην αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας 

παρατηρήθηκε μια μείωση στα διακριτά δεδουλευμένα έσοδα, ιδιαιτέρως στην 

περίπτωση που οι πελάτες είχαν περιορισμένη διαπραγματευτική ικανότητα (Nagy, 

2005). 

Πάντως, το φαινόμενο της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων 

εξετάστηκε και από τους Lendez & Korevec (1999) εντοπίζοντας ότι στους 

παράγοντες που αναπτύσσουν τέτοια φαινόμενα προστίθενται τα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου διοίκησης καθώς επίσης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που έχει η 

επιχείρηση. Στην κατεύθυνση αυτήν, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της διοίκησης 
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γίνεται σαφές πως η φιλοσοφία της επιχείρησης και συγκεκριμένα των διοικούντων 

της επιχείρησης ενέχει πρωταρχικό ρόλο. Δηλαδή, στην περίπτωση που η διοίκηση 

χαρακτηρίζεται από υψηλές ηθικές αρχές αλλά και ακεραιότητα τότε εμμέσως πλην 

σαφώς διευκρινίζει στους υπαλλήλους της ότι δεν θα δεχτεί παρατυπίες όσον αφορά 

το σχηματισμό των λογιστικών της καταστάσεων.  

Εν αντιθέσει, όταν η διοίκηση ακολουθεί πρακτικές που αγνοούν την κείμενη 

νομοθεσία με σκοπό την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων εταιρικών στόχων, τότε είναι 

σαφές πως και οι υπάλληλοί της θα ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές και ουσιαστικά 

θα ακολουθούν τη μέθοδο της παρανομίας με σκοπό την επίτευξη εταιρικών στόχων. 

Πάντως, η διοίκηση για να μειώσει τον κίνδυνο λογιστικής απάτης έχει τη 

δυνατότητα να ενδυναμώσει τους λογιστικούς ελέγχους και να θεσπίσει ένα αυστηρό 

πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να υιοθετήσει αυστηρά 

πλαίσια αναφοράς και πληροφοριακά συστήματα στη βάση εκείνων που απαιτούν οι 

εποπτικές και νομοθετικές αρχές (Lendez & Korevec, 1999). 

Ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, τα οποία δύναται να 

διαμορφώσουν βάση για ανάπτυξη της λογιστικής απάτης, επισημαίνεται ότι αυτά 

συνδέονται με τη φύση αλλά και τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας καθώς επίσης 

και με το είδος των συναλλαγών που αναπτύσσει με τα συνδεδεμένα μέρη της 

(Lendez & Korevec, 1999). Στην κατεύθυνση αυτήν, το αν ο υπολογισμός των 

περιουσιακών στοιχείων ενός ομίλου γίνεται βάσει υποκειμενικών και όχι 

αντικειμενικών στοιχείων, τότε γίνεται σαφές πως είναι εύκολη η παραποίηση των 

οικονομικών στοιχείων και των λογιστικών αρχών.  

Ακόμη, το αν η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων εξαρτάται και από τον τρόπο διάρθρωσης των συναλλαγών μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθώς επίσης και από το βαθμό πολυπλοκότητάς τους. 

Σε κάθε περίπτωση, καθόλα σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία παραποίησης 

των λογιστικών καταστάσεων συγκαταλέγεται η οικονομική δύναμη της εταιρείας 

(Spathis et al. 2002). Δηλαδή, το αν δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα, ή αν 

υπάρχει χαμηλή κερδοφορία ή αν υπάρχουν συνεχείς ζημίες τότε πολλές διοικήσεις 

εφαρμόζουν την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων με σκοπό να διορθώσουν 

αυτήν την αρνητική εικόνα. 
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Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνδεδεμένο με  πολιτικές, οικονομικές 

αλλά και κοινωνικές παραμέτρους. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικής σημασίας 

παράγοντας είναι η φύση του οικονομικού συστήματος, η ανατομία της λογιστικής 

απάτης καθώς επίσης και το περιβάλλον που λαμβάνει χώρα το γεγονός. (Bayou et al, 

2001). 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται πως στα κίνητρα που έχει η επιχείρηση για 

να παραποιήσει τις λογιστικές καταστάσεις συγκαταλέγεται η πίεση που ασκείται από 

στελέχη της επιχείρησης, οι προσδοκίες κερδών – οι στόχοι για την τιμή με την οποία 

διαπραγματεύεται η μετοχή στο χρηματιστήριο, το πλαίσιο (νομικό – φορολογικό που 

προκύπτει) και η ορθολογική εξήγηση, δηλαδή το αν υπάρχουν προσωπικά οφέλη 

από την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. Βάσει μάλιστα, της διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας γίνεται σαφές πως η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

αφορά όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως παραποιούν τις 

καταστάσεις οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση ακινήτων, σε 

τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο της υγείας 

(Wells, 1997) ή/και στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας. Πρόκειται για ένα 

φαινόμενο που εμφανίζεται σε πολλές χώρες, λόγω κυρίως της διεθνοποιημένης 

οικονομίας που έχει αναπτυχθεί (Vanasco, 1998). 

Πάντως, σύμφωνα με μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ την περίοδο 1987 – 1997 

παρατηρήθηκε ότι η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αφορά κυρίως 

επιχειρήσεις μικρού ή / και μεσαίου μεγέθους,. Επιπροσθέτως, η παραποίηση 

προκύπτει με τη συνδρομή της διοίκησης και είναι άμεσα εμπλεκόμενος ο 

οικονομικός διευθυντής. Ακόμη, γίνεται σαφές πως οι επιτροπές ελέγχου των 

εταιριών είναι κυρίως αδρανείς ενώ πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν 

μετέχουν στην ουσιαστική διοίκηση της εταιρίας, αλλά αποτελούν εξωτερικούς 

συμβούλους. Πάντως, γίνεται σαφές πως μεγάλο ποσοστό των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ταυτίζεται με τους κύριους μετόχους και σε αρκετές περιπτώσεις η 

εταιρεία διοικείται ουσιαστικά από τα μέλη της ίδιας οικογένειας ενώ έχει γίνει 

αντιληπτό πως σε επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα ή και σε εταιρίες που 

έχουν υποστεί μεταβολές στη μετοχική σύνθεση είναι σύνηθες το φαινόμενο της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. (Beasley et al, 1999). 
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Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με έρευνα των  Lennox & Pitman (2008) 

γίνεται σαφές πως η συνεργασία με μια μεγάλη ελεγκτική εταιρία έχει ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση μικρότερης πιθανότητας στην ανάπτυξη παραποιημένων λογιστικών 

καταστάσεων, ακόμη και σε περιόδους όπου υπάρχουν μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. 

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο που λαμβάνει χώρα 

στις επιχειρήσεις, γίνεται σαφές πως στα βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

ελέγχου, συγκαταλέγεται η δραστηριότητα, η ανεξαρτησία, η εμπειρία, η θητεία 

καθώς επίσης και η χρηματοοικονομική γνώση που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. 

Βάσει, λοιπόν της έρευνας η ύπαρξη ανεξαρτησίας (δηλαδή η ύπαρξη στην επιτροπή 

ελέγχου ενός μέλους που δεν είναι υπάλληλος της εταιρίας) συνδυαστικά με τη 

δραστηριότητα (δηλαδή στη συχνότητα με την οποία η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 

αναπτύσσει τη δραστηριότητά της) γίνεται σαφές πως από ένα δείγμα 156 

επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα, οι 78εμφάνισαν παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Ως εκ τούτου, στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έγινε σαφές πως οι 

εταιρίες με επιτροπές ελέγχου που σχηματίζονται με ανεξάρτητα μέλη και  μάλιστα 

συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν 

παραποίηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν (Abbott, Park & 

Parker, 2000). 

Ακόμη, σύμφωνα με τους Owens – Jackson (2009), η πιθανότητα για 

εμφάνιση παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων σχετίζεται αρνητικά με την 

ανεξαρτησία στην επιλογή επιτροπής ελέγχου,  με τον αριθμό των συνεδριάσεων που 

πραγματοποιεί η επιτροπή, ενώ εν αντιθέσει συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος της 

εταιρίας αλλά τις ευκαιρίες που έχει για ανάπτυξη. Ακόμη, το συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγουν είναι ότι η πιθανότητα εμφάνισης παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη από το επίπεδο διευθυντικής ιδιοκτησίας 

και από τον αριθμό τον συνεδριάσεων, κατάσταση που μελετάται δεδομένου ότι τα 

μέλη της επιτροπής είναι εντελώς ανεξάρτητα (Owens & Jackson, 2009). 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

3.1. Βασικά Χαρακτηριστικά Ελεγκτικής 

Ο έλεγχος θεωρείται ότι προσδίδει αξιοπιστία στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων. Μάλιστα, τις καταστάσεις αυτές τις συντάσσουν οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων και τις χρησιμοποιούν για τη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων μια σειρά από χρήστες (επενδυτές, μέτοχοι, αναλυτές, πιστωτικά 

ιδρύματα κ.λπ. ).  

Μάλιστα, καθώς η σημασία των επιχείρησαν ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης 

μιας οικονομίας αυξάνει με την απελευθέρωση των αγορών και τον περιορισμό της 

οικονομικής δραστηριότητας του κράτους, ανοίγει το πεδίο για αυξημένο ρόλο της 

Ελεγκτικής και των ελεγκτών ως ιδιαίτερα σημαντικού θεσμικού παράγοντα στη 

λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Μάλιστα, δεν αποτελεί υπερβολή ότι καμία 

απολύτως πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση σημαντικού μεγέθους επιχείρησης δεν 

πραγματοποιείται, εάν δεν έχει προηγηθεί ειδική διερεύνηση της οικονομικής 

κατάστασης από ελεγκτές. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 

αποκρατικοποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια. 

Δηλαδή, ο έλεγχος ενέχει θέση καταλύτη για τη λειτουργία του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος. 

Ουσιαστικά, έλεγχος είναι η συγκέντρωση από τον ελεγκτή τεκμηρίων σχετικά 

με ορισμένες πληροφορίες, για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των 

πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η έκφραση σχετικής γνώμης μέσω 

της έκθεσης ελέγχου. Δηλαδή, ο έλεγχος αποσκοπεί στο να διαπιστώσει εάν οι προς 

έλεγχο πληροφορίες έχουν προκύψει με βάση καθορισμένα κριτήρια. Μάλιστα, ο 

ορισμός αυτός είναι αρκετά γενικός και περιλαμβάνει όχι μόνον τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες ελέγχων 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 
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Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό στοιχείου του ορισμού είναι οι προς έλεγχο 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές κατά κανόνα έχουν προετοιμαστεί από τη 

διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας και συνιστούν το αντικείμενο του ελέγχου. 

Μάλιστα, για να είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 

είναι σε τέτοια μορφή, ώστε να επιδέχονται έλεγχο και επιβεβαίωση. 

Δεύτερο στοιχείο είναι τα κριτήρια ελέγχου, τα οποία εξαρτώνται ουσιαστικά 

από τις προς έλεγχο πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν ο έλεγχος αναφέρεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, το κριτήριο ελέγχου αποτελεί το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εάν ο έλεγχος αναφέρεται 

στη φορολογική δήλωση της επιχείρησης, το κριτήριο ελέγχου είναι οι σχετικές 

φορολογικές διατάξεις (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

Τρίτο στοιχείο που απορρέει από τον ορισμό είναι τα τεκμήρια ελέγχου, τα 

οποία αναφέρονται σε κάθε είδους στοιχεία και δεδομένα που χρησιμοποιούνται για 

να εξακριβωθεί εάν οι προς έλεγχο πληροφορίες συμφωνούν με τα κριτήρια ελέγχου.  

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ο ελεγκτής, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί έναν ικανό, 

προσοντούχο και ανεξάρτητο ειδικό επαγγελματία. Μάλιστα, ο ελεγκτής πρέπει να 

έχεις τις γνώσεις και την  εμπειρία να κατανοεί και να εφαρμόζει τα κριτήρια ελέγχου 

και την ικανότητα προσδιορισμού των ειδών και της ποσότητας των τεκμηρίων που 

απαιτούνται, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσει αξιόπιστο πόρισμα επί του 

ελέγχου του, αφού εξετάσει τα ελεγκτικά τεκμήρια. Μάλιστα, κυρίαρχο ποιοτικό 

χαρακτηριστικό του ελεγκτή αποτελεί η ανεξάρτητη στάση που πρέπει να έχει και 

που θα πρέπει να τον διακρίνει κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Υπό αυτήν την 

έννοια, ο ελεγκτής πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστος, τόσο σε ό, τι αφορά στη 

συγκέντρωση και αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων, όσο και στη διατύπωση 

της επαγγελματικής του γνώμης (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

Τέλος, ειδικό χαρακτηριστικό που απορρέει από τον ορισμό είναι η έκθεση 

ελέγχου, δηλαδή το γραπτό κείμενο στο οποίο ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη του για 

το εάν και κατά πόσο οι ελιχθείσες πληροφορίες συμφωνούν με τα κριτήρια ελέγχου. 

Μάλιστα, η έκθεση αυτή αποτελεί και το μέσο επικοινωνίας του ελεγκτή με τα μέρη 

εκείνα που κατά νόμο ή συμβατικά είναι χρήστες της γνώμης του ελεγκτή, για τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων (Καζαντζής, 2006). 



Σελίδα | 12  
 

Σε κάθε περίπτωση, μια σημαντική διάκριση του ελέγχου είναι μεταξύ 

εξωτερικού και εσωτερικού. Ουσιαστικά, ο εξωτερικός έλεγχος αναφέρεται στον 

έλεγχο που διενεργείται από έναν ανεξάρτητο ως προς την ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα επαγγελματία. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματίας αυτός δεν έχει 

υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη εταιρεία προς την οποία προσφέρει τις 

υπηρεσίες του και γενικότερα πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Εν αντιθέσει, ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον έλεγχο που διενεργούν ειδικοί επαγγελματίες οι 

οποίοι έχουν υπαλληλική σχέση με την οικονομική μονάδα. Ο εσωτερικός έλεγχος 

διενεργείται για λογαριασμό αποκλειστικά της διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας. 

Κατά αναλογία διάκρισης του ελέγχου σε εξωτερικό και εσωτερικό, έχουμε 

εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές (Κόντζος & Χονδράκη, 2006). 

 

3.2. Διαδικασία Ελέγχου 

Ο έλεγχος ως διαδικασία αποτελεί μια αρκετά πολύπλοκη αλληλουχία βημάτων, 

ενεργειών και αποφάσεων που απαιτούν την άσκηση υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής κρίσης από πλευράς ελεγκτή. Μάλιστα, για τη διευκόλυνσης του 

αναγνώστη, το τμήμα αυτό του κεφαλαίου παρουσιάζει το περίγραμμα της όλης 

ελεγκτικής διαδικασίας, από την ανάληψη ενός ελέγχου μέχρι και την έκφραση 

επαγγελματικής γνώμης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την έκδοση 

της έκθεσης ελέγχου (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Πάντως, σε κάθε βήμα της ελεγκτικής διαδικασίας, ο ελεγκτής καταλήγει σε 

κάποιο αποτέλεσμα ή συμπέρασμα, με βάση το οποίο προχωρά στη συνέχεια στο 

επόμενο βήμα. Ωστόσο, είναι πιθανόν το αποτέλεσμα ενός βήματος να επιβάλει την 

επιστροφή σε προηγούμενο βήμα. Παρακάτω, δίνονται τα στάδια που συναποτελούν 

τη διαδικασία του ελέγχου: 

Α. Αναζήτηση και αποδοχή πελάτη: Στο πρώτο στάδιο ο ελεγκτής αναζητά 

υποψήφιους πελάτες και αξιολογεί εάν η τυχόν ανάληψη του ελέγχου τους σε 

καθεμία περίπτωση είναι συμβατή με τους εφαρμοστέους επαγγελματικούς κανόνες 

και με τυχόν ρυθμίσεις της νομοθεσίας. Εξετάζει, επίσης ο ελεγκτής, εάν η ανάληψη 

του ελέγχου είναι για τον ίδιο επιχειρηματικά ωφέλιμη, με δεδομένο το ύψος της 
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αμοιβής, τα σχετικά κόστη και τις ευθύνες και τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

ανάληψη του ελέγχου. 

Β. Κατανόηση του περιβάλλοντος του πελάτη και των στρατηγικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει. Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής αναλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που 

αποσκοπούν στην κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης και των 

στρατηγικών κινδύνων που αυτή αντιμετωπίζει. Μάλιστα, η κατανόηση αυτή θα 

βοηθήσει τον ελεγκτή να εκτιμήσει την πιθανότητα για ουσιώδη σφάλματα στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να σχεδιάσει κατάλληλες διαδικασίες για τον 

εντοπισμό τους. 

Γ. Μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων: Για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων σφαλμάτων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την 

προστασία από διάφορους κινδύνους καταστροφών καθώς και για την 

αποτελεσματική λειτουργία και τη διεύθυνση της επιχείρησης στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων της, η διοίκηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα από δικλίδες. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτής αναλαμβάνει τη μελέτη και αξιολόγηση του 

συστήματος αυτού. Μάλιστα, οι ενέργειες αυτές συνίστανται στον εντοπισμό των 

επιμέρους δικλίδων και στο σχηματισμό γνώμης για την καταλληλότητα και την 

επάρκειά τους, χωρίς να περιλαμβάνουν όμως τη δοκιμασία της λειτουργίας τους 

Δ. Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών συστήματος εσωτερικών δικλίδων: Στο 

συγκεκριμένο στάδιο, ο ελεγκτής σχεδιάζει και προβαίνει σε μια σειρά από 

δοκιμασίες του συστήματος δικλίδων που έχει δημιουργήσει η διοίκηση, με σκοπό να 

διαμορφώνει γνώμη για τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα 

Ε. Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών για τον εντοπισμό σημαντικών σφαλμάτων: 

Με βάση τα αποτελέσματα από τη δοκιμασία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων 

του προηγούμενου σταδίου, ο ελεγκτής προβαίνει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση 

μιας σειράς από δοκιμασίες για τον εντοπισμό σημαντικών σφαλμάτων στους 

επιμέρους λογαριασμούς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και στο 

προσάρτημα. 

Στ. Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών: Στο στάδιο αυτό, μετά την περάτωση των 

δοκιμασιών για σφάλματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ο ελεγκτής 

προβαίνει σε μια πρόσθετη σειρά τελικών ελεγκτικών διαδικασιών, αναζητώντας 
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περαιτέρω διασφάλιση ότι δεν έχον διαφύγει της προσοχής του σημαντικά θέματα, σε 

ό, τι αφορά στην έκφραση επαγγελματικής γνώσης επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του πελάτη. 

Ζ. Χορήγηση έκθεσης ελέγχου: Στο τελευταίο αυτό στάδιο, ο ελεγκτής προβαίνει σε 

μια σφαιρική αποτίμηση των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει συλλέξει σε όλα τα 

προηγούμενα στάδια, με σκοπό να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί εύλογα από κάθε ουσιώδη 

πλευρά, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τη 

σχετική νομοθεσία.  Μάλιστα, με βάση την απάντηση που θα δώσει ο ελεγκτής 

συντάσσει τελικά την έκθεση ελέγχου. 

 

3.3. Ελεγκτική και Θεωρία Αντιπροσώπευσης 

Σύμφωνα με τη Θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory) που προέρχεται από 

τα νεοκλασικά οικονομικά,  γίνεται σαφές πως σχέση αντιπροσώπευσης καλείται 

εκείνη η σχέση κατά την οποία ο κύριος (principal) προσλαμβάνει τον αντιπρόσωπο 

(agent ή steward) για να διενεργήσει για λογαριασμό του μια σειρά από πράξεις που 

απαιτούν την εκχώρηση αρμοδιότητας και εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μέτοχοι 

προσλαμβάνουν τους διοικητές της επιχείρησης για να διευθύνουν την πορεία της. 

Μάλιστα, είναι σαφές πως σε σχέσεις αντιπροσώπευσης παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης. Ουσιαστικά, η ασύμμετρη πληροφόρηση 

παρατηρείται όταν ένα μέρος, τυπικά αυτός που παρέχει την πληροφορία, γνωρίζει 

περισσότερα σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία της πληροφόρησης αυτής, 

σε σχέση με τον αποδέκτη της πληροφορίας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η ύπαρξη της 

ασυμμετρίας είναι γνωστή και στα δύο μέρη και ως εκ τούτου δημιουργείται έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών, δημιουργώντας δύο επιμέρους προβλήματα.  

Ουσιαστικά, το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου 

(Moral hazard phenomenon) βάσει του οποίου ο αντιπρόσωπος ( ο διευθυντής) είναι 

δυνατόν να μην ενεργεί πάντα για τη μεγιστοποίηση του συμφέροντος του κυρίου 

(μέτοχοι) κατά την εκτέλεση πράξεων που έχει αναλάβει για λογαριασμό του. Στο 

πλαίσιο αυτό, εγείρεται το ερώτημα του κατά πόσο καλά ο αντιπρόσωπος φροντίζει 
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τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου και συνεπώς η ανάγκη παρακολούθησης 

του πρώτου από το δεύτερο. Γίνεται σαφές πως βάσει της θεωρίας της 

αντιπροσώπευσης είναι συμφέρον και των δύο μερών (κύριος και αντιπρόσωπος) να 

προσλάβουν ένα τρίτο πρόσωπο (δεύτερος αντιπρόσωπος), τον ελεγκτή, ο οποίος στο 

πλαίσιο αυτό θα βεβαιώσει ότι ο πρώτος αντιπρόσωπος έχει ενεργήσει με τις 

απαιτήσεις και τις προσδοκίες του κυρίου, όπως αυτές διατυπώνονται στη σύμβαση 

που έχουν συνυπογράψει (Καζαντζής, 2006). 

Το δεύτερο πρόβλημα που ανακύπτει σχετίζεται με τη δημιουργία ασυμμετρίας 

στην πληροφόρηση και είναι το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής. Συγκεκριμένα, το 

πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής δημιουργείται όταν δεν είναι δυνατόν σε κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος να διαπιστώσει την πλήρη τήρηση των όρων συναλλαγής. Για 

παράδειγμα το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής παρουσιάζεται στην αναζήτηση: 

Ποιας εταιρείας η μετοχή είναι καλύτερη; Ποιο από τα δύο μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα είναι πραγματικά σε καλύτερη κατάσταση; Έχουν καταρτιστεί οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο υποψήφιων για εξαγορά επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τα εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Γρηγοράκος, 1989).  

Είναι σαφές πως σε συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης υπάρχει η τάση για 

διαμόρφωση της ίδιας τιμής για όλα τα προσφερόμενα είδη, έστω και αν αυτά 

διαφέρουν σε ποιότητα. Μάλιστα, η τιμή που δίδεται ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη 

μέση ποιότητα. Εντούτοις, οι κάτοχοι ενός ποιοτικά καλού αγαθού δεν είναι εκ των 

πραγμάτων διατεθειμένοι να πουλήσουν σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία 

του και υπάρχει κίνδυνος η αγορά να καταρρεύσει. Ωστόσο, για να μη συμβεί η 

κατάρρευση της αγοράς, όσοι έχουν ποιοτικά αγαθά έχουν συμφέρον να προσλάβουν 

ένα τρίτο πρόσωπο (αντιπρόσωπος) που θα βεβαιώσει την πραγματική ποιότητα των 

αγαθών που προσφέρονται. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, γίνεται σαφές πως η θεωρία της αντιπροσώπευσης 

είναι εκείνη που εξηγεί την ύπαρξη και το ρόλο του ελέγχου. Ωστόσο, δεδομένου ότι 

εγείρονται ορισμένα ζητήματα με την αποστολή του αντιπροσώπου όπως για το 

γεγονός ότι ο ελεγκτής είναι αντιπρόσωπος του κυρίου (των μετόχων) και ως εκ 

τούτου ο ρόλος του είναι να προστατεύει τα συμφέροντά τους. Στο πλαίσιο αυτό, από 

πολλές πλευρές, ο ελεγκτής μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και ως αντιπρόσωπος 
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της διοίκησης, αφού από τη διοίκηση συχνά διορίζεται και αμείβεται ή τουλάχιστον η 

διοίκηση μπορεί να επηρεάσει το διορισμό και το ύψος των αμοιβών του. Δηλαδή, ο 

έλεγχος έρχεται με σκοπό να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της 

αντιπροσώπευσης με σκοπό να μειώσει τα σχετικά κόστη συναλλαγών (Κόντζος & 

Χονδράκη, 2006). 

Είναι ευρέως γνωστό πως κατά την χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας 

επένδυσης για χρηματοδότηση, ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός λαμβάνει υπόψη 

το επιτόκιο άνευ κινδύνου, τον κίνδυνο της επένδυσης καθώς επίσης και τον κίνδυνο 

της πληροφόρησης που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει  τον κίνδυνο να υπάρχουν 

ανακριβείς πληροφορίες στη διαδικασία απόφασης για επένδυση. Στο πλαίσιο αυτό, 

πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως ο εξωτερικός έλεγχος δύναται μειώσει 

σημαντικά τον κίνδυνο πληροφόρησης. Ουσιαστικά, ο κίνδυνος πληροφόρησης 

προκύπτει όταν ο χρήστης της πληροφορίας δεν έχει άμεση γνώση της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης, η διοίκηση της επιχείρησης που παράγει την 

πληροφόρηση έχει κίνητρα να μεροληπτήσει με αποτέλεσμα η πληροφόρηση να μην 

είναι ακριβής, αντικειμενική ή πλήρης και όταν εντοπίζεται αυξημένο πλήθος και 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον κύκλο ζωής μιας 

επιχείρησης, εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος για παρουσία μη σκόπιμων ουσιωδών 

σφαλμάτων. 

Ως εκ τούτου, ο ρόλος του ελέγχου είναι κυρίως στο να μειώνει τον κίνδυνο της 

πληροφόρησης, διότι υπό αυτήν την έννοια, ο έλεγχος αυξάνει την αξιοπιστία και ως 

εκ τούτου αυξάνει τη χρησιμότητα που έχουν οι οικονομικές πληροφορίες. 

 

3.3.1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

Στις κύριες υπηρεσίες της ελεγκτικής συγκαταλέγεται η υπηρεσία 

διασφάλισης όπως αυτή περιγράφεται στο Διεθνές Πλαίσιο για Υπηρεσίες 

Διασφάλισης το οποίο ορίζει πως: «οι υπηρεσίες διασφάλισης είναι υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές και οι οποίες καταλήγουν σε ένα 

συμπέρασμα – έκφραση γνώμης – που εκδίδει ο ορκωτός ελεγκτής με σκοπό να 

αυξηθεί η εμπιστοσύνη που έχουν τρίτα πρόσωπα στο αποτέλεσμα αξιολόγησης ή 

μέτρησης του αντικειμένου των υπηρεσιών διασφάλισης με βάση καθορισμένα 
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κριτήρια». Υπό αυτήν την έννοια γίνεται σαφές πως βασικός και τελικός σκοπός είναι 

να καταστούν αξιόπιστες κάποιες πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Καζαντζής, 2006). 

Πάντως, ως προς τη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσίας διασφάλισης πρέπει να 

επισημανθούν τα κάτωθι χαρακτηριστικά (Καραμάνης, 2008): 

Σχέση μεταξύ τριών μερών: Τα τρία μέρη ουσιαστικά συναποτελούνται από τον 

επαγγελματία (ελεγκτή), το υπεύθυνο μέρος και τους χρήστες. Το υπεύθυνο μέρος 

είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν την πρωτογενή ευθύνη για το 

αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται οι υπηρεσίες διασφάλισης. Ως προς την έλεγχο 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων το υπεύθυνο μέρος είναι η διοίκηση της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, οι χρήστες είναι τα άμεσα πρόσωπα για τα οποία ο 

ελεγκτής θα εκφέρει την επαγγελματική του γνώμη ή άλλα πρόσωπα που κατά τον 

νόμο δικαιούνται να κάνουν χρήση της γνώμης του ελεγκτή. 

Αντικείμενο των υπηρεσιών διασφάλισης: Το αντικείμενο των υπηρεσιών 

διασφάλισης μπορεί να είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής 

μονάδας, κάποια στατιστική ή χρηματοοικονομική πληροφορία, ένας μη 

χρηματοοικονομικός δείκτης απόδοσης, το επίπεδο εταιρικές διακυβέρνησης κ.α. 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Αποτελούν κριτήρια που ποικίλουν ανάλογα με την 

περίπτωση. Για παράδειγμα, ο έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων θέτει ως 

κριτήριο το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ελεγκτικά τεκμήρια: Αποτελούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα στηρίξουν την 

επαγγελματική γνώμη που εν τέλει θα  εκδώσει ο ελεγκτής. Ουσιαστικά, ο 

επαγγελματίας πρέπει να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει με επαγγελματικό τρόπο 

όλα τα διαθέσιμα ελεγκτικά τεκμήρια. 

Έκθεση για υπηρεσία διασφάλισης: Ο ελεγκτής πρέπει να εκδώσει έγγραφη έκθεση, η 

οποία θα είναι κατάλληλα διατυπωμένη, για την εργασία που έχει αναλάβει. Γίνεται 

σαφές πως η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την επαγγελματική γνώμη του ελεγκτή 

πάντοτε σε σχέση με την αξιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί. 
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Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η τελική γνώμη του ελεγκτή για υπηρεσίες 

διασφάλισης δύναται να εκφραστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα 

είτε με θετική διατύπωση, είτε με αρνητική διατύπωση.  

Στη θετική διατύπωση ο ελεγκτής ουσιαστικά δηλώνει ότι βάσει των ελεγκτικών 

διαδικασιών που έχουν εφαρμοστεί προκύπτουν αναλόγως ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν ή δεν έχουν συνταχθεί από κάθε ουσιώδη πλευρά σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρουσιάζουν ή δεν 

παρουσιάζουν εύλογα την κατάσταση της επιχείρησης. Δηλαδή, η θετική διατύπωση 

απαιτείται για έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γενικότερα για 

έλεγχο χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Κόντζος & Χονδράκη, 2006). 

Όσον αφορά την αρνητική διατύπωση, ο ελεγκτής δηλώνει ότι από τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που εφάρμοσε δεν έχουν έλθει στην προσοχή του πληροφορίες ή άλλα 

γεγονότα τα οποία τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί από κάθε ουσιώδη πλευρά σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής παρουσίασης. Δηλαδή, η αρνητική 

διατύπωση απαιτείται για την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

γενικότερα για την επισκόπηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Καζαντζής, 

2006). 

Από τη μία πλευρά,  επισημαίνεται ότι έλεγχος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητο – ορκωτό – ελεγκτή. Μάλιστα,  η 

γνώμη του ελεγκτή, σύμφωνα και με τους σκοπούς του ελέγχου, παρέχει εύλογη μόνο 

διασφάλιση και όχι απόλυτη βεβαιότητα, για το ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις δεν εμπεριέχουν ουσιώδες σφάλμα. Πάντως, ο βαθμός διασφάλισης του 

ελέγχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υποκειμενικά κριτήρια που τίθενται 

καθώς και από τον ελεγκτή (Γρηγοράκος, 1989).  

Ακόμη, γίνεται σαφές πως ανεξάρτητα από το είδος του ελέγχου, ο έλεγχος 

αποτελεί μια συστηματική διαδικασία που ακολουθεί ένα σαφές και δομημένο σχέδιο 

που υπάρχει στα φύλλα ελέγχου και καλείται σχέδιο ελέγχου. Ουσιαστικά, τόσο ο 

σχεδιασμός όσο και η δομή του ελέγχου, οφείλει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται 

στον ελεγκτή η εξέταση όλων των σημαντικών τεκμηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, 

επισημαίνεται ότι ο έλεγχος συνίσταται στην συλλογική και αξιολόγηση ελεγκτικών 
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τεκμηρίων με αντικειμενικό τρόπο και μάλιστα με το ότι η συλλογή αυτή προέρχεται 

από έναν ανεξάρτητο ειδικό επαγγελματία.  

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι η επισκόπηση των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών αφορά τη συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων αλλά και την έκφραση 

γνώμης με αρνητική διατύπωση ως προς το αν και κατά πόσο οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τον έλεγχο προκύπτουν από γενικά παραδεκτές πληροφορίες ή όχι. 

Στο πλαίσιο αυτό και η επισκόπηση απαιτεί συμφωνία δύο μερών, σχεδιασμό, 

εκτέλεση αλλά και τεκμηρίωση των ελεγκτικών διαδικασιών.  

Εντούτοις, γίνεται σαφές πως η επισκόπηση βασίζεται στη διενέργεια 

περισσότερο περιορισμένων ελεγκτικών διαδικασιών σε σχέση με τις διαδικασίες που 

συνεπάγεται ο έλεγχος και ως εκ τούτου η επισκόπηση χαρακτηρίζεται από 

μικρότερο βαθμό διασφάλισης σε σχέση με τον έλεγχο. Μάλιστα, στις συνηθέστερες 

μορφές διασφάλισης συγκαταλέγονται η υποβολή ερωτήσεων προς τη διοίκηση, η 

εξέταση του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αναλυτικές 

διαδικασίες ή μερική επιθεώρηση στη διαδικασία συλλογής ελεγκτικών κριτηρίων. Σε 

κάθε περίπτωση, η επισκόπηση συνήθως δεν απαιτεί εξέταση των λογιστικών 

αρχείων και τεχνικών συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων σε αντίθεση με την 

ακολουθούμενη διαδικασία του ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η επισκόπηση συνήθως 

εφαρμόζεται στην αξιολόγηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(Καζαντζής, 2006). 

 

3.3.2. Διακρίσεις Ελεγκτικής 

Η ελεγκτική ουσιαστικά μελετά τις αρχές και του κανόνες που πρέπει να διέπουν 

τους οικονομικούς ελέγχους και αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία σε όλο το 

φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, τα είδη 

ελέγχου βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στα οποία δίνεται έμφαση δίνονται 

στις επόμενες παραγράφους. 

Εξωτερικός έλεγχος: Ο εξωτερικός έλεγχος ουσιαστικά αποτελεί έναν ανεξάρτητο 

έλεγχο ο οποίος και πραγματοποιείται από επαγγελματίες που είναι εξειδικευμένοι 

λογιστές και αναφέρονται ως Ορκωτοί Ελεγκτές, ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
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Λογιστών) ή Ορκωτοί Λογιστές και πλέον αναφέρονται και ως Νόμιμοι Ελεγκτές. 

Ουσιαστικά, ο εξωτερικός έλεγχος έχει ως κύριο αντικείμενο το λογιστικό σύστημα 

της ελεγχόμενης εταιρίας αλλά παράλληλα ελέγχει και άλλα οργανωτικά συστήματα 

τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, κύριοι στόχοι του εξωτερικού ελέγχου είναι αφενός η 

στήριξη της γνώμης που θα διαμορφωθεί σχετικά με την ορθή ή όχι παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσα από τα χρηματοοικονομικά μεγέθη 

που παρουσιάζει και αφετέρου η ενημέρωση των ομάδων – περιβάλλοντος της 

επιχείρησης που δύναται να αναφερθούν και ως ομάδα συμφερόντων εκτός της 

επιχείρησης. Υπό αυτήν την έννοια, η έκθεση ελέγχου αποτελεί τον δίαυλο 

ενημέρωσης ο οποίος θα δώσει πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης σε αυτές 

τις ομάδες αλλά και στους μετόχους μεγάλων εταιριών καθώς ο έλεγχος και η 

ενημέρωση για διάφορα ζητήματα δεν γίνεται από τους ίδιους 

Εσωτερικός έλεγχος: Αφορά τα άτομα και τις καταστάσεις που αναλαμβάνουν 

δράση εντός της επιχείρησης. Στην κατεύθυνση αυτήν, η εσωτερική ελεγκτική 

θεωρείται από τη μία ως ανεξάρτητη διαδικασία αλλά από την άλλη σημειώνεται πως 

αποτελεί μια εντεταλμένη διαδικασία από τη διοίκησης της επιχείρησης και έχει ως 

σκοπό τον συνεχή έλεγχο των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του 

οργανισμού. Μάλιστα, στους στόχους της εσωτερικής ελεγκτικής  συγκαταλέγεται η 

λειτουργία των τμημάτων της μονάδας όπως αυτή καθορίζεται από τη διοίκησή της, η 

διαπίστωση της αποτελεσματικότητας που διέπει την εσωτερική οργάνωση καθώς και 

των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, η διαπίστωση πιθανής απάτης, λάθους, 

υπερβολής ή αδυναμίας σε αυτούς τους τομείς καθώς και η αναφορά αυτών των 

διαπιστώσεων στη διοίκηση με παράλληλη προώθηση και εισήγηση λύσεων – μέτρων 

για τη βελτίωση του ελέγχου και τη διόρθωση των όποιων αποκλίσεων από τους 

στόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται πως ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι απαραίτητος υπό την έννοια ότι η ανάγκη ενημέρωσης της διοίκησης είναι 

αυξημένη και συμβαίνει άτυπα σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Κρατικός έλεγχος: Ο κρατικός έλεγχος αποτελεί τον έλεγχο που αναλαμβάνουν οι 

κρατικοί ή ημικρατικοί φορείς. Για παράδειγμα ο φορολογικός έλεγχος που 

πραγματοποιείται από την εφορία και έχει ως στόχο την επαλήθευση του 

φορολογητέου εισοδήματος των υποκείμενων σε φορολογία νομικών και φυσικών 

προσώπων, αποτελεί ένα είδος της συγκεκριμένης κατηγορίας ελέγχου. Ακόμη, ο 
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έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορά τα νομισματικά και τα πιστωτικά 

θέματα καθώς και έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους που αφορά τους 

λογαριασμούς του οποίους διαχειρίζεται το κράτος και σχετίζονται με δαπάνες από 

ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα στη συγκεκριμένη κατηγορία ελέγχου 

εντάσσονται τα όργανα ελέγχου όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με τις 

υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίας Διοίκησης 

κ.α. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως η κρατική ελεγκτική δεν ακολουθεί 

συγκεκριμένα πρότυπα και αυτός είναι και ο λόγος που δύναται να αντικατασταθεί 

από τον εξωτερικό η/και τον εσωτερικό έλεγχο.  

Στην κατεύθυνση αυτήν, τα είδη ελέγχου διακρίνονται βάσει του αντικειμένου 

στα οποία δίνεται έμφαση. Ως εκ τούτου, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος αφορά 

έλεγχο ορθότητας της παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζοντας τη χρηματοοικονομική θέση αλλά 

και τα αποτελέσματα που φέρει η οικονομική μονάδα. Υπό αυτήν την έννοια ελέγχει 

το λογιστικό σύστημα, παρακολουθώντας τα ανάλογα μεγέθη. Ο λειτουργικός 

έλεγχος αφορά τον έλεγχο κατά τον οποίον γίνεται η αξιολόγηση κάποιας λειτουργίας 

ή διαδικασίας μέσω θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων δεοντολογικών ή και 

επιστημονικών. Ο έλεγχος αποδοτικότητας αφορά κυρίως τους εσωτερικούς ελεγκτές 

και ουσιαστικά διαπιστώνει αν τα αποτελέσματα που φέρει μια διαδικασία στο 

πλαίσιο του οργανισμού είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο έλεγχος συμμόρφωσης 

αφορά τον έλεγχο που διαπιστώνει τη συμμόρφωση με προσυμφωνημένους όρους και 

καθορισμένες διαδικασίες των εμπλεκόμενων μερών. Τέλος, οι ειδικοί έλεγχοι 

αφορούν κάθε άλλης μορφής ελέγχου που έχουν την ικανότητα να διεκπεραιώνουν οι 

ελεγκτές (δικαστικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος). 

 

3.4. Ελεγκτικά Τεκμήρια 

Η συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων δύναται να αποσκοπεί στους κάτωθι σκοπούς: 

Α. Κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, συμπεριλαμβανομένου 

του συστήματος εσωτερικών δικλίδων, ώστε να μπορέσει ο ελεγκτής να αξιολογήσει 

τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε 

επίπεδο ισχυρισμών της διοίκησης για τα διάφορα κονδύλια των καταστάσεων 

αυτών. Οι διαδικασίες αυτές είναι γνωστές ως διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων 
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Β. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων. Πρόκειται για 

διαδικασίες που είναι γνωστές ως διαδικασίες ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων 

Γ. Εντοπισμό ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο ισχυρισμών σε σχέση με τα διάφορα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μάλιστα, οι διαδικασίες αυτές 

είναι γνωστές σαν διαδικασίες ουσιωδών σφαλμάτων και ουσιαστικά περιλαμβάνουν 

δοκιμασίες κατηγοριών συναλλαγών υπολοίπου συναλλαγών, διενέργεια αναλυτικών 

ελεγκτικών διαδικασιών και έλεγχο γνωστοποιήσεων στο προσάρτημα. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές πως στην έννοια των ελεγκτικών τεκμηρίων 

περιλαμβάνονται οι διάφορες πληροφορίες των λογιστικών αρχείων και στοιχείων 

(ημερολόγια, καθολικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, συμβόλαια, συμβάσεις, 

συμφωνίες κ.α..) καθώς και κάθε είδους απαραίτητη πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, 

ως τεκμήρια θεωρούνται οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, η ακολουθητέα 

τιμολογιακή πολιτική, η πιστωτική πολιτική της εταιρείας κ.α. (Τσακλάγκανος, 2008)  

Στην κατεύθυνση αυτήν, τα ελεγκτικά τεκμήρια δύναται να έχουν φυσική 

υπόσταση, ηλεκτρονική μορφή ή και να είναι προφορικές ή έγγραφες πληροφορίες 

που δόθηκαν στον ελεγκτή. Μάλιστα, είναι σαφές πως κάθε ελεγκτικό κριτήριο 

πρέπει να έχει κάποιου βαθμού αποδεικτική ισχύ σε σχέση με ισχυρισμούς της 

διοίκησης όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Υπό 

αυτήν την έννοια, τα ελεγκτικά τεκμήρια εκ φύσεως μπορούν μόνο να συνηγορούν 

και όχι να αποδεικνύουν, ενώ ο βαθμός αποδεικτικής ισχύος ενός ελεγκτικού 

τεκμηρίου κυμαίνεται βάσει των. χαρακτηριστικών που έχει. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι η αξιοπιστία του τεκμηρίου: δηλαδή το εάν η χρήση του είναι ασφαλής για τη 

συναγωγή συμπερασμάτων, η  σχετικότητα του τεκμηρίου, ως προς τον επιδιωκόμενο 

ελεγκτικό σκοπό: όπως για παράδειγμα το εάν ο ελεγκτής θέλει να βεβαιωθεί για το 

ύψος των αποθεμάτων της επιχείρησης που φυλάσσονται για λογαριασμό της στις 

αποθήκες μιας άλλης επιχείρησης στο τέλος της περιόδου, τότε τα δελτία αποστολής 

του συνόλου των εμπορευμάτων που στάλθηκαν στην επιχείρηση αυτή στη διάρκεια 

της χρήση δεν είναι απόλυτα σχετικό τεκμήριο διότι μπορεί να έχουν μεσολαβήσει 

συναλλαγές που δύναται να επηρεάσουν αυτό το απόθεμα στο τέλος της χρήσης ( 

τέτοιες συναλλαγές είναι οι επιστροφές ή οι πωλήσεις), η  ποσοτική επάρκεια του 

ελεγκτικού τεκμηρίου και το εάν το τεκμήριο επιβεβαιώνεται από άλλα τεκμήρια από 

την ίδια ή διαφορετικές πηγές: Είναι σαφές πως όταν τα συλλεγμένα τεκμήρια 
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επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές τότε ο ελεγκτής δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη 

στο σχετικό συμπέρασμα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι μέθοδοι συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων δίνονται 

παρακάτω: 

Α. Επιθεώρηση αρχείων και εγγράφων στοιχείων: αναφέρεται στην εξέταση 

διαφόρων αρχείων και εγγράφων που προέρχονται από τον πελάτη ή τρίτα πρόσωπα 

και μπορεί να είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή ( για παράδειγμα τιμολόγια, 

συμβάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία κ.α.) 

Β. Επιθεώρηση και καταμέτρηση περιουσιακών στοιχείων: Πρόκειται για διαδικασία 

που υποστηρίζει τους ισχυρισμούς Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση, Πληρότητα και σε 

μικρότερο βαθμό Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ( παράδειγμα αυτού του κριτηρίου 

είναι η φυσική απογραφή αποθεμάτων στο τέλος λογιστικής περιόδου ή η 

καταμέτρηση του ταμείου) 

Γ. Παρακολούθηση: Η παρακολούθηση γίνεται κατά κανόνα οπτικά και αναφέρεται 

ουσιαστικά στις λειτουργίες ή τις διαδικασίες που εκτελούνται από το προσωπικό της 

επιχείρησης ( για παράδειγμα η διενέργεια απογραφής από υπαλλήλους της 

επιχείρησης) 

Δ. Επιβεβαίωση: Αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ο ελεγκτής ουσιαστικά 

επιζητά με διάφορα μέσα και τρόπους από ένα τρίτο πρόσωπο να επιβεβαιώσει ένα 

γεγονός, μια κατάσταση και γενικότερα μια πληροφορία ( για παράδειγμα η 

επαλήθευση του τέλους χρήσης με επιστολές προς πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες 

κ.α.) 

Ε. Επανυπολογισμός: Αφορά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των αριθμητικών 

πράξεων σε διάφορα στοιχεία ή αρχεία ( όπως για παράδειγμα σε τιμολόγια, δελτία 

αποστολής, ημερολόγια, καταστάσεις απογραφής κ.α..). Πάντως ο επανυπολογισμός 

δύναται να πραγματοποιηθεί και με πληροφοριακά συστήματα ή με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από τα 

ηλεκτρονικά αρχεία του πελάτη 
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Στ. Επανεκτέλεση: Η επανεκτέλεση αφορά την επανάληψη, από τον ίδιο τον ελεγκτή, 

διαφόρων διαδικασιών που πρωτογενώς είχαν εκτελεστεί από τον πελάτη ( για 

παράδειγμα η επαναμέτρηση αποθεμάτων που είχαν απογραφεί από συνεργείο του 

πελάτη) 

Ζ. Αναλυτικές διαδικασίες (συγκριτική ανασκόπηση): Σχετίζονται με την εξέταση της 

ευλογοφάνειας των δεδομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 

ανάλυση σχέσεων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

πληροφοριών ( σκοπό έχουν τον εντοπισμό τυχόν μη αναμενόμενων σχέσεων, 

τάσεων ή αποτελεσμάτων) 

Η. Αναζήτηση της πορείας εγγραφών: Πρόκειται για την αναζήτηση εγγράφων με 

βάση μια χρονική σειρά όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία Παραστατικό – 

Ημερολόγιο – Καθολικό. Ουσιαστικά, ο ελεγκτής ξεκινά από το παραστατικό και στη 

συνέχεια ελέγχει την ενημέρωση του ημερολογίου και τη μεταφορά στο καθολικό. 

Πρόκειται για διαδικασία που υποστηρίζει τον ισχυρισμό πληρότητα, αφού με τον 

τρόπο αυτόν ο ελεγκτή ελέγχει εάν ένα υπάρχον παραστατικό έχει καταχωριστεί και 

συμπεριληφθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Θ. Ανάστροφη αναζήτηση της πορεία εγγράφων: Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί τη 

φορά Καθολικό – Ημερολόγιο – Παραστατικό και στο πλαίσιο αυτό ο ελεγκτής 

ξεκινά από το καθολικό και στη συνέχεια ελέγχει την ενημέρωση του ημερολογίου 

ώστε να καταλήξει στο παραστατικό. Πρόκειται για διαδικασία που υποστηρίζει τον 

ισχυρισμό Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση καθώς ο ελεγκτής ελέγχει εάν για το ποσό που 

εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπάρχει το ανάλογο παραστατικό. 

Ι. Ερωτήσεις: Αποτελούν τη διαδικασία βάσει της οποίας η υποβολή ερωτήσεων αλλά 

και οι συνεντεύξεις συμβάλλουν στην αναζήτηση πληροφοριών από διάφορα 

πρόσωπα που ανήκουν στην επιχείρηση ή ακόμη και από τρίτα πρόσωπα. Πρόκειται 

για ερωτήσεις που συμβάλλουν στην ορθή αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων τα 

οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις ελεγκτικές διαδικασίες. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1. Ελεγκτική Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ο σκοπός του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στον ελεγκτή να εκφέρει γνώμη εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί, από όλες τις ουσιώδεις πλευρές, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο 

κανονιστικό πλαίσιο. Υπό αυτήν την έννοια, ο γενικός σκοπός του τακτικού ελέγχου 

των επιχειρήσεων ορίζεται ως η έκφραση επαγγελματικής γνώμης από τον ελεγκτή 

σχετικά με το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης 

παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τη σχετική νομοθεσία . 

Στο πλαίσιο αυτό η έννοια του σφάλματος χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

μπορεί να αναφέρεται σε ποσοτικά σφάλματα στα διάφορα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε σφάλματα παρουσίασης και σε σφάλματα 

στις γνωστοποιήσεις που είναι παραπλανητικές ή δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα.  Μάλιστα, τα σφάλματα που δύναται να υπεισέλθουν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης είναι δύο βασικών κατηγοριών  

και συγκεκριμένα ακούσια ή εκούσια σφάλματα.  

Ακούσια σφάλματα: επισυμβαίνουν χωρίς την πρόθεση της επιχείρησης και 

διακρίνονται σε σφάλματα παράλειψης, τα οποία αναφέρονται σε μη αναγνώριση 

υπαρκτών συναλλαγών ή υπολοίπων λογαριασμών, και σφάλματα διάπραξης, 

αφορούν την καταχώριση ανύπαρκτων συναλλαγών ή υπολοίπων λογαριασμών. Ως 

εκ τούτου, σε ένα σφάλμα παράλειψης δεν εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μια μη πραγματοποιημένη πώληση. Το σφάλμα δύναται να αφορά ένα 

λάθος ποσό, καταχώριση σε λάθος λογιστική περίοδο ή κίνηση λανθασμένου 

λογαριασμού. 

Εκούσια σφάλματα: αφορούν σκόπιμα σφάλματα τα οποία οφείλονται είτε σε 

διαχειριστική απάτη (κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης) ή σε 
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απάτη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων). Μάλιστα, η κατάχρηση γίνεται από μέλη του προσωπικού και μπορεί 

να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (π.χ. ιδιοποίηση από τον ταμία 

πληρωμών που κάνουν πελάτες της επιχείρησης). Η παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται από την αρμόδια διοίκηση της 

επιχείρησης και μπορεί να επιτυγχάνεται με παράλειψη καταχώρισης συναλλαγών, με 

καταχώριση ανύπαρκτων συναλλαγών, με εφαρμογή ακατάλληλων λογιστικών αρχών 

ή και με εσφαλμένη εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών αρχών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές είθισται να εξειδικεύουν το γενικό σκοπό του 

ελέγχου και ως εκ τούτου προσδιορίζουν τους στόχους του ελέγχου. Μάλιστα, οι 

στόχοι αυτοί αφορούν κάθε κονδύλι (λογαριασμό) ή κάθε πληροφορία που 

περιλαμβάνεται (ή παραλείπεται) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Υπό αυτήν 

την έννοια, οι ελεγκτές λαμβάνουν υπόψη τους ισχυρισμούς της διοίκησης. 

Ουσιαστικά, οι ισχυρισμοί της διοίκησης αποτελούν (έμμεσες κυρίως) παραστάσεις 

στις οποίες προβαίνει η διοίκηση μιας επιχείρησης, όταν παρουσιάζει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο και οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται 

συχνά σε σχέση αλληλεξάρτησης ή και επικάλυψης (Καζαντζής, 2006).Στην 

κατεύθυνση αυτήν, υπάρχουν κατηγορίες ισχυρισμών που υπεισέρχονται στην 

ελεγκτική διαδικασία  και δίνονται στις επόμενες παραγράφους. 

Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση: Ο ισχυρισμός της διοίκησης «ύπαρξη» σχετίζεται με 

το εάν κάποιο στοιχείο του ισολογισμού (δηλαδή στοιχείο του ενεργητικού, της 

καθαρής θέσης ή των υποχρεώσεων) υπάρχει την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο ισχυρισμός της διοίκησης «Πραγματοποίηση» 

σχετίζεται με το εάν η συναλλαγή εσόδων και εξόδων κατά τη διαδικασία 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης ή μια χρηματορροή της κατάστασης 

χρηματορροών έχει πράγματι πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της υπό μελέτης 

διαχειριστικής χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται πως καθόλα σημαντικός 

παράγοντας είναι η εγκυρότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, σημειώνεται σχέση 

μεταξύ της πραγματοποίησης των συναλλαγών και της ύπαρξης του υπολοίπου των 

λογαριασμών του ισολογισμού. Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση μιας είσπραξης 

μειώνει το υπόλοιπο του πελάτη. 
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Πληρότητα: Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός που αφορά την πληρότητα ουσιαστικά 

αναφέρεται με το εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή οι υποχρεώσεις 

της και όλες οι συναλλαγές που αφορούν τη χρήση έχουν εντοπιστεί από το λογιστική 

– πληροφοριακό σύστημα και συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Υπό αυτήν την έννοια, ο ισχυρισμός της 

πληρότητας σχετίζεται με το εάν οι σημειώσεις, οι επεξηγήσεις καθώς και οι 

αναλύσεις που εμπεριέχονται στο προσάρτημα είναι πλήρεις. Ως εκ τούτου, ο 

συγκεκριμένος ισχυρισμός καταδεικνύει εάν οι καταστάσεις χαρακτηρίζονται από 

πληρότητα. 

Δικαίωμα και Υποχρεώσεις: Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός της διοίκησης  

καταδεικνύει ουσιαστικά ότι τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και των 

υποχρεώσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό, αφορούν πραγματικά 

την επιχείρηση και όχι άλλα πρόσωπα ( όπως μεταξύ των άλλων είναι οι μέτοχοι, η 

διοίκηση ή άλλες επιχειρήσεις, όπως θυγατρικές επιχειρήσεις). Μάλιστα, η 

ικανοποίηση του συγκεκριμένου ισχυρισμού σημαίνει ότι πληρούνται τα εκάστοτε 

κριτήρια αναγνώρισης των σχετικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος ισχυρισμός 

σχετίζεται και με το ένα τα διάφορα έσοδα και έξοδα της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης αφορούν πράγματι την επιχείρηση και παράλληλα 

διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη νομικής κυριότητας ενός στοιχείου του ενεργητικού δε 

σημαίνει αυτόματα ικανοποίηση του ισχυρισμού ( για παράδειγμα πλήρως 

απαξιωμένα αποθέματα δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό, έστω και αν 

υπάρχει νομική κυριότητα). Στην ίδια κατεύθυνση η έλλειψη νομικής κυριότητας δεν 

εμποδίζει την ικανοποίηση του ισχυρισμού ( για παράδειγμα πάγια χρηματοδοτικής 

μίσθωσης πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό). Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι 

η ύπαρξη νομικής κυριότητας συνήθως οδηγεί σε ικανοποίηση του συγκεκριμένου 

ισχυρισμού. 

Επιμέτρηση ή Κατανομή: Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αναφέρεται στο εάν είναι 

ορθά τα εμφανιζόμενα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού, της καθαρής θέσης, 

των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων. Μάλιστα, το συστατικό στοιχείο του 

συγκεκριμένου ισχυρισμού «Επιμέτρηση» έχει να κάνει με το εάν η λογιστική αξία 

ενός λογαριασμού έχει υπολογιστεί ορθά, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα 

αποτίμησης. Για παράδειγμα, εάν τα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στη μικρότερη 
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τιμή μεταξύ κτήσης και τρέχουσας τιμής αγοράς ή καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Δεύτερο συστατικό στοιχείο του συγκεκριμένου ισχυρισμού είναι η ακρίβεια. 

Ουσιαστικά, η ακρίβεια αναφέρεται στο εάν τα διάφορα αναλυτικά καθολικά, τα 

αναλυτικά ημερολόγια και άλλα λεπτομερή αρχεία της επιχείρησης συμφωνούν με τα 

υπόλοιπα του γενικού καθολικού. Ως εκ τούτου, η ακρίβεια σχετίζεται με την 

ακεραιότητα και αξιοπιστία του λογιστικού – πληροφοριακού συστήματος. Μάλιστα, 

η ακρίβεια έχει επίσης να κάνει και με την ορθότητα διαφόρων υπολογισμών, όπως 

πολλαπλασιασμοί και αθροίσματα επί τιμολογίων ή διαφόρων βοηθητικών 

καταστάσεων (μαθηματική ακρίβεια). Τέλος, η κατανομή αναφέρεται στην ορθότητα 

της χρονικής τακτοποίησης, δηλαδή στο εάν οι διάφορες συναλλαγές καθώς και τα 

γεγονότα αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στην κατάλληλη λογιστική περίοδο. 

Συνεπώς, η κατανομή σχετίζεται με την εφαρμογή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Παρουσίαση και Γνωστοποίηση: Ο ισχυρισμός αυτός υποδηλώνει ότι τα διάφορα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί και 

υπό την έννοια αυτή περιγράφει και παρουσιάζει στο σώμα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων βάσει με τα σχετικά υποδείγματα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος 

ισχυρισμός ουσιαστικά αναφέρεται στο εάν υπάρχουν απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

στο προσάρτημα. Μετά την εξέταση καθενός από τους ισχυρισμούς της διοίκησης σε 

σχέση με καθένα λογαριασμό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής 

πρέπει να προχωρήσει και σε μια συνολική αξιολόγηση, με σκοπό να μορφώσει 

γνώμη ια τη συνολική ευλογοφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Υπό 

αυτήν την έννοια, ο ελεγκτής στο συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέρεται εάν τα 

συνολικά μεγέθη των καταστάσεων αυτών έχουν νόημα. Ως εκ τούτου, ο ελεγκτής 

επιθυμεί να βεβαιωθεί ότι δεν ασχολείται μόνον με κάθε επιμέρους λογαριασμό και 

ισχυρισμό χωρίς να δίνει τη δέουσα σημασία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

ως σύνολο. Επισημαίνεται πως η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

υποκειμενική κρίση του ελεγκτή και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται για 

ζήτημα που σχετίζεται με τη σφαιρική αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων για την 

έκδοση της έκθεσης ελέγχου. 

Η αντιστοιχία ισχυρισμών μεταξύ κατηγοριών: Σε γενικές γραμμές σημειώνεται 

αντιστοιχία μεταξύ των ισχυρισμών της διοίκησης για τις κατηγορίες συναλλαγών ( 

για παράδειγμα έσοδα, έξοδα, αγορές, εισπράξεις, πληρωμές) και των ισχυρισμών 
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που αναφέρονται στο υπόλοιπο ενός λογαριασμού ο οποίος και επηρεάζεται από τις 

συναλλαγές αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που ισχύει ένας ισχυρισμός για 

μια κατηγορία συναλλαγών που επηρεάζουν έναν λογαριασμό, αυτός ο ισχυρισμός 

ισχύει και για το υπόλοιπο του λογαριασμού (π.χ. εάν ο ισχυρισμός Ύπαρξη ή 

Πραγματοποίηση για μια πώληση με πίστωση ισχύει, τότε θα πρέπει να ισχύει ο ίδιος 

ισχυρισμός για το υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες). Πάντως, εξαίρεση από τον 

κανόνα αποτελούν οι συναλλαγές που μειώνουν το υπόλοιπο ενός λογαριασμού και 

μόνον για τους ισχυρισμούς Ύπαρξη ή Πραγματοποίηση και Πληρότητα, διότι εάν 

μια πραγματική είσπραξη από πελάτη δεν καταχωριστεί (θίγεται η πληρότητα 

εισπράξεων) τότε το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες θα είναι 

μικρότερο του δηλούμενου ( θίγεται και ο ισχυρισμός Ύπαρξη των πελατών). Από 

την άλλη πλευρά, εάν καταχωριστεί μια κανονική είσπραξη από πελάτες ( θίγεται ο 

ισχυρισμός Πραγματοποίηση των εισπράξεων) με αποτέλεσμα το πραγματικό 

υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες να είναι μεγαλύτερο του δηλούμενο (θίγεται ο 

ισχυρισμός Πληρότητα των πελατών). 

 

4.2. Πηγές Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ουσιαστικά παρέχουν χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δίνοντας πληροφορίες για την οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται 

η εταιρεία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχουν ως στόχο την παροχή 

πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό που συναναστρέφεται με την επιχείρηση. 

Η λογιστική διαθέτει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την προσφορά 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω δεδομένων υποδειγμάτων οικονομικών 

καταστάσεων, προσανατολισμένων σε λογιστικούς κανόνες και αρχές. Οι 

οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μία οργανωμένη απεικόνιση της οικονομικής 

επίδοσης κα θέσης μιας επιχείρησης, οι οποίες γνωστοποιούν στο σύνολο των 

ενδιαφερομένων τα αποτελέσματα της διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από τη 

διοίκηση, καθώς και των πόρων που επενδύθηκαν σε αυτήν. Έτσι, λοιπόν, οι 

οικονομικές καταστάσεις καλούνται να περικλείουν πληροφορίες που αφορούν στα 

ίδια κεφάλαια, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στις δαπάνες της επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ζημιών και των κερδών της τελευταίας, στα περιουσιακά 
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στοιχεία, στις ταμειακές ροές ή/και σε οποιουδήποτε είδους αλλαγές των ιδίων 

κεφαλαίων (Καζαντζής, 2006). 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με διάφορες άλλες πληροφορίες, 

συμβάλλουν στην προεκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης, 

και ειδικότερα του χρόνου και της βεβαιότητας, ενώ παράλληλα, βοηθούν στη λήψη 

οικονομικών αποφάσεων. Σε γενικά πλαίσια, η άρτια παρουσίαση της οικονομικής 

θέσης, των ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής επίδοσης απαιτεί λογιστικό 

χειρισμό στη βάση δεδουλευμένων εσόδων – εξόδων, πλήρη παρουσίαση 

παρεκκλίσεων, οι οποίες οδηγούν στο σχηματισμό παραπλανητικής εικόνας για τις 

οικονομικές καταστάσεις, κατάρτιση στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας με 

παρουσίαση κινδύνων και αβεβαιοτήτων, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός 

χρόνου, διαβεβαίωση των αποτελεσμάτων των συναλλαγών, των συνθηκών και των 

διάφορων άλλων γεγονότων. Η διαβεβαίωση αυτή, πραγματοποιείται πάντοτε 

σύμφωνα με τα κριτήρια των ευρέως αποδεκτών λογιστικών αρχών και με τις 

λογιστικές πολιτικές που προκύπτουν από αυτά, εξαιρετικά σημαντικές και 

ολοκληρωμένες πληροφορίες, που αφορούν στη συγκέντρωση, την επεξεργασία, την 

κατάταξη, τη συμπύκνωση και την τελική ταξινόμηση. Ακόμη, απαιτείται συγκριτική 

αναφορά με την προηγούμενη περίοδο. Εντούτοις, πρόσφατα επικρατεί η άποψη πως 

οι επιχειρήσεις, περισσότερο ή λιγότερο, προσαρμόζουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σε μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με άλλα 

λόγια, η εκροή της λογιστικής διαδικασίας δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την 

αξιοπιστία της, κατάσταση που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την άσκηση της 

επονομαζόμενης «δημιουργικής λογιστικής». Επιπροσθέτως πρέπει να γίνεται 

αποφυγή συμψηφισμού εντός προβλεπόμενων από κάποιο πρότυπο. Ενώ, τέλος είναι 

προϋπόθεση και η ύπαρξη ομοιόμορφης παρουσίασης. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές πως η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών 

αποτελεί αναγκαίο χαρακτηριστικό των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, 

ιδιαιτέρως για τις ομάδες ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται πως οι 

ομάδες που ενδιαφέρονται για τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ενός οργανισμού 

δύναται να καταταγούν στους φορείς της επιχείρησης, στους μετόχους, στους 

προμηθευτές, στους αναλυτές, στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στους διεθνείς 

οργανισμούς, στους πιστωτές, στους μελλοντικούς επενδυτές, στους εργαζομένους 
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των επιχειρήσεων, στους ανταγωνιστές, στους πελάτες – καταναλωτές και στην 

κοινωνία (Καζαντζής, 2006). 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι παραπάνω ομάδες έχουν λόγους και συμφέρονται για 

τα οποία απαιτούν χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ως εκ τούτου επιθυμούν να 

ενημερώνονται για τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 

 

4.3. Δημιουργική Λογιστική 

Η δημιουργική λογιστική, αν και ως έννοια έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές 

δεκαετίες πριν, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον μόνο τα τελευταία χρόνια, οπότε και 

απασχολεί τους επαγγελματίες της αγοράς, του επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, και 

κυρίως την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Παρόλο που υπάρχουν έντονες διαφωνίες σχετικά με την ακριβή σύσταση της 

«δημιουργικής λογιστικής», το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής κοινότητας 

συγκλίνουν στο γεγονός πως η ίδια αποτελεί τη διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών 

πρακτικών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τήρησης ή μη των λογιστικών κανόνων, 

αλλά σε κάθε περίπτωση, αποκλίνουν από την ουσία και το πνεύμα αυτών (Γαγάνης 

& Ζοπουνίδης, 2009).  

 

Ως πεδίο εφαρμογής της δημιουργικής λογιστικής ορίζεται το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα 

Α. Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 

Β. Ισολογισμός 

Γ. Κατάσταση ταμειακών ροών. 

Δ. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Ε. Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αφηγηματικές περιγραφές, περίληψη 

των σημαντικών λογιστικών πολιτικών, πληροφορίες για στοιχεία που δεν πληρούν 
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τις προϋποθέσεις για αναγνώριση στις καταστάσεις, αναλύσεις των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές, διάφορες άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το φαινόμενο δημιουργικής 

λογιστικής δεν θα μπορούσε να οριστεί εάν ο σχεδιασμός των ανωτέρω καταστάσεων 

ήταν ιδεατός, κάτι που έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί (Φίλιος, 2003). 

Ουσιαστικά, η δημιουργική λογιστική αποτελεί ένα φαινόμενα που έχει 

εξελιχθεί σε σημαντική απειλή για τις εταιρείες καθώς δημιουργεί μια 

διαστρεβλωμένη – ψευδή κατάσταση σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως αποτέλεσμα 

αντίκτυπο στην κοινωνία με οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οι 

συνέπειες της εφαρμογής θεμιτών και αθέμιτων μεθόδων εντοπίζονται στα 

δημοσιευμένα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και έχουν κυρίως ως σκοπό να 

απεικονίσουν με ορθό τρόπο την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, 

παρέχοντας πληροφόρηση στους επενδυτές, στην αγορά και γενικότερα σε όλο το 

εξωτερικό περιβάλλον.  

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως το φαινόμενο 

της δημιουργικής λογιστικής συνήθως παρατηρείται σε χώρες που χαρακτηρίζονται 

από ασθενή συστήματα προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και των 

μετοχών και ουσιαστικά λαμβάνει χώρα μέσα από της διαδικασίας της 

«ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Στο πλαίσιο αυτό 

επισημαίνεται πως βάσει του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 240, ο όρος 

«παραποίηση»  που αφορά τις παραποιήσεις και τα λάθη των οικονομικών 

καταστάσεων οφείλεται σε εκούσια, εσκεμμένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα 

άτομα της διοίκησης, εργαζόμενους ή τρίτους και έχει ως αποτέλεσμα την ψευδή – 

παραπλανητική παρουσίαση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της επιχείρησης. Ακόμη, ο όρος «απάτη» αποδίδεται με τα κάτωθι χαρακτηριστικά 

στοιχεία στη νόθευση ή αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών 

στοιχείων, στην αλλοιωμένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της 

επιχείρησης, στην απόκρυψη ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από 

λογιστικές εγγραφές ή παραστατικά, στην καταχώρηση συναλλαγών άνευ ουσίας 

«εικονικές συναλλαγές» ή/και στην καταχρηστική εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

και προτύπων. 
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Πάντως, ο όρος «σφάλμα» ουσιαστικά αντικατοπτρίζει ακούσια –μη εσκεμμένα 

λάθη στις οικονομικές καταστάσεις, όπως μεταξύ άλλων είναι τα αριθμητικά λάθη 

του προσωπικού του λογιστηρίου σε καταχωρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία, οι 

αβλεψίες ή παρερμηνείες γεγονότων και η μη σωστή εφαρμογή των αρχών και των 

προτύπων της λογιστικής. 

Υπό αυτήν την έννοια, η λογιστική απάτη δύναται να προέρχεται από τη νόθευση, 

παραποίηση ή αθέμιτη τροποποίηση μεγεθών, υποστηρικτικών εγγράφων ή 

επιχειρηματικών συναλλαγών, τις σκόπιμα εσφαλμένες δηλώσεις, παραλείψεις ή 

διαστρεβλώσεις γεγονότων, εμπορικών συναλλαγών, λογαριασμών και άλλων 

σημαντικών πληροφοριών από τις λογιστικές καταστάσεις, τη σκόπιμα κακή 

εφαρμογή, ερμηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, αρχών και των 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και αναφορά οικονομικών και 

επιχειρησιακών συναλλαγών, την εσκεμμένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή 

παρουσίαση ανακριβών λογιστικών προτύπων, αρχών και πρακτικών, τη χρήση 

λογιστικών τεχνασμάτων για τη διαχείριση παράνομων κερδών, τις μεθοδεύσεις 

λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται μέσα στα όρια των νόμων αλλά είναι εύκολα να 

μεταβληθούν μέσα από τα  «παραθυράκια» αυτών 

Υπό την έννοια αυτήν, βάσει του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 240, η απάτη 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διέπεται από τη χειραγώγηση, παραποίηση ή 

αλλοίωση λογιστικών αρχείων ή υποστηρικτικής τεκμηρίωσης βάσει των οποίων 

καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, την εσφαλμένη παρουσίαση στις 

οικονομικές καταστάσεις ή σκόπιμη παράληψη από αυτές γεγονότων, συναλλαγών ή 

άλλων σημαντικών πληροφοριών, τη σκόπιμη κακή εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

που σχετίζονται με ποσά, ταξινόμηση, τρόπο παρουσίασης ή γνωστοποίησης. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, βάσει του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 240, ο όρος 

απάτη καταδεικνύει είτε παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά είτε 

υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων και στην κατεύθυνση αυτήν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την «λογιστική απάτη» είναι (Γρηγοράκος, 1989): 

Α. Κίνητρο ή Πίεση: Υπάρχει όταν η διοίκηση μιας επιχείρησης λειτουργεί υπό την 

πίεση ( εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος) με σκοπό να επιτύχει κάποιον 

συγκεκριμένο σκοπό ή ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μάλιστα, η πίεση αυτή 

γίνεται ιδιαιτέρως ορατή στην περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για την 
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αποτυχία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Ακόμη, υπάρχει και το κίνητρο για 

την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων που ωθεί ορισμένα στελέχη να παραποιούν 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης. 

Β. Ευκαιρία: Η ευκαιρία για διάπραξη απάτης δύναται να αποτελέσει η δυνατότητα 

που έχει ένα άτομο να παραβιάσει τους εσωτερικούς κανόνες ασφαλείας, για 

παράδειγμα όταν ένα στέλεχος έχει την εμπιστοσύνη των διευθυντών του αλλά και τη 

γνώση ορισμένων ελλείψεων που έχουν οι εσωτερικές δικλίδες. 

Γ. Εκλογίκευση: Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία διαπράττεται απάτη με 

γνώση των στελεχών και αφορά άτομα των οποίων ο κώδικας δεοντολογίας και 

ηθικής τους επιτρέπει να πράξουν μια ανέντιμη πράξη με πρόθεση σε περιπτώσεις 

που επιθυμούν τη «διόρθωση» ορισμένων οικονομικών μεγεθών. 

Στην κατεύθυνση αυτήν επισημαίνεται πως  η λογιστική απάτη μέσω της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων συνίσταται ουσιαστικά στη σκόπιμη 

απόπειρα των επιχειρήσεων να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν τους χρήστες των 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( τέτοιοι χρήστες είναι επενδυτές 

ή και πιστωτές) και για το λόγο αυτό συντάσσουν και δημοσιεύουν αλλοιωμένες 

οικονομικές καταστάσεις (Rezaee, 2005). 

Υπό αυτήν την έννοια ως «δημιουργική λογιστική» ορίζεται η εκμετάλλευση των 

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

αυτών ώστε να παρουσιάσει μια επιχείρηση τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις 

προς όφελος της. Στην κατεύθυνση αυτήν, η δημιουργική λογιστική δύναται να 

διακριθεί σε θεμιτή και αθέμιτη. Ουσιαστικά, η θεμιτή δημιουργική λογιστική 

εκμεταλλεύεται τα κενά που υπάρχουν στους λογιστικούς κανόνες ή στους νόμους, 

ενώ η αθέμιτη δημιουργική λογιστική παραβιάζει τις λογιστικές αρχές και τους 

νόμους αλλοιώνοντας το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και 

παραπλανώντας παράλληλα το επενδυτικό κοινό. 

Ακόμη, η δημιουργική λογιστική δύναται να οριστεί ως «μια διαδικασία όπου οι 

λογιστές αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τους λογιστικούς κανόνες προκειμένου να 

χειραγωγήσουν τα μεγέθη που εμφανίζονται στους λογαριασμούς της επιχείρησης» 

(Amat, Blake & Dowds, 1999).  Σε κάθε περίπτωση η δημιουργική λογιστική 

αποτελεί μια σκόπιμη διαστρέβλωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και 
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μετόχων μέσω εκείνων που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

ουσιαστικά επιδιώκουν να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων που 

μεταδίδονται. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η δημιουργική 

λογιστική αποτελεί μια μορφή εταιρικού κινδύνου στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 

οικονομικό σύστημα. Υπό αυτήν την έννοια, η δημιουργική λογιστική δύναται να 

οριστεί ως « η υπό την κρίση της Διοίκησης μιας εταιρείας παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται οι λογιστικοί 

κανόνες και πρότυπα» ή «η διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών που είτε 

ακολουθούν είτε όχι τους λογιστικούς κανόνες αλλά σίγουρα παρουσιάζουν απόκλιση 

από το πνεύμα και την ουσία αυτών». Ως εκ τούτου, η Δημιουργική Λογιστική 

ουσιαστικά αποτελεί τον μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε 

σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει να απεικονίσου, εκμεταλλευόμενη ή και 

αγνοώντας ακόμη τους κανόνες λογιστικής (Φίλιος, 2003). 

Στο πλαίσιο αυτό, η χειραγώγηση των οικονομικών πληροφοριών δύναται να 

διακριθεί σε «μακρο-χειραγώγηση» που ουσιαστικά περιγράφει την άσκηση πιέσεων 

προς τις ρυθμιστικές αρχές για να πεισθούν και να παράγουν ρυθμίσεις που θα είναι 

ευνοϊκότερες με τα συμφέρονται των δημιουργών των οικονομικών στοιχείων και σε 

«μίκρο – χειραγώγηση» που ουσιαστικά περιγράφει τη διαχείριση των λογιστικών 

στοιχείων που θα παράγει μια προκατειλημμένη άποψη σε επίπεδο οντότητας. 

Μάλιστα και οι δύο κατηγορίες δύναται να χαρακτηριστούν ως απόπειρες 

«δημιουργικότητας» από τους συντάκτες των οικονομικών πληροφοριών και 

θεωρούνται ηθικά κατακριτέοι (Spathis et al, 2002). 

 

4.4. Απάτη κατά της επιχείρησης 

Αποτελεί πρώτον την απάτη από εσωτερικούς δράστες που περιλαμβάνει την κλοπή 

περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων. Παραποιήσεις 

αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως άχρηστου ή ελαττωματικού και 

παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών.  
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Δεύτερον, περιλαμβάνει την απάτη από εξωτερικούς δράστες και περιλαμβάνει την 

απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση δίχως παράδοση, διπλή 

τιμολόγηση, δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές και το φαινόμενο δωροδοκίας 

υπαλλήλων από πελάτες. 

 

4.5. Απάτη Προς όφελος Της Επιχείρησης 

Πρόκειται για κατηγορία στην οποία υπεισέρχεται  ο δόλος. Μάλιστα, στο 

πλαίσιο αυτό, η διοίκηση με πράξεις επιχειρεί να αυξήσει την οικονομική θέση της με 

ενέργειες που υπερεκτιμούν τα κέρδη, τις πωλήσεις ή το Ενεργητικό ή αντίστοιχα 

υποτιμούν τις δαπάνες και τις υποχρεώσεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για απάτη που 

προκύπτει από εκμετάλλευση ενός άδικου ή ανήθικου πλεονεκτήματος για να 

εξαπατηθεί τρίτο πρόσωπο. Στις τεχνικές αυτές συγκαταλέγεται η πώληση ή 

εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού, οι αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών 

αξιωματούχων, δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες 

ενέργειες, δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών, η εκούσια εσφαλμένη παρουσίαση ή 

αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του 

εισοδήματος, η εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο 

επιχειρήσεων. Δομώντας εκούσιες εσφαλμένες τεχνικές τιμολόγησης,  η Διοίκηση 

έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα λειτουργικά της αποτελέσματα σε βάρος άλλου 

οργανισμού που ανήκει στον ίδιο όμιλο, η εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να 

αποκαλυφθούν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα βελτίωναν τη 

χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης σε τρίτους, οι απαγορευμένες 

οικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές που παραβιάζουν κυβερνητικά 

νομοθετήματα, κανόνες ή συμβόλαια ή/και η φορολογική απάτη. 

 

4.5. Χειραγώγηση των Κερδών 

Η διαδικασία της χειραγώγησης των κερδών αποτελεί μία συνιστώσα της 

δημιουργικής λογιστικής καθώς είναι σαφές πως το μέγεθος των κερδών που 

κατατίθεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελεί ένα καθόλα σημαντικό 
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στοιχείο της οικονομικής θέσης του οργανισμού. Υπό την έννοια αυτή και δεδομένου 

ότι τα κέρδη αποτελούν μέτρο σύγκρισης της αποδοτικότητας μεταξύ των 

επιχειρήσεων και ως εκ τούτου ένα μέτρο αξιολόγησης των επιχειρηματικών 

οργανισμών, η διαδικασία υπολογισμού και προσδιορισμού των κερδών δύναται να 

διέπεται από πρακτικές εφαρμογής Δημιουργικής Λογιστικής. Στο  πλαίσιο αυτό, οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων δίνουν ιδιαίτερο ρόλο στο ύψος των κερδών καθώς 

επίσης και στον τρόπο με τον οποίο αυτά δημοσιοποιούνται. Άλλωστε, είναι σαφές 

πως οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των ομάδων που δρουν στις επιχειρήσεις 

είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αιτίες για άσκηση δημιουργικής 

λογιστικής. 

Η χειραγώγηση των κερδών ορίζεται ως « η επί σκοπού παρέμβαση από τη 

Διοίκηση στη διεργασία καθορισμού των κερδών, συνήθως προκειμένου να 

ικανοποιήσει εγωκεντρικούς σκοπούς» Ακόμη, δύναται να οριστεί ως η « 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». 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται πως η χρήση της Δημιουργικής Λογιστικής 

δε σημαίνει απαραίτητα ότι η Διοίκηση της εταιρείας διαπράττει παράνομη ενέργεια 

καθώς υπάρχει και η περίπτωση να πρόκειται για την άσκηση θεμιτής Δημιουργικής 

Λογιστικής. Άλλωστε, η χειραγώγηση των κερδών προέρχεται βάσει των επιλογών 

της Διοίκησης που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων αλλά και την κρίση που διέπει 

τις αποφάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία αποτίμησης – καταμέτρησης των 

αποθεμάτων τέλους χρήσης αποτελεί μια σημαντική διαδικασία και έχει σημαντικό 

ρόλο στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς επηρεάζει τόσο το 

ύψος των πωλήσεων όσο και το ύψος του κόστους των πωληθέντων με αποτέλεσμα 

την επίδραση στον προσδιορισμό των κερδών. Είναι σαφές πως η απόφαση για 

χειραγώγηση των κερδών σχετίζεται αφενός με την προσωπική ασφάλεια που 

επιθυμούν τα διοικητικά στελέχη και αφετέρου με τις επιδιώξεις που έχουν οι 

Διοικήσεις για τα αποτελέσματα του οργανισμού (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2009). 

Πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η  «χειραγώγηση των κερδών» 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά με 
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σχετικά εύκολο δανεισμό από τις τράπεζες ή και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

Ακόμη, η συγκεκριμένη πρακτική δύναται να επηρεάσει την μερισματική πολιτική 

και γενικότερα επιτρέπει στην επιχείρηση την κερδοσκοπία επί τις τιμής της μετοχής 

(Καζαντζής, 2006). 

Πρωταρχικός στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης που επιτυγχάνεται μέσα από την αύξηση – 

μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής. Ως εκ τούτου, η μεγιστοποίηση της τιμής της 

μετοχής αποτελεί ένα κύριο κίνητρο στην κατεύθυνση διαχείρισης των κερδών. 

Άλλωστε, η αύξηση της τιμής μιας μετοχής έχει θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση 

της επιχείρησης από τις χρηματαγορές. Υπό αυτήν την έννοια, το επενδυτικό κοινό 

έχει «συμφέρον» όταν οι προσδοκίες που έχει συμπίπτουν με τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνει η επιχείρηση. Συνεπώς, τα στελέχη της επιχείρησης επιθυμούν να 

βελτιώσουν την κερδοφορίας τους με σκοπό να μειώσουν το βαθμό κινδύνου με τον 

οποίο τους αντιμετωπίζουν οι αγορές κεφαλαίου και ως εκ τούτου μειώνουν 

σημαντικά το κόστος κεφαλαίου (Φίλιος, 2003). 

Ως προς τα κίνητρα που συνδέονται με την κεφαλαιαγορά, επισημαίνεται ότι 

η μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για τη 

διαχείριση των κερδών. Μάλιστα, όσο πιο σταθερή είναι η απόδοση μιας μετοχής, 

τόσο πιο ελκυστική γίνεται από τους επενδυτές, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν οι 

αποδόσεις της εταιρείας είναι ίδιες από χρόνο σε χρόνο με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να επιθυμούν τη χειραγώγηση των κερδών τους. Πάντως, πολλές 

εταιρείες χειραγωγούν τα κέρδη τους μόνο και μόνο επειδή γνωρίζουν πως το ίδιο 

πράττουν και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, με αποτέλεσμα να «ωθούνται» σε αυτήν 

την πρακτική με σκοπό να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους. 

Ως προς τα κίνητρα που συνδέονται με την εσωτερική κατάσταση της 

επιχείρησης, πρέπει να τονισθεί πως είναι σύνηθες φαινόμενο τα επιχειρησιακά 

στελέχη – οι μάνατζερ της επιχείρησης να αμείβονται με μπόνους που σχετίζονται με 

το επίπεδο των κερδών, με την παραγωγικότητα κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, ένα στέλεχος 

επιθυμεί να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση με σκοπό να 

επιβραβευτεί και να αυξήσει το μισθό του με το αντίστοιχο μπόνους. Υπό αυτήν την 

έννοια, ένα στέλεχος δύναται να παραποιήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας 
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επιχείρησης με σκοπό να μπορέσει να διεκδικήσει οικονομική επιβράβευση. Είναι 

σαφές πως η επιχείρηση δίδει αποζημιώσεις στα στελέχη οι οποίες συνδέονται με τα 

κέρδη που επιτυγχάνονται και τέτοιου είδους αποζημιώσεις καταγράφονται με 

διάφορες μεθόδους και οι μετρήσεις που γίνονται ουσιαστικά αφορούν τις ταμειακές 

ροές, την απόδοση επί των μετοχών (return on equity), την απόδοση επί των 

επενδυμένων κεφαλαίων (return on assets), τα λειτουργικά ή καθαρά κέρδη και τις 

συνολικές αποδόσεις μετοχών (Καζαντζής, 2006). 

Ως προς τα κίνητρα που σχετίζονται με την καλή εικόνα της επιχείρησης, πρέπει 

να τονισθεί πως τα κέρδη χειραγωγούνται όταν τα στελέχη μιας επιχείρησης 

επιθυμούν οι οικονομικές καταστάσεις να αποπροσανατολίσουν τους επενδυτές 

καταδεικνύοντας σε αυτούς διαφορετική από την πραγματική οικονομική κατάσταση 

που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης. Άλλωστε, είναι σαφές πως η εικόνα της 

επιχείρησης σχετίζεται με την εταιρική διακυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό, η 

διοίκηση επιθυμεί νε επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει με σκοπό να μην 

έρχεται αντιμέτωπη με τις προσδοκίες των επενδυτών (Φίλιος, 2003). 

Ως προς τα κίνητρα που σχετίζονται με το νομοθετικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο, 

επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις μελετούν με ιδιαίτερη βαρύτητα το φορολογικό 

περιβάλλον αλλά και τους όποιους νομοθετικούς περιορισμούς πρέπει να 

αντιμετωπίσει στο πλαίσιο λειτουργίας της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς. Στην 

κατεύθυνση αυτήν, ο φόρος εισοδήματος εξαρτάται από το επίπεδο κερδοφορίας και 

στο πλαίσιο αυτό η χειραγώγηση των κερδών δύναται να λειτουργήσει κατασταλτικά 

υπό την έννοια ότι η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να εμφανίσει 

χαμηλότερα κέρδη με σκοπό να πληρώσει λιγότερους φόρους στο κράτους. Μάλιστα, 

σε περιόδους όπου η φορολογία των επιχειρήσεων είναι αυξημένη, παρατηρείται η 

χειραγώγηση των κερδών, μειώνοντας τα αντίστοιχα κέρδη. Ακόμη, τα κέρδη δύναται 

να τα μειώσουν οι διοικήσεις με σκοπό να διεκδικήσουν κάποια ευνοϊκή μεταχείριση 

της πολιτείας, όπως μεταξύ άλλων είναι μέτρα προστασίας ή διάφορες επιδοτήσεις. 

Συγκεντρωτικά, τα στελέχη επιθυμούν χειραγώγηση των κερδών για να 

μεγιστοποιήσουν την αποζημίωσή τους, να διατηρήσουν δύναμη και να έχουν 

ασφάλεια στην εργασία τους, να διεκδικήσουν στο μέλλον προαγωγή. 

Από την άλλη μεριά, τα στελέχη της διοίκησης αποτελούν να διαμορφώνουν τα 

κέρδη με στόχο να μεγιστοποιούν την τιμή της μετοχής και να αυξάνουν την εταιρική 
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αξία της επιχείρησης, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα χρεωκοπίας, αποφεύγουν την 

παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη και να ελαχιστοποιούν τις 

κανονιστικές παρεμβάσεις με σκοπό να μην κατηγορείται η εταιρεία για 

μονοπωλιακή πρακτική ή για συμπεριφορά εις βάρος των καταναλωτών 
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1. Μορφές Χειραγώγησης Κερδών (earning management) 

 

5.1.1. Εξομάλυνση των Κερδών 

Η εξομάλυνση των κερδών έχει ως κύριο στόχο να εμφανίσει σταθερή αύξηση 

των κερδών της εταιρείας με παράλληλη μείωση της αστάθειας. Στο πλαίσιο αυτό 

επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη μορφή χειραγώγησης εμφανίζεται σε περιπτώσεις 

που υπάρχουν μεγάλα κέρδη καθώς πρέπει η οικονομική απόδοση να είναι 

μεγαλύτερη από το μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά, η 

διαδικασία της εξομάλυνσης των κερδών σημαίνει πως σε περιόδους αυξημένων 

κερδών, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί ένα μέρος των κερδών καθώς τα εμφανίζει ως 

αποθεματικά. Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες όπως η 

Coca – cola, η General Electric καθώς και η Microsoft. Μάλιστα, η εξομάλυνση των 

κερδών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διακύμανσης των κερδών η οποία 

ουσιαστικά συμβάλλει στη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου. Μάλιστα, οι 

παράγοντες της αγοράς θεωρούν πως τα δημοσιευμένα κέρδη έχουν αυξημένη 

αξιοπιστία στην περίπτωση που οι τιμές τους πλησιάζουν τα αναμενόμενα κέρδη. 

Υπό την έννοια αυτήν, μεγάλη απόκλιση από τα αναμενόμενα κέρδη έχει αρνητικά 

αποτελέσματα και ουσιαστικά συμβάλει στη μείωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης. 

 

5.1.2. «Big Bath» accounting – Στρατηγική του «Μεγάλου Λουτρού» 

Η στρατηγική του «μεγάλου λουτρού» ουσιαστικά βασίζεται στη διαδικασία 

πραγματοποίησης περισσότερων αποσβέσεων σε μια εταιρική χρήση. Μάλιστα, η 

χρήση κατά την οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μια χρήση 

που χαρακτηρίζεται από στοιχεία οικονομικής ύφεσης ή μια χρήση κατά την οποία 

συμβαίνουν γεγονότα όπως αλλαγή Διοίκησης, συγχώνευση ή γενικότερη 

αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού οργανισμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος 
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εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη μέθοδο της αύξησης των κερδών που αφορούν 

μελλοντικές εταιρικές χρήσεις. Όπως είναι αντιληπτό, η συγκεκριμένη μέθοδο δεν 

έχει επαναλαμβανόμενη φύση και στο  πλαίσιο αυτό, οι χρήστες των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην ουσία προεξοφλούν την χρηματοοικονομική 

επίπτωσή του, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να διαγραφούν «παλιές αμαρτίες» 

παρέχοντας διευκόλυνση στη Διοίκηση για να αυξήσει μελλοντικά τα κέρδη της. 

Βάσει ερευνών, έχει διαπιστωθεί πως κάθε νέα Διοίκηση έχει την τάση να είναι 

απαισιόδοξη με την αποδοτικότητα της εταιρείας που αναλαμβάνει καθώς και με τις 

αξίες των υφιστάμενων περιουσιακών της στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται 

σαφές πως η διοίκηση μιας επιχείρησης δύναται να ωφεληθεί από την εικονική 

μείωση των τρεχόντων κερδών κατηγορώντας τις προηγούμενες διοικήσεις για τα 

χαμηλά επίπεδα κερδών που παρουσίαζαν κατά το παρελθόν. Οι συγκεκριμένες 

τεχνικές ουσιαστικά εφαρμόζονται υπό την έννοια ότι αν πρέπει κάποια στιγμή να 

ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα για την εταιρεία, όπως μεταξύ άλλων είναι οι ζημίες, 

είναι προτιμότερο η Διοίκηση να τα ανακοινώσει άμεσα με σκοπό να δημιουργηθούν 

οι απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία κερδών στο μέλλον. Μάλιστα, οι 

χρεώσεις που καταγράφονται έναντι των εσόδων δεν είναι επαναλαμβανόμενες και σε 

κάθε περίπτωση προτιμάται να εκτιμώνται σε υψηλότερα επίπεδα με σκοπό να μην 

ελλοχεύουν δυσάρεστες επιπτώσεις. Στις μεθόδους «big bath accounting» 

εμπεριέχονται οι περιπτώσεις αναδιοργάνωσης λειτουργιών, η αναδιοργάνωση 

προβληματικού δανεισμού, η μείωση και απαξίωση κεφαλαίων και τέλος η διάθεση 

λειτουργιών. 

Συμπερασματικά,  όταν τα νέα κέρδη της εταιρείας είναι άσχημα, τότε τα 

οικονομικά στελέχη ακολουθούν τη συγκεκριμένη στρατηγική, ενώ όταν η απόδοση 

της επιχείρησης κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, τότε επιλέγεται η μέθοδος της 

ομαλοποίησης των κερδών (Spathis et al, 2002). 

 

5.2. Τεχνικές Αλλοίωσης Λογιστικών Μεθόδων 

Τεχνική «cookie jar reserve»: Αποτελεί την τεχνική που σχετίζεται με την 

έννοια των δεδουλευμένων και ουσιαστικά βάσει της συγκεκριμένης τεχνικής η 

Διοίκηση εκτιμά τις υποχρεώσεις που θα πληρωθούν μελλοντικά ως αποτέλεσμα 

γεγονότων ή συναλλαγών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Ωστόσο, στη 
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συγκεκριμένη διαδικασία υπεισέρχεται το στοιχείο της αβεβαιότητας υπό την έννοια 

ότι κατά τη στιγμή της εκτίμησης, τα μελλοντικά γεγονότα δεν είναι γνωστά με 

πλήρη βεβαιότητα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πιθανές απαντήσεις τις οποίες η 

Διοίκηση καλείται να αξιολογήσει και να κάνει την κατάλληλη επιλογή ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι σκοποί που επιδιώκει. Υπό αυτήν την έννοια, η συγκεκριμένη 

μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα της χειραγώγησης των κερδών καθώς όταν η 

διοίκηση επιλέξει μια υψηλή τιμής στις πιθανές εκτιμήσεις των εξόδων, τότε 

καταγράφει περισσότερα έξοδα στο τρέχον οικονομικό έτος με συνέπεια να 

καταγράφει ανάλογα περισσότερα έξοδα στην τρέχουσα χρήση και να μετακυλύει 

λιγότερα έξοδα στις επόμενες – μελλοντικές χρήσεις. Πρόκειται για διαδικασία που 

ουσιαστικά δημιουργεί ένα αποθεματικό το οποίο και έχει τη δυνατότητα να 

αξιοποιήσει η επιχείρηση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, δίνοντάς της την 

απαιτούμενη οικονομική δυναμική όποτε εκείνη το κρίνει. Πάντως, αν η «υψηλή» 

εκτίμηση επαληθευτεί τότε το συγκεκριμένο αποθεματικό θα μείνει άδειο και δεν θα 

υπάρξουν προοπτικές για υψηλότερα κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες 

περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί αποθεματικά 

«cookie jar reserve» είναι οι ακόλουθες: 

Α. Εκτιμώμενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις 

Β. Εκτιμώμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

Γ. Εκτιμώμενη απαξίωση αποθεμάτων 

Δ. Εκτιμώμενο κόστος εγγυήσεων 

Ε. Εκτιμώμενο κόστος συντάξεων 

Στ. Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών σχεδίων 

Ζ. Εκτιμώμενο ποσοστό επικύρωσης μακροπρόθεσμων συμβάσεων 

Τεχνικές «big bet on future»   λογιστική της εξαγοράς: Κατά τη διαδικασία 

της συγχώνευσης δύο επιχειρήσεων κάθε επιμέρους επιχείρηση θέτει ένα στοίχημα 

για το μέλλον το λεγόμενο “big bet on future”. Ουσιαστικά, με τις συγκεκριμένες 

τεχνικές μια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μια εγγυημένη αύξηση στα 

τρέχοντα ή στα μελλοντικά αποτελέσματα μέσα από τη διαδικασία απόκτησης μιας 

άλλης εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, τεχνικές τέτοιου τύπου περιλαμβάνουν τη 
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διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για τη συγχωνευόμενη εταιρεία: Βάσει 

της συγκεκριμένης τεχνικής ένα μεγάλο τμήμα της τιμής αγοράς διαγράφεται έναντι 

των εσόδων στο έτος συγχώνευσης και παράλληλα επιτυγχάνεται η προστασία των 

μελλοντικών εσόδων από αυτές τις χρεώσεις. Πρακτική συνέπεια είναι τα μελλοντικά 

έσοδα να είναι υψηλότερα από ότι θα ήταν υπό διαφορετική περίπτωση. Ακόμη, 

περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αποκτηθείσας εταιρείας με 

τα αποτελέσματα της μητρική: Με τη συγκεκριμένη διαδικασία τα τρέχοντα κέρδη 

της νέας αποκτηθείσας επιχείρησης ουσιαστικά ενοποιούνται με εκείνα τα κέρδη που 

έχει η μητρική και έτσι προκαλείται μια σημαντική αύξηση υπό την προϋπόθεση ότι η 

θυγατρική αγοράστηκε με ευνοϊκούς όρους. 

Εμπλουτισμός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου: Είναι σαφές πως οι 

επιχειρηματικοί οργανισμοί λειτουργούν με γνώμονα τη δημιουργία συμμαχιών και 

στο πλαίσιο αυτό αγοράζουν μετοχές από άλλες εταιρείες με σκοπό να επενδύσουν τα 

κεφάλαια τους. Βάσει των GAAP οι επενδύσεις σε ποσοστό χαμηλότερο της τάξεως 

του 20% των μετοχών της άλλης επιχείρησης χαρακτηρίζονται ως παθητικές 

επενδύσεις και ουσιαστικά η επιχείρηση που τα επενδύσει δεν απαιτεί να 

συμπεριλάβει το καθαρό εισόδημα του επιχειρηματία στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις τους, κάτι που θα συνέβαινε στην περίπτωση που τα ποσοστά 

ιδιοκτησίας ήταν υψηλότερα. Ουσιαστικά, τα GAAP ορίζουν τον τρόπο μέσω του 

οποίου η εταιρεία υποβάλλεται σε έκθεση παθητικών επενδύσεων. Μάλιστα, οι 

επενδύσεις τέτοιες μορφής διαχωρίζονται και δύναται να τυγχάνουν διαφορετικής 

λογιστικής μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία αποτελεί τα 

«διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα» και εάν η αξία αγοράς αυτών μεταβληθεί κατά τη 

διάρκεια μιας χρήσης, τότε τα κέρδη ή οι ζημίες που θα προκύψουν πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με τα 

«διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα» και στην περίπτωση αυτήν οποία μεταβολή και 

αν υπάρχει στην αξία αγοράς τους αναφέρεται στα «άλλα μη λειτουργικά έσοδα ή 

έξοδα», δηλαδή στην τελευταία γραμμή του λογαριασμού αποτελέσματος και όχι στο 

λειτουργικό αποτέλεσμα. Πάντως, στην περίπτωση που τα αξιόγραφα πωλούνται, τα 

κέρδη ή οι ζημίες που εντοπίζονται αναφέρονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Ορισμένες τεχνικές δημιουργικής λογιστικής που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

κατηγορία είναι πρώτον οι συγχρονισμένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν 

κερδίσει αξία. Βάσει της συγκεκριμένης τεχνικής όταν χρειάζονται επιπρόσθετα 
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έσοδα τότε πωλείται ένα αξιόγραφο που έχει απραγματοποίητο κέρδος και το κέρδος 

συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έσοδα. Δεύτερον, οι συγχρονισμένες πωλήσεις 

αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει αξία, πρόκειται για τεχνική που πραγματοποιείται 

όταν πρέπει να δημοσιευτούν χαμηλότερα έσοδα, μάλιστα στην περίπτωση αυτή 

πωλείται ένα αξιόγραφο με απραγματοποίητη ζημία ώστε η ζημία να αναφερθεί στα 

λειτουργικά έξοδα. Τρίτον,  η αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων όπου 

βάσει της συγκεκριμένης τεχνικής η διοίκηση κάνει την κατάλληλη επιλογή για τη 

διατήρηση ενός αξιόγραφου και το επαναχαρακτηρίζει από διαπραγματεύσιμο 

χρεόγραφο σε διαθέσιμο προς πώλησης ή και αντίστροφα. Τέταρτον,  η διαγραφή 

απαξιωμένων χρεογράφων, όπου πρόκειται για τεχνική που παρατηρείται στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει πτώση αξίας των χρεογράφων για εκτεταμένη χρονική 

περίοδο  

Απαλλαγή από προβληματικές εταιρείες: Στην περίπτωση όπου μια θυγατρική 

επιχείρηση δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δημιουργεί μείωση των 

κερδών της μητρικής, τότε η συγκεκριμένη θυγατρική μπορεί να αποβληθεί με σκοπό 

να μην φέρει αρνητικά αποτελέσματα στην μητρική. Μάλιστα, η διακοπή αυτής της 

σχέσης μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους: 

Α. Πώληση της Θυγατρικής: Ουσιαστικά η πώληση σημαίνει είτε ζημία είτε κέρδος 

το οποίο καταγράφεται στην τρέχουσα κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Μάλιστα, αν η ζημία είναι υψηλή τότε η διοίκηση δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε 

αυτήν και έτσι εξετάζει το φαινόμενο του “spin off” δηλαδή της μεταφοράς της 

δραστηριοποίησης της από έναν γενικότερο σε έναν ειδικότερο κλάδο 

Β. Δημιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού: Ουσιαστικά τα GAAP δίνουν τη 

δυνατότητα για να μεταφέρονται χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω ενός φορέα 

ειδικού σκοπού. Στο πλαίσιο αυτό, τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορεί να είναι 

και περιουσιακά και έπρεπε να είχαν πουληθεί, μεταφέρονται από τον ισολογισμό, με 

τον εκχωρητή να λογίζει κέρδος ή ζημία από την πώληση αυτή. Στην κατεύθυνση 

αυτήν, οι φορείς ειδικού σκοπού δεν ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

του εκχωρητή. 

Γ. Απόσπαση θυγατρικής: Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία αποσπάται η 

προβληματική θυγατρική. Μάλιστα, οι μετοχές της είτε διανέμονται, είτε 

ανταλλάσσονται μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και όποια αρνητικά 
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αποτελέσματα απομακρύνονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διότι βάσει 

των GAAP οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου θα 

πρέπει να αντανακλούν τα αποτελέσματα της εναπομένουσας εταιρείας 

Αλλαγή των GAAP: Πρόκειται για τεχνική βάσει της οποίας οι εταιρείες 

προσέχουν να μην αλλάζουν συχνά τις αρχές με τις οποίες καταρτίζουν τις λογιστικές 

τους καταστάσεις με σκοπό να μην μειώνεται η ποιότητα των κερδών τους, διότι αν 

μειώνονταν η ποιότητα των κερδών τότε θα εντόπιζαν πρόβλημα υποβάθμισης της 

τιμής των μετοχών τους. Στην κατεύθυνση αυτήν επισημαίνεται ότι οι λογιστικές 

αρχές μπορούν να αλλάξουν χωρίς αρνητικά αποτελέσματα στην τιμή της μετοχής με 

τις κάτωθι μεθόδους:  

Α. Εθελοντική εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων: Η εθελοντική υιοθέτηση 

δημιουργεί ευκαιρίες για λογιστικά έσοδα 

Β. Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων: Η θέσπιση ενός κανόνα 

αναγνώρισης εσόδων με σκοπό να εμφανίζονται πληρέστερα οι εταιρικές συναλλαγές 

δημιουργεί προϋποθέσεις για χειραγώγηση των κερδών 

Γ. Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων:  Η έγκαιρη αλλαγή στη 

βάση της αρχής των δεδουλευμένων δημιουργεί δυνατότητες για χειραγώγηση των 

κερδών 

Απόσβεση, Υποτίμηση και Εξάντληση: Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά το 

κόστος των μακροπρόθεσμων χρησιμοποιούμενων ή αναλωθέντων περιουσιακών 

στοιχείων το οποίο επιμερίζεται ως έξοδα κατά την περίοδο που αναμένεται ότι η 

εταιρεία θα έχει όφελος από τη χρήση τους. Μάλιστα, η καταγραφή του εξόδου 

γίνεται βάσει του είδους του περιουσιακού στοιχείου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως μεταξύ άλλων είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 

εμπορικά σήματα, η καλή φήμη κ.α. εφαρμόζονται αποσβέσεις. Ουσιαστικά, ο 

λογισμός απόσβεσης αφορά ενσώματα πάγια όπως είναι τα κτίρια, τα μηχανήματα 

και οι εξοπλισμοί, ενώ για φυσικές πηγές όπως το κάρβουνο, η ξυλεία και το φυσικό 

αέριο υιοθετείται ο λογισμός εξόδων εξάντλησης. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου 

ότι η διαδικασία διαγραφής μακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί 

υποκειμενική κρίση, υπάρχουν οι κάτωθι περιπτώσεις ευκαιριών για χειραγώγηση 

των κερδών (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2009): 
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Α, Επιλογή μεθόδου διαγραφής: Η διοίκηση πρέπει να επιλέξει μέθοδο για να 

διαγράψει προσφάτως αποκτηθέντα μακροχρόνια λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. 

Μάλιστα, ορισμένες μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα να λογιστικοποιηθούν υψηλότερα 

έξοδα στην τρέχουσα περίοδο από ότι σε άλλες 

Β. Επιλογή περιόδου διαγραφής: Καθίσταται εφικτή υπό την έννοια ότι η διοίκηση 

επιλέγει την ωφέλιμη ζωή γεγονός που σημαίνει ότι ο χρόνος ωφέλιμης ζωής μπορεί 

να είναι πλασματικά μικρότερος από τον πραγματικό 

Γ. Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας: Ο τρόπος προσδιορισμού της 

υπολειμματικής αξίας επηρεάζει την ωφέλιμη ζωή και εκτιμάται με τρόπο ώστε να 

προγραμματιστεί το ιδανικό ετήσιο ποσό αποσβέσεων 

Δ. Αλλαγή ιδιότητας των περιουσιακών στοιχείων: Είναι σαφές πως όταν ένα 

μακροχρόνιο περιουσιακό στοιχείο τροποποιείται από λειτουργικό περιουσιακό 

στοιχείο σε μη λειτουργικό, τότε δεν είναι υποχρεωτική η επιβολή αποσβέσεων. 

Πάντως, για να γίνει ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός πρέπει το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο να μην χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για λειτουργικούς 

σκοπούς. 

Πώληση – επανεκμίσθωση: Η διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία αποτιμώνται στον ισολογισμό στο ιστορικό κόστος έχει ως 

αποτέλεσμα την καταγραφή μη διαπιστωμένων κερδών ή ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό 

εντοπίζονται δύο τεχνικές. Πρώτον , τη τεχνικής της ολοκληρωτικής πώλησης 

σύμφωνα με την οποία η διοίκηση προβαίνει στην πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει απραγματοποίητο κέρδος ή ζημία. Πρόκειται για ενέργεια που 

γίνεται στο πλαίσιο βελτίωσης της εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 

Δεύτερον,  η τεχνική της πώλησης και επανεκμίσθωσης όπου ουσιαστικά πρόκεται 

για μέθοδο leasing βάσει της οποίας οι εταιρείες πωλούν ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο και εν συνεχεία το ενοικιάζουν για χρήση. Στην περίπτωση που η πώληση 

επιφέρει ζημίες, τότε οι ζημίες αναγνωρίζονται στα βιβλία του πωλητή. Μάλιστα, τα 

κέρδη αποσβένονται τμηματικά κατά τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σε αναλογία με τις 

πληρωμές του ενοικίου όταν πρόκειται για λειτουργική μίσθωση. Πάντως, η 

συγκεκριμένη διαδικασία του leasing προσφέρει δυνατότητες χειραγώγησης κερδών 

μέσω της καταγραφής ζημιών ή κερδών. 
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Κατάταξη λειτουργικών έναντι μη λειτουργικών κερδών: Τα κέρδη 

διαχωρίζονται σε λειτουργικά και μη λειτουργικά. Ουσιαστικά, λειτουργικά κέρδη 

αποτελούν εκείνα που αναμένεται πως θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα κέρδη που είναι έκτακτα και δεν επανεμφανίζονται λογίζονται ως μη 

λειτουργικά. Μάλιστα, η πρόβλεψη των λειτουργικών κερδών πραγματοποιείται με 

το διαχωρισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών ποσών στα αποτελέσματα 

χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, πιθανές κατηγορίες για αναφορά ασυνήθιστων ποσών που 

δεν θεωρούνται μέρος λειτουργικών κερδών είναι οι ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις, 

οι μη λειτουργικές δραστηριότητες, τα υπερβολικά κέρδη ή  οι υπερβολικές ζημίες 

και το αθροιστικό αποτέλεσμα αλλαγών στις λογιστικές αρχές. 

Πρόωρη αποπληρωμή χρεών: Ουσιαστικά, τα μακροπρόθεσμα χρέη που έχει 

η εταιρεία όπως μεταξύ άλλων είναι τα ομόλογα καταγράφονται στην χρεολυτική 

λογιστική αξία. Ως εκ τούτου, όταν η αποπληρωμή των χρεών γίνει νωρίτερα τότε η 

πληρωμή των μετρητών είναι διαφορετική από τη λογιστική τους αξία με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται λογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία και πρέπει να αναφερθούν ως 

έκτακτα αποτελέσματα. Συνεπώς, η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει η ίδια 

τον χρόνο αποπληρωμής των κερδών με σκοπό να επηρεάσει τα κέρδη κατά το 

συμφέρον της. 

Χρήση των παραγώγων: Τα παράγωγα αποτελούν συμβόλαια και η αξία τους 

συνδέεται με άλλο περιουσιακό στοιχείο ή με κάποιον δείκτη που προσδιορίζεται από 

την αγορά. Τα παράγωγα δύναται να προστατεύσουν την εταιρεία από 

επιχειρηματικούς κινδύνους όπως αλλαγές στα επιτόκια, μεταβολές στις τιμές 

αγαθών, μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, μεταβολές στις τιμές πετρελαίου ή / και 

μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Βάσει των Δ.Λ.Π. τα παράγωγα πρέπει να αποτιμώνται στην ακριβοδίκαιη 

αξία τους και ως εκ τούτου τα κέρδη και οι ζημίες από τις συναλλαγές των 

παραγώγων αναγνωρίζονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου 

προσφέρονται στην εταιρεία για να πραγματοποιήσει χειραγώγηση των κερδών 

της. 
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Τεχνικές «Shrink the ship»: Ουσιαστικά αποτελούν τεχνικές επαναγοράς 

ιδίων μετοχών κατά την οποία οι εταιρείες δεν οφείλουν να αναφέρουν ζημία ή 

κέρδος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ως επιπρόσθετες τεχνικές χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων μέσω της 

ωραιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων πρέπει να τονισθεί πως υπάρχει η 

τεχνική κατά την οποία δίνεται έμφαση στα θετικά στοιχεία και παράλληλα 

επιχειρείται αποσιώπηση – απόκρυψη των στοιχείων που είναι αρνητικά. Στο πλαίσιο 

αυτό παρακάτω δίνονται οι τρεις βασικοί τρόπο μέσω των οποίων δύναται να γίνει 

επηρεασμός των οικονομικών καταστάσεων : 

Α. Ηθελημένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου: Πρόκειται για διαδικασία κατά 

την οποία η διοίκηση παραβλέπει τον καθορισμένο τρόπο λογιστικού χειρισμού ενός 

γεγονότος και εφαρμόζει δικούς της κανόνες, κινώντας διαδικασίες στα όρια της 

απάτης και προκαλώντας όχι μόνο τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και την ίδια 

την πολιτεία 

Β. Εκμετάλλευση κενών που το εφαρμοζόμενο πλαίσιο προτύπων έχει και αφήνει 

περιθώρια επιλογών στη διοίκηση. Μάλιστα αυτός ο τρόπος μετά από μεγάλες 

κρίσεις σκάνδαλα τείνει να περιοριστεί απόλυτα 

Γ. Εναπόθεση όλων των περιθωρίων δράσης στην κρίση των διοικούντων για 

γεγονότα που αρχικά ρυθμίζονται ως προς τους βασικούς χειρισμούς, αλλά τα 

πρότυπα επιτρέπουν να χρησιμοποιείται υποκειμενικότητα σε μεγάλο βαθμό. 

Μάλιστα, για τα φαινόμενα παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως εικονικά έσοδα (διόγκωση, βελτίωση δεικτών) 

Αφορά τεχνικές που στόχο έχουν να διογκωθεί το πραγματικό μέγεθος των εσόδων 

και κατά συνέπεια επιχειρείται η αύξηση του πραγματικού κέρδους έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Μάλιστα, εργαλεία για τη 

συγκεκριμένη τεχνική είναι η παροχή προσφορών επιπλέον προϊόντων σε πελάτες και 

ετεροχρονισμένη καταγραφή τους στις πωλήσεις, η διόγκωση εσόδων, η χονδρική 

παράδοση μεγάλων ποσοτήτων αποθεμάτων και η άμεση καταγραφή τους στις 

πωλήσεις, η καταγραφή εσόδων μελλοντικών συμβολαίων παροχής υπηρεσιών, η 

καταγραφή εσόδων από κλείσιμο συμφωνιών, όπως με διαφημιστικές και 

εφοδιαστικές, με ανταλλάγματα και όχι με χρηματικά ποσά, τεχνική που 
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χρησιμοποιείται ευρέως κατά την εκτέλεση συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, η 

καταγραφή εσόδων με απόκρυψη παράπλευρων συμφωνιών και πιστώσεων και η 

αντικανονική αναγνώριση εσόδων από μεταπωλητές τρίτων (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 

2009). 

Χρονικές διαφορές (μη τήρηση αρχής δεδουλευμένων – αυτοτέλειας χρήσεων): Ο 

χρόνος είναι σαφές πως καθορίζει πολύ βασικά ζητήματα όπως μεταξύ άλλων είναι 

το χρονικό σημείο αναγνώρισης εσόδων ή εξόδων, ζημίας ή κέρδους 

Ακατάλληλες αποτιμήσεις (αύξηση Ενεργητικού – μείωση υποχρεώσεων): Η 

αποτίμηση αποτελεί μια βασική διαδικασία της λογιστικής και στο πλαίσιο αυτό 

εφαρμόζονται τεχνικές που έχουν στόχο την αύξηση της αξίας των στοιχείων του 

Ενεργητικού μέσω μείωσης της αξίας των στοιχείων του Παθητικού με σκοπό να 

βελτιωθούν ορισμένοι δείκτες, όπως δείκτες ρευστότητας και κυκλοφοριακής 

ταχύτητας. Μάλιστα, τα οικονομικά στελέχη για την αύξηση της αξίας των στοιχείων 

του Ενεργητικού χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η αύξηση της ωφέλιμης ζωής των 

παγίων με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών, η δ διόγκωση κεφαλαιοποιημένων 

δαπανών, πρακτική που περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ΔΛΠ – ΔΠΧΑ, η 

εμφάνιση ανύπαρκτων καταθέσεων σε τράπεζες, τεχνική που πραγματοποιείται μέσα 

από πλαστογραφημένα έγγραφα, η καταμέτρηση ελαττωματικών προϊόντων ως 

αποθέματα της εταιρείας, και η καταγραφή εικονικών απαιτήσεων από πελάτες. 

Απόκρυψη υποχρεώσεων – εξόδων: Στη συγκεκριμένη κατηγορία ενυπάρχουν οι 

διαδικασίες απόκρυψης χρεών, ζημιών και δανείων. Μάλιστα, η διαφορά της 

συγκεκριμένης κατηγορίας από την προηγούμενη είναι ότι τα μεγέθη δεν 

εμφανίζονται καθόλου στις οικονομικές καταστάσεις ενώ στην περίπτωση των 

αποτιμήσεων εμφανίζονται σε κατάλληλα ωραιοποιημένη αξία. Στην κατεύθυνση 

αυτήν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας επιτυγχάνεται η ωραιοποίηση 

καταστάσεων και δεικτών όπως αυτοί που αφορούν την κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης και δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και φερεγγυότητας. 

Ακατάλληλες γνωστοποιήσεις (ελλιπής πληροφόρηση – παραπλάνηση): Είναι 

σαφές πως οι γνωστοποιήσεις αποτελούν απαραίτητο χαρακτηριστικό βάσει των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν τεράστια και ουσιαστική σημασία την 
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οποία γνωρίζουν οι συντάκτες τους και στο πλαίσιο αυτό εκ προθέσεως παραλείπουν 

τη γνωστοποίηση γεγονότων ή δίνουν ελλιπείς πληροφορίες. 

 

5.3. Πυλώνες της Δημιουργικής Λογιστικής 

Οι 7 Πυλώνες της Δημιουργικής Λογιστικής είναι οι κάτωθι (Γαγάνης & 

Ζοπουνίδης, 2009): 

Α. Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή αμφιβόλου ποιότητας: Αποτελεί πρακτική 

κατά την οποία οι συμβάσεις ή συμφωνητικά που καλύπτουν περίοδο ενός της 

επόμενης περιόδου, τα αντίστοιχα έσοδα αναγνωρίζονται από την απογραφή της 

συμφωνίας όχι όταν καθίστανται δεδουλευμένα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα 

πρόωρα 

Β. Αναγνώριση εικονικών εσόδων: Ουσιαστικά, οι επιδοτήσεις, ο δανεισμός, οι 

εκπτώσεις προμηθευτών που δεσμεύονται για μελλοντικές αγορές και άλλες 

περιπτώσεις χρηματικών εισροών αναγνωρίζονται ως έσοδα, επηρεάζοντας τα 

σχετικά αποτελέσματα 

Γ. Ενίσχυση του εισοδήματα εφ’ άπαξ με τα κέρδη: Πρόκειται για τεχνική βάσει της 

οποίας πουλώντας είτε παρουσιάζοντας το εισόδημα από επενδύσεις ή τα κέρδη ως 

μείωση των λειτουργικών εξόδων 

Δ. Μετατόπιση τρεχουσών Δαπανών σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο: 

Πρόκειται για τεχνική που κεφαλαιοποιώντας δαπάνες οι δημιουργοί των 

οικονομικών καταστάσεων προσπαθούν να μοιράσουν το κόστος σε μεγαλύτερη 

χρονική περίοδο, κάνοντας απόσβεση για μια σειρά επόμενων περιόδων 

Ε. Μη καταχώρηση ή ακατάλληλος τρόπος μείωσης υποχρεώσεων. Είναι σαφές πως 

μεταβάλλοντας τις λογιστικές υποθέσεις και μεθόδους οι συντάκτες των οικονομικών 

καταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να μη καταχωρούν ή να υποβαθμίζουν 

ουσιαστικά τις υποχρεώσεις 

Στ. Μετατόπιση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη περίοδο: Πρόκειται για μια 

τεχνική που είναι αντίθετη από εκείνη που περιγράφεται στον πρώτο πυλώνα. 
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Ουσιαστικά, για διαφορετικούς λόγους κρατείται η καταχώρηση των εσόδων σε 

μεταγενέστερη αναγνώριση 

Ζ. Μετατόπιση μελλοντικών δαπανών στην τρέχουσα περίοδο, ως ειδική επιβάρυνση: 

Ουσιαστικά, αποτελεί αντίθετη ενέργεια του τέταρτου πυλώνα και εκ των πραγμάτων 

σηματοδοτεί την ακατάλληλη διαγραφή ορισμένων επενδύσεων που είναι δύσκολο να 

εκτιμηθούν ( όπως για παράδειγμα τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης τα οποία 

εμπεριέχονται στον ισολογισμό σύμφωνα με τα περισσότερα πρότυπα) ή επιτάχυνση 

της διάκρισης δαπανών στην τρέχουσα περίοδο. 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ουσιαστικά εξασφαλίζει με τον 

καλύτερο και σύμφωνο με το νόμο τρόπο την αναγκαία διασφάλιση για τους χρήστες 

ότι τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά ενυπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις, 

δηλαδή διασφαλίζουν ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται 

διέπονται από την αξιοπιστία και τη σχετικότητα.  Σε κάθε περίπτωση, σε διεθνές 

επίπεδο υπάρχουν ανησυχίες για τη διάδοση της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων και ως εκ τούτου τίθενται καίρια ερωτήματα για το αν και κατά πόσο 

επαρκής είναι ο μηχανισμός άσκησης ελέγχου επί των λογιστικών καταστάσεων για 

την εξακρίβωση απάτης. 

Είναι σαφές πως οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και 

παρουσιάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έχουν ως κύριο στόχο την 

κάλυψη αναγκών πληροφόρησης στα ενδιαφερόμενα μέλη αλλά και σε πιθανούς 

χρήστες. Ως εκ τούτου, η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων δύναται να 

προκαλέσει σημαντικά προβλήματα αυξάνοντας την ασύμμετρη πληροφόρηση και ως 

εκ τούτου μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της ίδιας της αγοράς, διότι λόγω της 

Επινοητικής Λογιστικής που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση, τα ενδιαφερόμενα μέλη 

δύναται να λάβουν αποφάσεις διαφορετικές από εκείνες που θα λάμβαναν αν τα 

αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν άλλα από τα εμφανιζόμενα.  

Στη σύγχρονη διεθνοποιημένη και άκρως ανταγωνιστική οικονομία είναι 

σαφείς οι προσπάθειες ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις αποσκοπώντας στην παραπλάνηση των ομάδων 

ενδιαφέροντος και στην κατάθεση ψευδών στοιχείων που τείνουν να παρουσιάζουν 

μια στρεβλή – λαθεμένη εικόνα για την επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία 

της ωραιοποίησης λαμβάνει χώρα για ποικίλους παράγοντες όπως μεταξύ των άλλων 

για την ενίσχυση της εικόνας της μετοχής, για την προσέλκυση επενδυτών, την 

άντληση χρηματοδότησης ή και την βελτίωση των οικονομικών στοιχείων σε σχέση 

με τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι βασικοί ανταγωνιστές. Πρέπει να τονισθεί με 

ιδιαίτερη έμφαση πως το φαινόμενο της ωραιοποίησης των λογιστικών καταστάσεων 
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έχει καταστροφικές συνέπειες και προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά καθώς 

διαμορφώνει ένα κλίμα στρεβλό και παράλληλα ενισχύουν την κρίση εμπιστοσύνης 

στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών αλλά και στη λειτουργία των ελεγκτικών 

μηχανισμών.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως τα ΔΛΠ 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίον τα λογιστικά μεγέθη και τα λογιστικά γεγονότα 

εκτιμώνται και αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, οι 

λογιστικές διεργασίες γίνονται αντικείμενο ελέγχου υπό την έννοια ότι τα υπάρχοντα 

πρότυπα και το πλαίσιο που υπάρχει δημιουργεί συνθήκες χρηματοοικονομικής 

πειθαρχίας και ως εκ τούτου περιορίζει κατά κάποιον τρόπο τα φαινόμενα 

παραποίησης – ωραιοποίησης των λογιστικών καταστάσεων. Άλλωστε, είναι σαφές 

πως η πειθαρχία των επιχειρήσεων και η ορθή αποτύπωση των οικονομικών 

πληροφοριών συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς στο 

χρηματοοικονομικό και εποπτικό σύστημα. Εν αντιθέσει, η ύπαρξη φαινομένων 

ανεπαρκούς πληροφόρησης και ελλιπών στοιχείων, δημιουργεί αστάθεια και 

αβεβαιότητα στην αγορά κεφαλαίων, διότι είναι σαφές πως η αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να εδράζεται 

στη βάση ορθής, επαρκούς, αληθινής και πλήρης πληροφόρησης επί των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων ουσιαστικά αποτελεί τον 

σκόπιμο «χειρισμό» στοιχείων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπερτίμηση 

στοιχείων ενεργητικού και κερδών ή ακόμη και υποτίμηση των υποχρεώσεων της 

εταιρίας όπως αυτά των εξόδων με απώτερο σκοπό η λογιστική εικόνα της 

επιχείρησης να γίνει η επιθυμητή. Στην κατεύθυνση αυτήν, ο εντοπισμός των 

παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιτυγχάνεται μέσα από την 

ανάλυση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως μεταξύ άλλων είναι ο 

δείκτης Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού, ο δείκτης Αποθέματα / 

Πωλήσεις, ο δείκτης Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις, ο αριθμοδείκτης Πωλήσεις / Σύνολο 

Ενεργητικού και ο δείκτης πρόβλεψης πτώχευσης κατά Altman ο δείκτης δηλαδή z-

score που ουσιαστικά καταδεικνύει την οικονομική δυσχέρειας μιας εταιρίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτής έχει ως κύριο ρόλο τη διενέργεια ελέγχου των 

λογιστικών καταστάσεων, ενώ επίσης εκφέρει άποψη για το βαθμό της αξιοπιστίας 
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και της ειλικρίνειας των ισχυρισμών των μελών της διοίκησης για τις προοπτικές της 

επιχείρησης. Υπό αυτήν την έννοια, η συμβολή του εξωτερικού ελεγκτή στην 

επαλήθευση ή διάψευση των ισχυρισμών της διοίκησης συμβάλλει ουσιαστικά στην 

προστασία των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου, του δημοσίου, του 

προσωπικού της επιχείρησης, των μετόχων, των δανειστών, των προμηθευτών καθώς 

επίσης και των μελλοντικών επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι θετικές διαβεβαιώσεις του 

ελεγκτή για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων είναι προαπαιτούμενο για 

την άντληση δανειακών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και 

ειδικότερα παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας 

κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος της 

ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία με σκοπό να εξακριβωθεί αν 

η οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας και τα αποτελέσματα χρήσης της 

καταγράφουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια για να συνδεθεί ο ρόλος των 

νόμιμων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών με τη δημιουργική λογιστική και την 

ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Διενεργήθηκε βιβλιογραφική 

επισκόπηση των εννοιών και των διαφόρων μεθόδων που συναντώνται στο 

περιβάλλον του επιχειρείν. Βασικό συμπέρασμα είναι η ανάδειξη του διττού ρόλου 

των ελεγκτών που αφενός καλούνται να είναι δίκαιοι και αντικειμενικοί και αφετέρου 

να ανταπεξέλθουν στη δική τους επιχειρηματική καθημερινότητα. Ως εκ τούτου, είναι 

σαφές ότι ο έλεγχος στις μέρες μας είναι εφάμιλλος με την ωραιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. Ο περιορισμός της παρούσας εργασίας είναι η δυσκολία 

εξεύρεσης στοιχείων που ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομία λόγω της 

αυστηρής εχεμύθειας που επιτάσσει ο έλεγχος.  

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να είναι η εκ βάθος ανάλυση 

των ισοζυγίων μιας ελεγχόμενης επιχείρησης ή το περιεχόμενο και ο αριθμός των 
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παρατηρήσεων των ελεγκτών. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο ρόλος του ελεγκτή είναι 

πρωταρχικής σημασίας για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, στις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα συγκαταλέγεται η εξακρίβωση των οικονομικών καταστάσεων 

εταιρειών που άντλησαν τραπεζικό δανεισμό την τελευταία δεκαετία. 

Τέλος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι όπως το είδος 

γνώμης των ελεγκτών, η συχνότητα αλλαγής τους ή ακόμα και η πιθανή αύξηση του 

βαθμού λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων στο πέρασμα του 

χρόνου. 
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