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Περίληψη

Η δημιουργική λογιστική αποτελεί μια έννοια, η οποία υποδηλώνει την χρήση

λογιστικών κανόνων και νόμων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται τα

ιδιωτικά οφέλη μιας επιχείρησης ή των μετόχων και των εταίρων της. Τα τελευταία

χρόνια, αρκετές είναι οι εταιρείες, για τις οποίες έχουν ξεσπάσει οικονομικά

σκάνδαλα για απόκρυψη οικονομικών στοιχείων ή για την εμφάνιση λανθασμένων

στοιχείων, με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος και την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, ο προβληματισμός σχετικά με την δημιουργική λογιστική έγκειται

στο γεγονός ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί μια διαδικασία νόμιμη, από την στιγμή

που δεν παραβιάζεται κάποιος νόμος, αλλά ανήθικη, από την στιγμή που εν γνώσει

των εταιρειών, αποκρύπτονται και παραποιούνται στοιχεία. Ο προβληματισμός αυτός

έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και στοιχεία θα παρουσιαστούν στην παρούσα

εργασία.

Με την παρούσα έρευνα, θα διερευνηθούν οι σκέψεις και οι αντιλήψεις τόσο

των λογιστών όσο και των ελεγκτών σχετικά με την δημιουργική λογιστική και

σχετικά με τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται ή θα έπρεπε να εφαρμόζεται.

Λέξεις – Κλειδιά : Δημιουργική λογιστική, εσωτερικός έλεγχος, χειραγώγηση

κερδών.
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Abstract

Creative accounting is a concept that implies the use of accounting rules in

such a way to serve the private benefits of a business or its shareholders and its

partners. In recent years, several companies have been exposed for financial scandals,

for omission of economic data or for incorrect parameters with a view to financial

gain and the business survival.

The concern about creative accounting is that it could be considered as a legal

process, since no law is violated. However, it is considered unethical because the

companies are aware of the fact that evidence is concealed and falsified. This concern

has been studied and information is presented in this thesis.

This research, will explore the thoughts and perceptions of Greek auditing

mechanisms on creative accounting and the way it is or it should be applied.

Key words: Creative accounting, internal control, profit manipulation.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι οι πρακτικές δημιουργικής

λογιστικής και ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργική λογιστική σήμερα

μπορεί να συντελέσει στην παραποίηση των οικονομικών στοιχείων μιας

επιχείρησης.

Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, η έννοια της

δημιουργικής λογιστικής συνιστάται στην μετατροπή των οικονομικών λογιστικών

στοιχείων από αυτά που είναι στην πραγματικότητα σε ό, τι επιθυμεί ο συντάκτης,

αξιοποιώντας τους υπάρχοντες κανόνες της λογικής ή / και αγνοώντας κάποιους ή

όλους από αυτούς.

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των

λογιστών και των ελεγκτών σχετικά με τη δημιουργική λογιστική όσον αφορά τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική είναι

δυνατόν να βρει εφαρμογή σήμερα.

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα ακόλουθα:

 Κατά πόσον η δημιουργική λογιστική συμβάλει στη χειραγώγηση των κερδών

με συγκεκριμένους τρόπους.

 Κατά πόσον η χρήση εσωτερικών ελεγκτών συμβάλλει στη μείωση του

φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής.
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1.4 Δομή της Διπλωματικής

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά σε

προγενέστερες έρευνες γύρω από το ζήτημα της δημιουργικής λογιστικής, ενώ στο

δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες οικονομικές καταστάσεις

βάση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο και

ειδικότερα στα είδη και τις αδυναμίες του, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα

παρουσιαστούν παραδείγματα εταιριών που εφάρμοσαν πρακτικές δημιουργικής

λογιστικής τα προηγούμενα χρόνια. Στη συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει

αναφορά στις μορφές της δημιουργικής λογιστικής και στις πρακτικές που

εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο διεθνώς.

Στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις τεχνικές χειραγώγησης κερδών,

καθώς και στις μορφές που αυτή μπορεί να λάβει, ενώ η εργασία θα ολοκληρωθεί με

το πρακτικό μέρος, στόχος του οποίου είναι η διερεύνηση των απόψεων των

ελεγκτών και των λογιστών σχετικά με τη δημιουργική λογιστική όσον αφορά τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική είναι

δυνατόν να βρει εφαρμογή σήμερα.

Ειδικότερα, μέσω της έρευνας αυτής επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων

από την πλευρά των λογιστών και ελεγκτών αναφορικά με το κατά πόσον η χρήση

εσωτερικών ελεγκτών αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος θα επιτρέψει την μείωση

του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής και ειδικότερα τη μείωση της

χειραγώγησης των κερδών από την πλευρά των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είναι και

το βασικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας.
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική επισκόπηση

2.1 Εισαγωγή

Αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναφορά σε

προγενέστερες έρευνες αναφορικά με τη δημιουργική λογιστική, η αναφέρεται στη

χρήση των λογιστικών γνώσεων με στόχο να επηρεάσει τα αναφερόμενα στοιχεία,

παραμένοντας παράλληλα στη δικαιοδοσία των λογιστικών κανόνων και νόμων, έτσι

ώστε να δείχνει την πραγματική απόδοση ή τη θέση της εταιρείας,

αντικατοπτρίζοντας αυτό που η διοίκηση θέλει να μεταδώσει στους μετόχους και στα

λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο σκοπός της εξωτερικής αυτής παρέμβασης είναι η

επίτευξη κάποιων κερδών για την επιχείρηση.

2.2 Σκοπός του κεφαλαίου

Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε διάφορες

προγενέστερες έρευνες, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με

την σημασία της και το κατά πόσον σχετίζεται με φαινόμενα, όπως η χειραγώγηση

κερδών.

Ειδικότερα, ένας χαρακτηριστικός ορισμός της δημιουργικής λογιστικής

συνιστάται στην μετατροπή των οικονομικών λογιστικών στοιχείων από αυτά που

είναι στην πραγματικότητα σε ό, τι επιθυμεί ο συντάκτης, αξιοποιώντας τους

υπάρχοντες κανόνες της λογικής ή / και αγνοώντας κάποιους ή όλους από αυτούς

(Naser, 1993).

Αναφορικά με τα κίνητρα της δημιουργικής λογιστικής, οι Healy και Whalen

(1999) συνοψίζουν τα κυριότερα κίνητρα για τη διαχείριση των κερδών, τα οποία

περιλαμβάνουν τις δημόσιες προσφορές, τη νομοθεσία, την αποζημίωση των

στελεχών και την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η δημιουργική λογιστική μπορεί να είναι

κακή, αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να θεωρείται κακή, καθώς αν συμφωνεί με τα

ηθικά και νομικά πρότυπα, καθώς και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
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(GAAP), τότε η χρήση της μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στην εταιρεία και τα

ενδιαφερόμενα μέρη.

Επίσης, η δημιουργική λογιστική μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ή την

αύξηση της τιμής της μετοχής μειώνοντας το επίπεδο του χρέους σε χαμηλότερο

κίνδυνο και παρουσιάζοντας βελτιωμένα κέρδη, ενώ η υψηλή τιμή της μετοχής

μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία στην άντληση νέων κεφαλαίων και στις

προσπάθειες εξαγοράς της, στοιχεία τα οποία θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν

μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση στη συνέχεια (Ali Shah & Butt, 2011).

2.3 Ανάλυση Βιβλιογραφικής επισκόπησης

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά σε προγενέστερες έρευνες αναφορικά με

το ζήτημα της δημιουργικής λογιστικής, η οποία αφορά στην αποφυγή με σκόπιμο

τρόπο μιας σειράς αρχών και κανόνων με στόχο την επιδίωξη συγκεκριμένων

αποτελεσμάτων, μέσω των οποίων θα γίνει προσπάθεια να δοθεί μια συγκεκριμένη

εικόνα της επιχείρησης στους τρίτους σχετικά με τις οικονομικές της καταστάσεις.

Οι Bora & Saha (2016) διερεύνησαν την ηθική πλευρά της δημιουργικής

λογιστικής, μελετώντας συγκεκριμένα την έννοια της δημιουργικής λογιστικής,

καθώς και τους λόγους ύπαρξης της σήμερα.

Όσον αφορά το βασικό στοιχείο στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή, αυτό

αφορούσε στην πίεση που νιώθει ο λογιστής ή ο μάνατζερ αναφορικά με το αν πρέπει

να χρησιμοποιήσει τη δημιουργική λογιστική ή όχι. Όσον αφορά το ηθικό κομμάτι, οι

ερευνητές ανέφεραν, ότι η δημιουργική λογιστική είναι μια ιδιαίτερα ανήθικη

πρακτική, η οποία έχει παρατηρηθεί ότι ασκείται από την πλειοψηφία των εταιριών

σήμερα, εκμεταλλευόμενες τα κενά που υπάρχουν στα λογιστικά πρότυπα και τη

νομοθεσία.

Εν συνεχεία, οι Tassadaq & Malik (2015), στην έρευνά τους μελέτησαν το

ζήτημα της δημιουργικής λογιστικής στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μη

αναλύοντας μόνο την ηθική ευθύνη της δημιουργικής λογιστικής, αλλά εστιάζοντας

και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική πληροφόρηση, όπως είναι



5

ο ρόλος των ελεγκτών, ο ρόλος των κυβερνητικών κανονισμών ή των διεθνών

προτύπων, ο αντίκτυπος των χειραγωγικών συμπεριφορών και ο αντίκτυπος των

δεοντολογικών αξιών ενός ατόμου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα μέσω

δομημένου ερωτηματολογίου από τον βιομηχανικό τομέα, χρησιμοποιώντας

περιγραφικά και στατιστικά στοιχεία για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και την

ολοκλήρωση των πορισμάτων.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια εταιρεία εμπλέκεται σε απάτες ή

σκάνδαλα εξαιτίας πολλών παραγόντων όπως η ανήθικη συμπεριφορά, το πρόβλημα

της πρακτόρευσης και της μη επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Αντίστοιχα, οι μελετητές ανέφεραν, ότι η εφαρμογή της δημιουργικής

λογιστικής στη μέγιστη χρήση της ωθεί μια εταιρεία σε σκάνδαλα. Η δημιουργική

λογιστική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

αλλά έχει συσχετιστεί αρνητικά, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι διαχειριστές

που συμμετέχουν σε αυτήν ενδέχεται να μειώσουν την αξία των χρηματοοικονομικών

πληροφοριών.

Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνητικοί κανονισμοί / διεθνή πρότυπα έχουν

θετικό και σημαντικό ρόλο εάν είναι ευέλικτοι στην οικονομική πληροφόρηση,

καθώς τα σχόλια του ελεγκτή διαδραματίζουν επίσης θετικό και σημαντικό ρόλο στη

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενώ η δεοντολογία διαδραματίζει σημαντικό και

θετικό ρόλο στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα του Wokukwu (2015) εστίασε στη

διερεύνηση και ανάλυση των οικονομικών φαινομένων και της διαχείρισης των

κερδών, ώστε να εξεταστεί το τι παρακινεί τους διαχειριστές να συμμετάσχουν σε

ανήθικες οικονομικές πρακτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση, η μελέτη αυτή

διερεύνησε το ρόλο των λογιστικών προτύπων που παίζουν στις πρακτικές

δημιουργικής λογιστικής από τον εταιρικό διευθυντή.

Επιπλέον, ο συγγραφέας έχοντας σαν δεδομένο το γεγονός, ότι τα υπερβολικά

οικονομικά σκάνδαλα και οι αναπροσαρμογές των κερδών τα τελευταία χρόνια

οδήγησαν πολλούς επενδυτές να αμφισβητούν εάν τα αναφερόμενα κέρδη μπορούν

ποτέ να είναι απαλλαγμένα από χειραγώγηση, εξέτασε το ρόλο των λογιστικών
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προτύπων, τους ελεγκτές και τους εξωτερικούς παράγοντες που διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κερδών και στην αναγνώριση εσόδων.

Το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν η

διαπίστωση, ότι ορισμένες από τις δυσχέρειες που συνδέονται με τη διαχείριση των

κερδών οφείλονται σε παρωχημένα λογιστικά πρότυπα, σύνθετες ρυθμίσεις εταιρικής

χρηματοδότησης, διατήρηση των κινήτρων για αποζημίωση των εκτελεστικών

στελεχών και πίεση των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας.

Από την άλλη πλευρά, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα για το ζήτημα της

δημιουργικής λογιστικής πραγματοποιήθηκε από τον Lal Bhasin (2015), ο οποίος

μελέτησε τις πρακτικές δημιουργικής λογιστικής στις επιχειρήσεις, που

δραστηριοποιούνταν στην Ινδία, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου,

το οποίο διανεμήθηκε σε λογιστές που ειδικεύονται στη δημιουργία και κατάρτιση

των οικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι η χρήση της δημιουργικής

λογιστικής αποτελεί μια προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι

τελευταίες να επωφεληθούν σημαντικά από την εκμετάλλευση των κενών στα

λογιστικά πρότυπα, τα οποία αποτελούν το βασικό παράγοντα ενθάρρυνσης της

εφαρμογής τέτοιου είδους πρακτικών.

Επίσης, ο Lal Bhasin (2015) κατέληξε στην άποψη, ότι ένας από τους

καλύτερους τρόπους για την αποτροπή της πρακτικής της δημιουργικής λογιστικής

είναι η επιβολή τόσο προληπτικών όσο και αρκετά ισχυρών μέτρων επιβολής

κυρώσεων σε όσους ασχολούνται με πρακτικές δημιουργικής λογιστικής.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, συνιστάται η εφαρμογή αποτελεσματικών

κανόνων και ρύθμισης της λογιστικής πρακτικής μέσω μηχανισμών εσωτερικού

ελέγχου, έτσι ώστε να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της δημιουργικής

λογιστικής για τις επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, ο Rajput (2014) μελέτησε τις πτυχές της δημιουργικής λογιστικής

και ειδικότερα τα διαφορετικά κίνητρα για τις χρήσεις του και πολλές δημιουργικές

λογιστικές τεχνικές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν την ύπαρξή της, τη φύση

και τις επιπτώσεις της.
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Ειδικότερα, η έρευνα αυτή εστίασε με μια επισκόπηση ορισμένων

δεοντολογικών ζητημάτων που αφορούν τη δημιουργική λογιστική και καταλήγει στο

να προτείνει ενδεχόμενες λύσεις για την αναφορά αυτού του προβλήματος στην

Ινδία, ενώ έγινε αναφορά και σε διάφορες μελέτες που διεξάγονται σε σκάνδαλα

λογιστικής σε άλλες χώρες.

Όσον αφορά το βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής, αυτό αφορούσε στο

γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις αναγκάζονται υπό την πίεση της επίτευξης

ικανοποιητικών αποδόσεων και της προσπάθειάς τους να είναι ανταγωνιστικές και να

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό, στοιχεία τα οποία αποτελούν

κινητήριες δυνάμεις της δημιουργικής λογιστικής, καθώς λόγω των παραπάνω οι

εταιρίες προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε αν και είναι ανήθικο.

Επομένως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η δημιουργική λογιστική είναι ένας

βολικός τρόπος βιωσιμότητας, ενώ τονίζει επίσης ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να

υπάρχει λόγω έλλειψης γνώσης και ενημέρωσης των επενδυτών, γεγονός το οποίο

καθιστά αναγκαία για τις κυβερνήσεις τη λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση του

φαινομένου αυτού.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνα των Popescu

& Nisulescu (2014), οι οποίοι εξέτασαν τη σύνδεση δημιουργικής λογιστικής και

απάτης, μέσω εξέτασης των διαφορών μεταξύ των δύο εννοιών, των κινδύνων που

συνεπάγονται και τη γνώμη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σχετικά με τα δύο

φαινόμενα, με ένα ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγιο.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν ότι οι δύο

παραπάνω έννοιες συχνά συγχέονται μεταξύ τους και, κατά τη γνώμη της

πλειονότητας των ερωτηθέντων, αποτελούν τους κυριότερους λόγους ανησυχίας όσον

αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται από μια εταιρεία.

Επιπλέον, όπως τονίζουν οι ερευνητές, παρόλο που υπάρχουν σαφείς

διαφορές μεταξύ της δημιουργικής λογιστικής και της απάτης, και τα δύο φαινόμενα

συμβαίνουν όταν η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα

στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, ο πειρασμός χρήσης των δύο παραπάνω μέσων

να καθίσταται σχεδόν αναγκαίος.
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Παρόμοια, οι Popescu & Ashrafzadeh - Nișulescu (2013) διερεύνησαν τις

πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα

των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα αυτή εστίασε στην παρουσίαση των μεθόδων

προσδιορισμού και μείωσης των μηχανισμών χειραγώγησης των οικονομικών

πληροφοριών, ενώ το βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής ήταν η ανάγκη για

λήψη μέτρων για να περιοριστούν οι λόγοι υπέρ της δημιουργικής λογιστικής. Τα

μέτρα αυτά θα πρέπει στην πλειονότητά τους να επικεντρώνονται στο πλαίσιο της

οργάνωσης και της διαχείρισης της εταιρείας στο σύνολό της, με σημαντικότερο

μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί τη μείωση της φορολογίας.

Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση, ο Rawashdeh (2013) στην έρευνά του

αναφέρθηκε στο ρόλο των ελεγκτών στον έλεγχο των ανήθικων πρακτικών στη

λογιστική. Ειδικότερα, η έρευνα αυτή εστίασε στην έννοια της δημιουργικής

λογιστικής των διαφόρων πτυχών με έμφαση στον ρόλο του ελεγκτή στην

επαλήθευση των πρακτικών και των αποτελεσμάτων της δημιουργικής λογιστικής,

ενώ έγινε σαφής αναφορά και σε λογιστικά σκάνδαλα χειραγώγησης των κερδών που

συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Όσον αφορά το τελικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή, αυτό

αφορούσε στη σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για να εντοπίσει κανείς τη

δημιουργική λογιστική και να αποσαφηνίσει τις ζημίες, έτσι ώστε να μειώσει και να

καταπολεμήσει τις πρακτικές αυτές με τα κατάλληλα μέσα.

Επίσης, είναι σημαντικό όπως τονίζει ο Rawashdeh (2013) να υπάρξει

εστίαση και εργασία για την συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση των ελεγκτών, καθώς

είναι γνωστό ότι η άσκηση του επαγγέλματος του ελεγκτή απαιτεί άτομα με ειδικές

προδιαγραφές, ώστε να έχουν ευαισθητοποίηση για την επαγγελματική κουλτούρα,

επαρκή γνώση σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες κλπ.

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των Ali Shah & Butt (2011), εστίασε στο να

διερευνήσει κατά πόσον η δημιουργική λογιστική αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο

εργαλείο, το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ή κατά πόσον αποτελεί

μια πρακτική που εφαρμόζεται σε κρίσιμες για την εταιρία περιόδους.
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Το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή, ήταν ότι ο

πολύπλοκος και ποικίλος χαρακτήρας των επιχειρηματικών συναλλαγών και το

γεωγραφικό περιθώριο που διατίθεται στα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές

πολιτικές καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση του θέματος της δημιουργικής

λογιστικής. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ερευνητές δεν είναι ότι οι

δημιουργικές λογιστικές λύσεις είναι πάντα λάθος, αλλά είναι η πρόθεση και το

μέγεθος της αποκάλυψης που καθορίζουν την πραγματική φύση και την αιτιολόγησή

της.

Από την άλλη πλευρά, οι Salom, Ifeanyi, Marcel & Echezonachi, (2012)

διερεύνησαν την επίδραση της δημιουργικής λογιστικής στην απόδοση στην εργασία

των λογιστών και των ελεγκτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην Νιγηρία.

Η μελέτη αποσκοπούσε στον εντοπισμό των στρατηγικών που χρησιμοποιούν

οι λογιστές για να αποφευχθεί η δημιουργική λογιστική σε οποιαδήποτε από τις

οικονομικές τους συναλλαγές, μέσω της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου σε 500

άτομα. Παρά τα διεθνή και τοπικά σκάνδαλα που έχουν συντελεστεί οι λογιστές

εξακολουθούν να εμπλέκονται σε ψευδείς δηλώσεις, καθώς και σε κακή ποιότητα

των οικονομικών στοιχείων.

Μεταξύ των διαπιστώσεων που έγιναν στη μελέτη ήταν ότι οι λογιστές /

ελεγκτές επιδίδονται στη δημιουργική λογιστική μέσω μηχανισμών που δημιουργούν

κέρδος για την προσέλκυση επενδυτών και πόρων, αν και οι παραπλανητικές ή δόλιες

λογιστικές πρακτικές συχνά οδηγούν σε δραστικές συνέπειες.

Μια από τις συνέπειες των διαπιστώσεων είναι, ότι οι διαχειριστές των μη

κερδοσκοπικών οργανισμών ενδέχεται να έχουν κίνητρα να χειραγωγήσουν τους

δείκτες του προγράμματος-δαπανών, επειδή οι επενδυτές χρησιμοποιούν τέτοιου

είδους δείκτες για να καθορίσουν την απόφαση συμμετοχής.

Επίσης, η χειραγώγηση των οικονομικών πληροφοριών, η οποία λαμβάνει

διάφορα ονόματα, όπως η διαχείριση των κερδών, η εξομάλυνση του εισοδήματος, οι

δημιουργικές λογιστικές πρακτικές, η επιθετική λογιστική ή η χειραγώγηση των

λογαριασμών, εμποδίζουν την κατανομή πόρων στις περισσότερες περιοχές της

οικονομίας.
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Αντίστοιχα, στην έρευνά τους, οι Susmus & Demirhan (2011) μελέτησαν την

έννοια και το πλαίσιο της δημιουργικής λογιστικής, δίνοντας βαρύτητα και σε

προγενέστερα σκάνδαλα που συνέβησαν εξαιτίας της δημιουργικής λογιστικής, όπως

ήταν το σκάνδαλο της Enron το 2001.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα έρευνα ήταν το

γεγονός, ότι ορισμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί θεωρούν τη δημιουργική

λογιστική ως παράνομη πράξη, ωστόσο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν

ότι περιλαμβάνει την αξιοποίηση της ευελιξίας στα λογιστικά πρότυπα και την

δέχονται ως νόμιμη πράξη.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα και αν δεχτεί κανείς, ότι η

δημιουργική λογιστική είναι νόμιμη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο ρόλος που

διαδραμάτισε σε μεγάλα λογιστικά σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης

χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ.

Επίσης, σύμφωνα με την άποψη των ερευνητών δεν θα ήταν ρεαλιστικό να

πιστεύει κανείς, ότι είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τελείως οι πρακτικές δημιουργικής

λογιστικής ή διαχείρισης των κερδών. Ωστόσο, θα ήταν δυνατό να ελαχιστοποιηθούν

τουλάχιστον οι αρνητικές επιπτώσεις τους υιοθετώντας τα λογιστικά πρότυπα,

δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις ηθικές θεωρήσεις και μειώνοντας την ευελιξία

των διαχειριστών να αποφασίζουν μεταξύ διαφορετικών λογιστικών μεθόδων.

Άλλη μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποιήθηκε από την

Fiserova (2010), η οποία μελέτησε τις επιπτώσεις της δημιουργικής λογιστικής στο

μέλλον των εισηγμένων επιχειρήσεων, κάνοντας αναφορά στα πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα καθώς επίσης και στους λόγους για τους οποίους οι μέτοχοι

παραμορφώνουν τις οικονομικές καταστάσεις. Το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο

κατέληξε η παρούσα εργασία ήταν ότι η εντιμότητα και η ηθική συμπεριφορά στις

επιχειρήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιονομική πολιτική κάθε

χώρας.

Αν οι κυβερνήσεις των χωρών δεν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός

κατάλληλου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός

ότι το επίπεδο φορολογίας ανέκαθεν κινείται προς τα πάνω ή αυξάνεται η δυσκολία

πρόσβασης σε δανεισμό από τις εταιρείες, τότε είναι φυσικό και επόμενο να
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αναμένεται περισσότερη έμφαση στο κομμάτι της δημιουργικής λογιστικής από τις

επιχειρήσεις. Ωστόσο, η δημιουργική λογιστική και οι ψευδείς οικονομικές

καταστάσεις είναι η πρωταρχική ευθύνη που πάντα εναπόκειται στους ώμους των

ιδιοκτητών ή της διοίκησης.

Από την άλλη πλευρά, δεν χωρά αμφιβολία, ότι η καθιέρωση των διεθνών

λογιστικών προτύπων θα συμβάλει στην πρόληψη του σχηματισμού δημιουργικής

λογιστικής και θα δημιουργήσει έτσι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα συγκρίσιμων

οικονομικών καταστάσεων, που θα αυξήσει επίσης την εμπιστοσύνη στις

επιχειρήσεις, θα βελτιώσει την ικανότητα άντλησης κεφαλαίων και τη

συγκρισιμότητα των ανταγωνιστών.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα των Balaciu & Bogdan (2009), οι

οποίοι μελέτησαν τις επιπτώσεις της δημιουργικής λογιστικής στην πράξη, μέσω

βιβλιογραφικής επισκόπησης που πραγματοποίησαν σε περισσότερα από σαράντα

άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε η παρούσα έρευνα είναι ότι δεν

υπάρχει ομόφωνη αποδεκτή θεωρία σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το τι

είναι, τι αντιπροσωπεύει η δημιουργική λογιστική ή ποιες είναι οι βασικές αρχές, ενώ

είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε ορισμένες αμφιλεγόμενες πτυχές που συνδέονται

με αυτό το θέμα, όπως είναι τα αρνητικά στοιχεία έναντι των θετικών στοιχείων της

δημιουργικής λογιστικής.

Ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του ζητήματος της δημιουργικής

λογιστικής έχει να κάνει με την ηθική της δημιουργικής λογιστικής, η οποία έχει γίνει

αντικείμενο μεγάλου αριθμού μελετών. Χαρακτηριστική για το ζήτημα αυτό είναι η

έρευνα των Amat, Blake & Dowds (1999), οι οποίοι μελέτησαν την ηθική της

δημιουργικής λογιστικής τόσο μέσω θεωρητικής αναζήτησης, όσο και μέσω της

χρήσης ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε σε ελεγκτές

οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της

δημιουργικής λογιστικής σε Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Νέα Ζηλανδία.

Το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν ότι η

δημιουργική λογιστική προσφέρει μια τεράστια πρόκληση στο λογιστικό επάγγελμα,

ενώ η διαπίστωση των συγγραφέων ήταν ότι το πρόβλημα αυτό αποτέλεσε ένα
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διεθνές πρόβλημα, καθώς η επιλογή της λογιστικής πολιτικής αποτελεί ένα ιδιαίτερο

πρόβλημα στην αγγλοαμερικανική παράδοση και η χειραγώγηση συναλλαγών ένα

ιδιαίτερο πρόβλημα στην ηπειρωτική ευρωπαϊκή παράδοση.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι λογιστές που

αποδέχονται την ηθική πρόκληση που δημιουργεί η δημιουργική λογιστική θα πρέπει

να γνωρίζουν τα περιθώρια τόσο για κατάχρηση της επιλογής της λογιστικής

πολιτικής όσο και για χειραγώγηση των συναλλαγών.

Αντίστοιχα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η Νέα Ζηλανδία προσφέρει ένα

παράδειγμα χώρας όπου ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο λογιστικής ρύθμισης έχει

περιορίσει τη δημιουργική λογιστική.

2.4 Συμπεράσματα

Από τα όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω επισκόπηση, συμπερασματικά, με

βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σαφής η σύνδεση της δημιουργικής

λογιστικής με τη χειραγώγηση των κερδών, οι οποίες με τη σειρά τους από κοινού

εμποδίζουν την κατανομή πόρων στις περισσότερες περιοχές της οικονομίας, ενώ

στρεβλώνουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως φάνηκε από την επισκόπηση της

βιβλιογραφία, ο ρόλος των ελεγκτών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή

τέτοιου είδους πρακτικών, αρκεί να πρόκειται για ελεγκτές οι οποίοι πληρούν τις

ιδιαίτερες προδιαγραφές που απαιτεί να έχει ένας ελεγκτής (για παράδειγμα

επαγγελματισμό, αμεροληψία, αντικειμενικότητα κλπ).
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Κεφάλαιο 3: Πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
βάσει ΔΠΧΑ

3.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1 των διεθνών λογιστικών

προτύπων, οι βασικές πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,  που θα πρέπει να

δημοσιεύει μια επιχείρηση είναι οι ακόλουθες πέντε και οι οποίες θα αναλυθούν στις

επόμενες υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου: (Αληφαντής, 2010)

 Ισολογισμός

 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

 Κατάσταση ταμειακών ροών

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

 Προσάρτημα

3.2 Σκοπός του κεφαλαίου

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι, η παράθεση και αναλυτική περιγραφή

των πηγών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 1

(Νεγκάκης, 2015). Η ύπαρξη καθώς και η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, αποσκοπεί στην πληροφόρηση τόσο των ενδιαφερόμενων εκτός της

επιχείρησης (τράπεζες, πιστωτές), όσο και εντός της επιχείρησης (μέτοχοι,

προσωπικό). Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 ‘Παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων’, ορίζει ρητά την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

και τη σημασία τους, σχετικά με την ορθή απεικόνιση της οικονομικής θέσης μιας

επιχείρησης.

3.3 Ισολογισμός
Ο ισολογισμός αναφέρεται συχνά σαν μια εικόνα της οικονομικής

κατάστασης της κάθε εταιρείας. Στην πράξη, αυτό συνοψίζει τα στοιχεία του

ενεργητικού της κάθε εταιρείας, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτά τα τρία τμήματα του ισολογισμού

προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να έχουν μια ιδέα για το τι η εταιρεία
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τους έχει και τι οφείλει, καθώς και το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων που οι

μέτοχοι έχουν επενδύσει (Νιάρχος, 2004).

Πιο συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού

αντιπροσωπεύουν ότι κατέχει η εταιρία, ενώ τα επιμέρους στοιχεία του συνήθως

αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά ρευστότητάς τους, με βάση το χρόνο που θα

χρειαζόταν για να τα μετατραπούν σε μετρητά.

Στην πράξη, ο ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που παρουσιάζει τα

περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση της εταιρείας

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς και στο τέλος μιας ορισμένης περιόδου.

Το ενεργητικό αποτελείται από το πάγιο και το κυκλοφορούν, ενώ οι υποχρεώσεις

αποτελούνται από τις μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες, ανάλογα με το αν η

περίοδος αποπληρωμής είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του ενός έτους. Η διαφορά

μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης δίνει καθαρή θέση

ή Ίδια Κεφάλαιά της.

Από την άλλη πλευρά, οι υποχρεώσεις δείχνουν τι χρωστάει η εταιρία σε

τρίτους και συνήθως παρουσιάζονται με σκοπό τη μείωσή τους, ενώ από την άλλη

πλευρά τα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα χρήματα που οφείλει η εταιρία στους

μετόχους της και τα οποία έχουν επενδυθεί σε αυτήν (Νιάρχος, 2004).

3.4 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που ονομάζεται επίσης Κατάσταση

κερδών και ζημιών είναι η οικονομική κατάσταση που συνοψίζει τα έσοδα, έξοδα και

δαπάνες κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος- συνήθως ένα

δημοσιονομικό τρίμηνο ή έτος (Νιάρχος, 2004). Τα αρχεία αυτά παρέχουν

πληροφορίες που δείχνουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει κέρδη από την

αύξηση των εσόδων και τη μείωση του κόστους.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρέχει πληροφορίες για την εκτίμηση

της οικονομικής απόδοσης ή επίδοσης μιας επιχείρησης μέσα σε μια χρονική περίοδο.

Με άλλα λόγια, παρουσιάζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα που

πραγματοποιήθηκαν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση, προσδιορίζοντας έτσι το

αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά). Απαρτίζεται από δυο μέρη: στο πρώτο παρατίθενται τα
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στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και εξόδων και στο δεύτερο οι

λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών καθώς και αυτοί

των μη λειτουργικών εξόδων και ζημιών (Μαυράκης & Συλιγάρδος, 2005).

Σκοπός της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων είναι να δείξει στους

διαχειριστές και στους επενδυτές κατά πόσον η εταιρεία πραγματοποίησε ή έχασε

χρήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται. Το σημαντικό που πρέπει να

θυμάται κανείς σχετικά με μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι ότι

αντιπροσωπεύει ένα χρονικό διάστημα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισολογισμό,

ο οποίος αντιπροσωπεύει μία μόνο χρονική στιγμή (Νιάρχος, 2004).

3.5 Κατάσταση ταμειακών ροών

Είναι γεγονός ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να εισπράττει περισσότερα

χρήματα από όσα ξοδεύει, σε μια προσπάθεια να έχει θετικές προοπτικές στο μέλλον,

το οποίο είναι ευρέως γνωστό σαν θετική ταμειακή ροή. Από την άλλη πλευρά, εάν

μια εταιρεία έχει αρνητικές ταμειακές ροές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα

είναι αρκετά πιθανόν σε σύντομο χρονικό διάστημα να οδηγηθεί η εταιρία αυτή στο

να πτωχεύσει (Γκίκας, 2002).

Τα στοιχεία, που παρέχονται από την κατάσταση ταμειακών ροών δεν είναι

δυνατόν να παρασχεθούν στην εταιρία μέσα από τον ισολογισμό η την κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσης. Αυτή ακριβώς είναι η χρησιμότητα της κατάστασης

ταμειακών ροών, η οποία παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες αναφορικά με τις

ταμειακές εισροές και εκροές της κάθε εταιρίας για μια συγκεκριμένη περίοδο του

έτους, συνηθέστερα  για μια λογιστική περίοδο (Γκίκας, 2002).

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει τριών ειδών ροές: α) Ταμειακές

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, β) Ταμειακές ροές από επενδυτικές

δραστηριότητες και γ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(Νιάρχος, 2004).

Επιπλέον, οι ταμειακές ροές βοηθούν τους επενδυτές και τους πιστωτές στο

να εξετάσουν τη δυνατότητα της κάθε εταιρείας να παράγει θετικές ταμειακές ροές
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στο μέλλον, καθώς και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,

ενώ επίσης μπορούν να εξετάσουν και τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές τους

δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να θέσουν εν αμφιβόλω τη μελλοντική επιβίωσή

τους, αν δεν προσεχθούν κατάλληλα (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008).

3.6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων αποτελεί

μια οικονομική κατάσταση, η οποία αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες στα

ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τυχούσες διακυμάνσεις, οι οποίες παρουσιάζουν

οι λογαριασμοί των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας.

Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία της κατάστασης Ιδίων Κεφαλαίων μπορούν να

συνοψιστούν στα ακόλουθα, ενώ να τονιστεί ότι η κατάσταση μεταβολών Ιδίων

Κεφαλαίων αφορά στην παρουσίαση των ακόλουθων στοιχείων για δύο συνεχόμενες

λογιστικές χρήσεις:

 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των στοιχείων τα οποία αποτελούν τμήμα των

Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας αναφέροντας το αρχικό υπόλοιπο των

λογαριασμών αυτών στην έναρξη της λογιστικής χρήσης, το οποίο συμπίπτει

με το τελικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών από την προηγούμενη

λογιστική χρήση.

 Τις αιτίες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα οι λογαριασμοί αυτοί να αυξηθούν

ή να μειωθούν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.

 Τα προσαρμοσμένα, δηλαδή, τα νέα υπόλοιπα των λογαριασμών που

αποτελούν τμήμα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας  των λογαριασμών των

ιδίων κεφαλαίων στο τέλος της λογιστικής χρήσης (Αληφαντής, 2010).

3.7 Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων

Το προσάρτημα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συμπλήρωμα των οικονομικών

καταστάσεων, μέσα από το οποίο παρέχονται στους επενδυτές χρήσιμες πληροφορίες

αναφορικά με επεξηγηματικά ή πρόσθετα στοιχεία των παραπάνω οικονομικών

καταστάσεων.
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Η βασική σκοπιμότητα των πληροφοριών αυτών έχει να κάνει με την παροχή

διευκολύνσεων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία απευθύνονται οι οικονομικές

καταστάσεις, έτσι ώστε τα μέρη αυτά να είναι σε θέση να κατανοήσουν το

περιεχόμενό τους και εξάγουν ακριβή και αληθινά συμπεράσματα αναφορικά με την

πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την οποία ενδιαφέρονται

(Αληφαντής, 2010).

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να

περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα διεθνή

λογιστική πρότυπα είναι οι ακόλουθες: (Αληφαντής, 2010)

 Οι μέθοδοι αποτίμησης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι

εφαρμόστηκαν για να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός των διορθώσεων των

αξιών των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και ο υπολογισμός των

αναπροσαρμοσμένων αξιών στοιχείων ενεργητικού.

 Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων.

 Οι πρόσθετες αποσβέσεις.

 Στοιχεία αναφορικά με τις επενδύσεις και τις συμμετοχές της εταιρίας σε άλλες

επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η επένδυση ή η συμμετοχή είναι

μεγαλύτερη από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου τους (Αληφαντής, 2010).

3.8 Συμπεράσματα

Κύριος σκοπός λοιπόν, των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι η

παροχή εξαιρετικά χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την απόδοση, τις ταμειακές

ροές, την οικονομική θέση αλλά και τις μεταβολές στην οικονομική θέση μιας

επιχείρησης. Βάσει αυτών των πληροφοριών, οι αμέσως ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λάβουν τις αποφάσεις, σχετικά με τον χειρισμό των οικονομικών της επιχείρησης

αυτής. Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι δανειστές, προμηθευτές, επενδυτές,

εργαζόμενοι, το κράτος, καθώς και το ευρύτερο κοινό.
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Κεφάλαιο 4: Εσωτερικός έλεγχος

4.1 Εισαγωγή

Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες του management είναι ο έλεγχος. Με τον

όρο έλεγχος εννοούμε τη διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός

οργανισμού, καθώς και τη αντιστοίχιση των επιτευγμάτων με τους στόχους που έχει

θέσει το Μάνατζμεντ. Μια ειδική περίπτωση λειτουργίας του ελέγχου είναι ο

εσωτερικός έλεγχος. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του

Μάνατζμεντ και η εφαρμογή των κανονισμών και των διαδικασιών που αποβλέπουν

στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των περιουσιακών

στοιχείων της επιχείρησης.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά στην έννοια

του εσωτερικού ελέγχου, τη χρησιμότητά του, και θα παρουσιαστούν τα βασικά είδη

εσωτερικού έλεγχου, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν τον εσωτερικό

έλεγχο αποτελεσματικό.

4.2 Σκοπός του κεφαλαίου

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια αναγκαία και ζωτικής σημασίας λειτουργία

της Διοίκησης μιας επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ως κύριο μέλημα την

επίβλεψη και βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας μιας οντότητας και όχι την

επιβολή ποινών. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι, η ανάλυση του ρόλου του

εσωτερικού ελεγκτή στην περίπτωση της εφαρμογής δημιουργικής λογιστικής από

μέρους του, έχοντας ως απώτερο σκοπό συνήθως, την ωραιοποίηση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4.3 Ορισμός και έννοια εσωτερικού ελέγχου
Σύμφωνα με το ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, σαν υπηρεσία

εσωτερικού ελέγχου ορίζεται μια ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης, η οποία

οργανώνεται και λειτουργεί μέσα σε έναν οργανισμό για να εξετάσει και να

αξιολογήσει τις δραστηριότητες του, ως μια προσφερόμενη υπηρεσία στον οργανισμό

αυτό (Κάντζος, 1995).
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Ο όρος «υπηρεσία ελέγχου» είναι αρκετά ευρύς και χρησιμοποιείται για να

αποδώσει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τον έλεγχο της

αριθμητικής ακρίβειας των λογιστικών υπολογισμών μιας επιχείρησης μέχρι και την

εμπεριστατωμένη αξιολόγηση μιας σύνθετης και σημαντικής απόφασης της

Ανώτατης Διοίκησής της. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι πιο σημαντικοί όροι κλειδιά

που περιλαμβάνονται στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου (Κάντζος, 1995).

 Αντίστοιχα, ο όρος «εσωτερικός» αναφέρεται κυρίως στην ελεγκτική εργασία,

η οποία πραγματοποιείται μέσα στην επιχείρηση από το προσωπικό,

διαχωρίζοντάς την έτσι από τις ελεγκτικές εργασίες που γίνονται από

εξωτερικούς ελεγκτές.

 Με τον όρο «ανεξάρτητη» χαρακτηρίζουμε την ελεγκτική εργασία, που είναι

ελεύθερη από περιορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιορίσουν το

σκοπό και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

 Επίσης, ο όρος «αξιολόγηση» είναι δηλωτικός της προσπάθειας που κάνουν οι

εσωτερικοί ελεγκτές, ώστε να αξιολογήσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης

κατά τη διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων τους.

 Ομοίως, ο όρος «οργανώνεται και λειτουργεί» αποκαλύπτει το γεγονός ότι η

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δημιουργείται στην επιχείρηση ως μία

σημαντική εσωτερική λειτουργία με προκαθορισμένες αρμοδιότητες αλλά και

δημιουργικό ρόλο.

 Ο όρος της «εξέτασης και αξιολόγησης» περιγράφει τη διπλή δράση της

υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, πρώτα όσον αφορά την αναζήτηση και

την εξεύρεση πληροφοριών και στη συνέχεια για κριτική αξιολόγηση των

δραστηριοτήτων.

 Η λέξη «δραστηριότητες» οριοθετούν την έκταση της λειτουργίας του

εσωτερικού ελέγχου, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων

της επιχείρησης.

 Οι λέξεις «προσφερόμενη υπηρεσία στον οργανισμό» αποδίδουν κυρίως τον

υποστηρικτικό ρόλο της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου προς όλες τις

ιεραρχικές βαθμίδες του οργανισμού (Κάντζος, 1995).

Ο παραπάνω ορισμός στη συνέχεια έγινε πληρέστερος και πιο αναλυτικός.

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, η υπηρεσία
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εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τις δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τη

διοίκηση για να σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατευθυνθεί η απόδοση ικανοποιητικών

ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό να παρέχουν επαρκή ασφάλεια εκπλήρωσης

στόχων, σχετικών με :

 επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για λειτουργίες και προγράμματα της

επιχείρησης,

 οικονομική και επαρκή χρησιμοποίηση των πόρων της,

 προστασία των περιουσιακών της στοιχείων,

 αξιοπιστία και ακεραιότητα των πληροφοριών,

 συμμόρφωση με πολιτικές προγράμματα, διαδικασίες, νόμους και

κανονισμούς (Κάντζος, 1995).

4.4 Είδη εσωτερικού ελέγχου
Είναι γεγονός, ότι ο εσωτερικός έλεγχος χωρίζεται σε δύο μεγάλες

κατηγορίες: (Παππάς, 1999)

 Τους Λογιστικούς και

 τους Διοικητικούς ελέγχους.

Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις

τεχνικές, καθώς και το σχέδιο χρηματοοικονομικής οργάνωσης, τα οποία στοχεύουν

στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και στην ακρίβεια και αξιοπιστία των

πληροφοριών που δίδονται, μέσω των οικονομικών καταστάσεων.

Οι λογιστικοί έλεγχοι είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένοι , ώστε να παρέχουν

τη λογική βεβαιότητα ότι :

 Οι συναλλαγές εκτελούνται, σύμφωνα με τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση

που παρέχεται από την πλευρά της διοίκησης.

 Οι συναλλαγές καταχωρούνται με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα τις γενικές αρχές της

λογιστικής, αλλά και δεύτερον να αποδίδεται η ευθύνη αναφορικά με τους

διάφορους χειρισμούς των περιουσιακών στοιχείων.

 Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία να επιτρέπεται μόνο, αφού έχει

παρασχεθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση από την ίδια την Διοίκηση.
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 Οι λογιστικές εγγραφές, οι οποίες καταχωρήθηκαν και αφορούν περιουσιακά

στοιχεία, είναι δυνατόν, να συγκρίνονται με τα υπάρχοντα περιουσιακά

στοιχεία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε περίπτωση που

διαπιστώνονται αποκλίσεις να εξασφαλίζεται, ότι πραγματοποιούνται οι

κατάλληλες ενέργειες (Παππάς, 1999).

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν

έχουν σαν στόχο τις οικονομικές καταστάσεις, και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε, με

βάση όσα ξέρουμε, να ενδιαφέρουν άμεσα τους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές. Οι

διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν κυρίως το σχέδιο της οργάνωσης της επιχείρησης,

τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης, τις πολιτικές, τους κανονισμούς κατανομής

αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια

συναλλαγών και τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων (Παππάς, 1999).

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους έχουν καθιερωθεί οι διοικητικοί έλεγχοι

είναι για να διασφαλίσουν έναν ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλο το φάσμα των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μια λειτουργική αποτελεσματικότητα, καθώς και

μια συμμόρφωση προς τις πολιτικές της (Παππάς, 1999).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διεξαγωγής διοικητικού ελέγχου είναι οι

εσωτερικές κανονιστικές πράξεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού ή την

χορήγηση πρόσθετων αδειών απουσίας (Παππάς, 1999).

4.5 Αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου

Τα βασικά χαρακτηριστικά  ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου

είναι ότι παρέχεται η βεβαιότητα, ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

προστατεύονται και ότι δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, για την

ορθολογική διοίκηση της εταιρίας και για την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών

της καταστάσεων (Καζαντζής, 2006).

Η επιτυχία αυτή όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να

σχετίζεται στενά με το κόστος που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών του

τμήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή θα πρέπει με λίγα λόγια οι ωφέλειες που
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προκύπτουν από μια διαδικασία ελέγχου, να υπερβαίνουν το αντίστοιχο κόστος

υιοθέτησής της (Καζαντζής, 2006).

Παρά το γεγονός ότι το να μετρηθεί επακριβώς το κόστος είναι αρκετά

δύσκολο, καθώς και οι ωφέλειες μιας διαδικασίας ελέγχου, εν τούτοις θα πρέπει να

καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω της χρήσης εκτιμήσεων, η οποία θα συνδέει το

κόστος του εσωτερικού ελέγχου με τις αντίστοιχες αναμενόμενες ωφέλειές του

(Καζαντζής, 2006).

Επίσης, ως μια ακόμα αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, μπορεί

να θεωρηθεί η πιθανότητα να υπάρξει καταστρατήγηση και παραβίαση πολλών από

τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου. Για παράδειγμα, ο διαχωρισμός ευθυνών,

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ διαφόρων ατόμων, καθώς και τμημάτων είναι

πιθανόν να μην έχει καμία αξία εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των άμεσα

εμπλεκομένων (Καζαντζής, 2006).

Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος είναι πιθανόν να καθίσταται

αναποτελεσματικός στη περίπτωση κατά την οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε

να δικαιολογήσει ή και να συγκαλύψει ορισμένες παρατυπίες, καθώς και σφάλματα ή

τυχόν παραλείψεις.

Τέλος, καθότι ο εσωτερικός έλεγχος στηρίζεται κατά βάση στον άνθρωπο,

είναι πιθανόν τυχόν απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες που δεν είναι εύκολα κατανοητές,

καθώς και λάθη αναφορικά με τις εκτιμήσεις που γίνονται να οδηγήσουν σε

αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητάς του (Καζαντζής, 2006).

4.6 Συμπεράσματα

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι βαρύνουσας σημασίας για μια

επιχείρηση, καθώς η ορθή λειτουργία του τμήματος προϋποθέτει εκτός από

επιστημονική προσέγγιση, και ηθική. Κατά συνέπεια, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει

να είναι αδιάβλητος και ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει την βέλτιστη δυνατή

πληροφόρηση στο Μάνατζμεντ της επιχείρησης, και αυτό με τη σειρά του να λάβει

τις ορθές αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης.
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Κεφάλαιο 5: Λογιστικά σκάνδαλα

5.1 Εισαγωγή

Είναι γεγονός, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει έρθει στο προσκήνιο μια σειρά

από λογιστικά σκάνδαλα, τα οποία είναι απόρροια της δημιουργικής λογιστικής και

ειδικότερα του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από την

πλευρά των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι τελευταίες να δείξουν θετικά στοιχεία στις

οικονομικές καταστάσεις τους, προσελκύοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερους

επενδυτές.

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στα κυριότερα λογιστικά σκάνδαλα

των τελευταίων ετών, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα των αιτιών που

οδήγησαν στο να ξεσπάσουν τα σκάνδαλα αυτά.

5.2 Σκοπός του κεφαλαίου

Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να μελετηθούν κάποιες γνωστές περιπτώσεις

δημιουργικής λογιστικής που έλαβαν χώρα. Πως ξεκίνησαν, για ποιο λόγο οι

εταιρείες επέλεξαν την οδό της δημιουργικής λογιστικής καθώς και ποια ήταν η

επίσημη αντιμετώπισή τους από την αγορά αλλά και από τη δικαστική αρχή.

5.3 Το σκάνδαλο της Enron

Από τη δεκαετία του 1990 έως το φθινόπωρο του 2001, η Enron ήταν γνωστή

σε όλο τον κόσμο των επιχειρήσεων ως ένας καινοτόμος τεχνολογικός σταθμός

ηλεκτροπαραγωγής και μια εταιρεία χωρίς φόβο. Η ξαφνική πτώση της Enron στα

τέλη του 2001 κατέστρεψε όχι μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τη ζωή των

υπαλλήλων τους και των ανθρώπων που πίστευαν ότι η άνοδος της εταιρίας ήταν

γνήσια. Η κατάρρευση της ακολουθήθηκε από μια σειρά αποκαλύψεων για τον τρόπο

που η εταιρία χειραγωγούσε την επιτυχία της (Healy & Wahlen, 2003).

Ειδικότερα, η Enron ήταν μέχρι τη στιγμή εκείνη η έβδομη μεγαλύτερη

εταιρεία της Αμερικής, ενώ έδινε την ψευδαίσθηση ότι ήταν μια σταθερή εταιρεία με

έσοδα, αλλά αυτό δεν συνέβαινε, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κερδών της Enron

ήταν κέρδη μόνο στα χαρτιά (Healy et. al, 2003).
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Αυτό έγινε εφικτό μέσα από τις μελετημένες λογιστικές και ηθικά

αμφισβητούμενες πράξεις των εμπόρων και των στελεχών της. Από την άλλη πλευρά,

το υψηλό χρέος και οι πληροφορίες σχετικά με την απόκρυψη των ζημιών

προκάλεσαν στην εταιρεία μεγάλα προβλήματα με συνέπεια στα τέλη του 2001 η

Enron να οδηγηθεί σε πτώχευση βάσει του κεφαλαίου 11 του Κώδικα Πτώχευσης των

Ηνωμένων Πολιτειών (Healy et. al, 2003).

Μια βασική αιτία που δημιούργησε τα προβλήματα της Enron ήταν η χρήση

της μεθόδου Mark-to-market accounting system. Ειδικότερα, το 1990, ο Jeffery

Skilling εντάχθηκε στην Enron Corporation και το 1997 διορίστηκε Διευθύνων

Σύμβουλος της εταιρείας. Ο Skilling απαίτησε να αλλάξει το λογιστικό σύστημα της

Enron από ένα σύστημα απλής λογιστικής, όπου η Enron ανέφερε τα πραγματικά

έσοδα και το κόστος της προμήθειας και πώλησης αερίου, στο λογιστικό σύστημα

mark-to-market.

Η μέθοδος αυτή απαιτεί την εκτίμηση μελλοντικών εισοδημάτων όταν

υπογράφεται μια μακροπρόθεσμη σύμβαση. Όμως οι εκτιμήσεις αυτές βασίστηκαν

στην μελλοντική καθαρή αξία των ταμειακών ροών, οι οποίες συχνά ήταν δύσκολο

να προβλεφθούν (Healy et. al, 2003).

Στην πραγματικότητα, τα εκτιμώμενα έσοδα από ταprojects που

συμπεριλήφθηκαν στο λογιστικό σύστημα της Enron, δεν ήταν αξιόπιστα, καθώς τα

χρήματα αυτά δεν είχαν ακόμη εισπραχθεί, με αποτέλεσμα εάν υπήρχαν αλλαγές,

όπως πρόσθετο εισόδημα ή πρόσθετη ζημία, αυτές θα εμφανίζονταν σε επόμενες

περιόδους, με αποτέλεσμα να δοθούν παραπλανητικές πληροφορίες στους επενδυτές

εξαιτίας της απόκλισης στις εκτιμήσεις.

Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας για την πτώχευση της Enron ήταν οι οντότητες

ειδικού σκοπού ή special purpose entities. Ειδικότερα, οι οντότητες αυτές είναι

νομικές οντότητες που δημιουργούνται μόνο για την εκτέλεση συγκεκριμένης ή

προσωρινής εργασίας. Οι στόχοι είναι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είτε με

χρηματοδότηση είτε με διαχείριση κινδύνων. Για παράδειγμα, ένας χορηγός

δημιουργεί τις οντότητες, αλλά η χρηματοδότηση προέρχεται από τους επενδυτές

(Healy et. al, 2003).
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Αντίθετα, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει πολλούς κανόνες σχετικά

με το αν η οντότητα είναι διαχωρισμένη από τον ανάδοχο. Στην περίπτωση της

Enron, οι οντότητες ειδικού σκοπού δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την αποφυγή

των παραδοσιακών συμβάσεων λογιστικής αλλά και για να αποκρύψουν τα χρέη.

Άμεση συνέπεια αυτού ήταν οι οντότητες αυτές να επιτρέψουν στην Enron να

υποτιμήσει, να κρύψει τα χρέη της και να υπερεκτιμήσει την ισότητα της,

παραποιώντας με αυτό τον τρόπο τις οικονομικές της καταστάσεις της (Healy et. al,

2003).

5.4 To σκάνδαλο της WorldCom

Από την άλλη πλευρά το σκάνδαλο της WorldCom, η οποία μέχρι τη στιγμή

της πτώχευσής της βρισκόταν στη δεύτερη θέση όσον αφορά τον κλάδο των

τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε το 2002 μόλις λίγους μήνες μετά την

κατάρρευση της Enron, καθώς δεν μπόρεσε να αντλήσει δανεισμό ύψους 41

εκατομμυρίων δολαρίων, που απαιτούνταν έτσι ώστε να διασωθεί από την

κατάρρευση (Healy et. al, 2003).

Ο βασικός λόγος πτώχευσης της WorldCom δεν ήταν άλλος από την

εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής της εταιρίας μέσω της ύπαρξης μιας

λογιστικής απάτης, το ύψος της οποίας ανήλθε στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια και

αφορούσε τη χρήση τόσο του 2001 όσο και το πρώτο τρίμηνο του 2002 (Healy et. al,

2003).

Στην πραγματικότητα, η αποκάλυψη της απάτης αυτής είχε σαν συνέπεια την

κατάρρευση της εταιρίας, λόγω της απώλειας εμπιστοσύνης των πελατών της, ενώ

μέχρι τη στιγμή εκείνη βρισκόταν σε ιδιαίτερα έντονη αναπτυξιακή πορεία (Healy et.

al, 2003).

Επιπλέον, άμεση συνέπεια του σκανδάλου αυτού σε συνδυασμό με το

σκάνδαλο της Enron ήταν η κατάρρευση επίσης της ελεγκτικής εταιρίας που ήταν

υπεύθυνη για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των δύο αυτών εταιριών, της

Arthur Andersen, καθώς θεωρήθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις η εταιρία είχε

ανάμιξη στην παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων (Healy et. al, 2003).
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5.5 Το σκάνδαλο της Parmalat

Από την άλλη πλευρά, η Parmalatπου δραστηριοποιούνταν στο

γαλακτοκομικό κλάδο, αποτέλεσε το 2003 το μεγαλύτερο λογιστικό σκάνδαλο που

ξέσπασε τον τελευταίο μισό αιώνα στην Ευρώπη (Dibra, 2016).

Ειδικότερα, το λογιστικό αυτό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε το 2003 μετά από

μια επένδυση στα νησιά Κέιμαν από την εταιρία, η οποία ανέρχονταν στα 500

εκατομμύρια ευρώ (Dibra, 2016).

Όπως είναι φυσικό οι μετοχές της εταιρίας μετά τη δημοσίευση αυτή

υποβαθμίστηκαν, ενώ και το χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο οποίο ήταν εισηγμένη

η εταιρία ζήτησε να λάβει εξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία

θα ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη της (Dibra, 2016).

Η απάντηση που δόθηκε από την εταιρία ήταν μέσω μιας επιστολής από την

τράπεζα Bank of America, μέσω της οποίας η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι η Bonlat,

θυγατρική της Parmalat, με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, είχε καταθέσεις αξίας

τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική τράπεζα, κάτι το οποίο όπως

αποδείχθηκε στη συνέχεια δεν ίσχυε και η επιστολή αυτή ήταν πλαστή, με

αποτέλεσμα η μετοχή της να καταρρεύσει και πλήθος αποταμιευτών να βλέπουν τις

επενδύσεις τους και τα χρήματά τους να χάνονται (Dibra, 2016).

Εν συνεχεία, εκτός των παραπάνω, βγήκαν στην επιφάνεια και άλλες

πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Parmalatείχε πραγματοποιήσει ενέργειες

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεών της, με αποτέλεσμα να κρύψει τα χρέη

της, τα οποία ανέρχονταν στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω παραποίησης κερδών,

εγγράφων, οικονομικών καταστάσεων, καθώς και μέσω offshore εταιριών (Dibra,

2016).

5.6 Το σκάνδαλο της Xerox

Όπως ήταν αναμενόμενο το ξέσπασμα του σκανδάλου της Enron οδήγησε την

Αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς στη λήψη μέτρων για την προστασία των

επενδυτών από παρόμοια φαινόμενα, απόρροια του οποίου ήταν η πραγματοποίηση
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ελέγχων επί των οικονομικών καταστάσεων μεγάλων εταιριών στη χώρα (Butala &

Khan, 2008).

Μια από αυτές, η οποία κατηγορήθηκε για παραποίηση των κερδών της ήταν

η Xerox, η οποία το 2002 κατηγορήθηκε από την Αμερικανική επιτροπή

κεφαλαιαγοράς, ότι παραποίησε τα κέρδη της κατά την τριετία 1997 – 2000,

αποτέλεσμα του οποίου ήταν να δείξει κέρδη 3 δις δολάρια τα οποία δεν υπήρχαν, με

αποτέλεσμα να επιβληθεί στην εταιρία πρόστιμο, το οποίο άγγιξε τα 10 εκατομμύρια

δολάρια (Butala & Khan, 2008).

Όσον αφορά την εταιρία, αρχικά δεν παραδέχτηκε το παραπάνω, αλλά μετά

τις φήμες που ξέσπασαν ότι το ποσό που αύξησε η εταιρία τα κέρδη της ήταν

μεγαλύτερο και μπροστά στον πανικό κατάρρευσή της, η εταιρία αναγκάστηκε να

δηλώσει ότι πραγματοποίησε λάθος υπολογισμούς στα κέρδη της, δείχνοντας

αυξημένα κέρδη κατά 1,9 εκατομμύρια ευρώ, αποδεχόμενη με αυτό τον τρόπο το

λάθος της (Butala & Khan, 2008).

5.7 Το σκάνδαλο της Tesco

Από την άλλη πλευρά, η Tesco αποτελεί μια ιδιαίτερα γνωστή αλυσίδα, η

οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των σουπερμάρκετ και η οποία με τη σειρά της

το 2014 κατηγορήθηκε για πρακτικές δημιουργικής λογιστικής.

Ειδικότερα, το έτος 2014 αποτέλεσε την οικονομική καταστροφή για την

Tesco PLC. Μια σειρά μηνυμάτων πρόβλεπε το λογιστικό σκάνδαλο. Για

παράδειγμα, η εταιρεία εξέδωσε πέμπτη προειδοποίηση για τα κέρδη σε μόλις 12

μήνες, ενώ ανακοίνωσε πτώση 3,7% στις πωλήσεις ομοειδών πωλήσεων το πρώτο

τρίμηνο στις 4 Ιουνίου και μείωσε το μέρισμα της στις 29 Αυγούστου.

Αυτό ήταν σαφώς μια λεπτή κατάσταση μέχρις ότου ένας εσωτερικός

εργοδότης ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με τα λογιστικά θέματα της Tesco, φέρνοντας

αυτές τις πρακτικές στην προσοχή της διοίκησης.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία συγκλόνισε την αγορά με την παραδοχή ότι

έχει υπερεκτιμήσει την εξαμηνιαία πρόβλεψη κέρδους της κατά £250 εκατομμύρια,

ενώ εξέδωσε δελτίο τύπου όπου ανέφερε ότι η υπερεκτίμηση οφείλεται κυρίως στην
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επιταχυνόμενη αναγνώριση του εμπορικού εισοδήματος και στην καθυστερημένη

είσπραξη των δαπανών και ότι «στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ερευνών στην

επιχείρηση τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Συμβούλιο πιστεύει ότι η οδηγία

που εκδόθηκε στις 29 Αυγούστου 2014 για τα κέρδη του Ομίλου για τους έξι μήνες

έως τις 23 Αυγούστου 2014 υπερεκτιμήθηκε κατά £250 εκατομμύρια».

Ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις περιλαμβάνουν διαφορές χρονισμού

μεταξύ των ετών, ενώ την ίδια περίοδο, οι αναλυτές επικρίνουν τις ανακρίβειες που

σχετίζονται με τις οικονομικές συμφωνίες της Tesco με προμηθευτές, οι οποίες

συνήθως παρέχουν γενναιόδωρους όρους πίστωσης σε μεγάλα παντοπωλεία για να

κερδίσουν συμβάσεις (Claudio, Persiani & Rigatti, 2016).

Το μέγεθος του σκανδάλου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλο, υπό το πρίσμα

του εταιρικού ισολογισμού και της μετέπειτα ανάλυσης βασικών δεικτών, αν και η

Tesco επέμεινε ότι ο αντίκτυπος ήταν «ουσιώδης» και ότι τα αποτελέσματα δεν

έπρεπε να επαναδιατυπωθούν.

Η εταιρεία όμως εμφάνισε μια ασθενέστερη απόδοση της παραγωγής

αποδεικνύοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να παράγει κέρδη σε σύγκριση με τα

έξοδά της. Η χαμηλή κερδοφορία της οφειλόταν στο υπερβολικό λειτουργικό κόστος

και τα ανεπαρκή έσοδα λόγω της ταχείας αναγνώρισης του εμπορικού εισοδήματος

και της αναβαλλόμενης αύξησης του κόστους που είχε αντίκτυπο στη δημοσιονομική

κατάσταση του 2015 (Claudio et. al, 2016).

5.8 Συμπεράσματα

Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιήθηκε η δημιουργική λογιστική από τις

εταιρείες είναι κυρίως για να παρουσιάσουν μια εικόνα σταθερότητας και ανόδου

προκειμένου να συνεχίσουν τη δράση τους. Ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις

μελέτες περίπτωσης των σκανδάλων είναι πως τελικώς η δημιουργική λογιστική ενώ

βοήθησε προσωρινά τις εταιρείες για να συνεχίσουν το έργο τους αλλά όταν τελικώς

αποκαλύφθηκε πως τα αποτελέσματα αυτά ήταν «μαγειρεμένα» λογιστικά κόλπα

τότε το πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες ήταν πολύ μεγάλο όπου

σε μερικές περιπτώσεις εκτός από τα πρόστιμα επέφερε μέχρι και την κατάρρευση

της εταιρίας.



29

Κεφάλαιο 6: Δημιουργική λογιστική και χειραγώγηση
κερδών

6.1 Εισαγωγή

Όπως παρουσιάστηκε και στο κεφάλαιο 5, τα περισσότερα σκάνδαλα

δημιουργικής λογιστικής αφορούν την χειραγώγηση των κερδών. Αποτελεί όμως ένα

ιδιαίτερα εύλογο ερώτημα γιατί οι εταιρίες χρησιμοποιούν τεχνικές δημιουργικής

λογιστικής, ποιες οι μορφές της καθώς επίσης και ποιες τεχνικές χρησιμοποιούν οι

εταιρίες για να πετύχουν την «ωραιοποίηση» των χρηματοοικονομικών.

6.2 Σκοπός του κεφαλαίου

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη του όρου της

«δημιουργικής λογιστικής», και των τεχνικών που ακολουθούνται από τα λογιστικά

τμήματα των οντοτήτων. Στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής, ακολουθούνται

συγκεκριμένες πρακτικές και στρατηγικές χειραγώγησης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων μιας επιχείρησης. Θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης αυτών των μεθόδων

χειραγώγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε βάθος.

6.3 Αιτίες δημιουργικής λογιστικής
Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο βασικότερος λόγος από τον οποίο ανακύπτει η

ανάγκη για την άσκηση της δημιουργικής λογιστικής, η οποία και αποτελεί το

αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, έγκειται στην σύγκρουση που μπορεί

να διαπιστωθεί ανάμεσα στα συμφέροντα της διοίκησης της επιχείρησης και των

χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με την ίδια την

παρουσίαση των προαναφερθεισών καταστάσεων (Τριανταφυλλίδου, 2012).

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι λογιστικοί κανόνες είναι αρκετά ευέλικτοι, ώστε

να δίνουν την δυνατότητα στην διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης να προετοιμάζει

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με «δημιουργικότητα». Εφόσον λοιπόν,

κατέστη κατανοητό το γεγονός, ότι τα συγκρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στις

διάφορες ομάδες συμφερόντων αποτελούν ουσιαστικά και την πραγματική αιτία για

την οποία ασκείται η δημιουργική λογιστική, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την
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όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των απαιτήσεων, αλλά και των προσδοκιών

των εμπλεκομένων στον τομέα της λογιστικής.

Είναι γεγονός ότι, η διοίκηση της επιχείρησης επιδιώκει την πληρωμή όσο το

δυνατόν πιο χαμηλών φόρων, σε συνδυασμό με την καταβολή μικρότερων

μερισμάτων, προκειμένου να έχει όφελος, ενώ παράλληλα, οι επενδυτές και οι

μέτοχοι της επιχείρησης επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην επίτευξη όσο το

δυνατόν μεγαλύτερων μερισμάτων. Οι δε φορολογικές αρχές θέτουν ως στόχο τους

να συλλέξουν όσο το δυνατόν πιο μεγάλους φόρους και το εργατικό δυναμικό να

αυξήσει τον μισθό του, αλλά και το μερίδιο κερδών του. Ως εκ τούτου, γίνεται

κατανοητό ότι, κάποιοι από τους εμπλεκομένους θα βρεθούν σε πλεονεκτικότερη

θέση, σε σχέση με τους υπόλοιπους και μάλιστα εις βάρος τους, κάτι το οποίο γίνεται

εφικτό μέσω της δημιουργικής λογιστικής (Τριανταφυλλίδου, 2012).

Σε αυτό το σημείο, είναι αρκετά σημαντικό να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με

τους Stolowy & Breton (2004), είναι δυνατό να αναφερθούν τα σημαντικότερα από

τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία των managers, αναφορικά με τον σκόπιμο

χειρισμό των λογαριασμών, μερικά εκ των οποίων είναι:

 η μείωση του Κόστους Κεφαλαίου,

 η διατήρηση της θέσης εργασίας τους,

 η διαχείριση της αμοιβής τους,

 ο σεβασμός προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείου

(Debtcovenants),

 η επίσημη εξέταση και έλεγχος των λογαριασμών,

 η ελαχιστοποίηση του φόρου εισοδήματος,

 η απόκτηση φορολογικών πλεονεκτημάτων,

 η βελτίωση των σχέσεων με τους πιστωτές, εργαζόμενους και επενδυτές,

καθώς και

 η αποφυγή πολιτικού κόστους.

Αντίθετα, στα αρνητικά συγκαταλέγονται:

 η απώλεια της θέσης εργασίας, καθώς και

 η απώλεια της φήμης.
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Κατ’ αντιστοιχία, τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά των

υφιστάμενων μετόχων από το σκόπιμο χειρισμό των λογαριασμών δύνανται να

συνοψιστούν στα ακόλουθα:

 Αύξηση της αξίας των μετοχών τους.

 Έλεγχος των απαιτήσεων των εργαζομένων.

 Μείωση τους κόστους κεφαλαίου.

 Μείωση του όγκου των συναλλαγών.

 Αντίθετα, στα αρνητικά συγκαταλέγεται η απώλεια εμπιστοσύνης της αγοράς.

6.4 Η φύση της δημιουργικής λογιστικής

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι, η κοινή γνώμη

έχει διχαστεί αναφορικά με τον βαθμό της νομιμότητας της χρήσης της δημιουργικής

λογιστικής. Εξάλλου όπως έχει προαναφερθεί η δημιουργική λογιστική δύναται να

διακριθεί σε δύο είδη, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους και τα οποία είναι:

 η θεμιτή δημιουργική λογιστική και

 η αθέμιτη δημιουργική λογιστική.

Όσον αφορά στο πρώτο είδος της δημιουργικής λογιστικής, στην θεμιτή

δημιουργική λογιστική, αξίζει να επισημανθεί ότι, πρόκειται ουσιαστικά για εκείνο το

είδος δημιουργικής λογιστικής, το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα ενδεχόμενα

κενά, καθώς και τα αδύναμα σημεία των λογιστικών κανόνων, αλλά και των νόμων.

Αντιθέτως, η αθέμιτη δημιουργική λογιστική αφορά στην παραβίαση των

προαναφερθέντων κανόνων και νόμων. Το τελευταίο ίσως δύναται να εξηγήσει και το

λόγο για τον οποίο, όταν γίνεται αναφορά στη δημιουργική λογιστική, οι

περισσότεροι την έχουν συνδέσει με λέξεις, όπως είναι η χειραγώγηση, η

ανεντιμότητα, καθώς και η εξαπάτηση.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι μελετητές, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να

προασπίσουν την δημιουργική λογιστική, προβάλλουν και υποστηρίζουν

επιχειρήματα τα οποία τάσσονται υπέρ της εφαρμογής της από τις επιχειρήσεις και
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πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι, η δημιουργική λογιστική δεν αφορά πάντοτε σε

μη νόμιμες πράξεις, ή σε παραλείψεις, ενώ δεν είναι ευθέως αντίθετη με τον νόμο.

Αντιθέτως, οι ίδιοι μελετητές, υποστηρίζουν ότι, μέσα από την εφαρμογή της

δημιουργικής λογιστικής, οι διάφορες διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με

τους νόμους, υπακούοντας τα λογιστικά πρότυπα, με τη μόνη διαφορά ότι,

προκειμένου να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή την εικόνα της

επιχείρησης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν

τα ενδεχόμενα κενά, ή τις ασάφειες που μπορούν να βρεθούν στους λογιστικούς

κανονισμούς.

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραληφθεί ότι, ακόμα και στην περίπτωση, κατά την

οποία η δημιουργική λογιστική δεν αντιβαίνει σε εκείνα που υπαγορεύουν οι νόμοι,

είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, οι διαδικασίες που τελικά ακολουθούνται από

τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά δεν συγκλίνουν με το πνεύμα του νόμου, αλλά ούτε και

σε ότι υπαγορεύεται από τα λογιστικά πρότυπα.

Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η δημιουργική

λογιστική έγκειται σε έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα θετικός, αφού στην

ουσία, οι μέθοδοί της εκλαμβάνονται ως παραπλανητικές, αλλά και ανεπιθύμητες,

ενώ ένας από τους βασικότερους σκοπούς της, είναι να προετοιμάσει τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με τρόπο ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις των

διοικούντων, όσον αφορά στην επίδοση, αλλά και στην θέση της επιχείρησης στην

οικονομία.

Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τους Balaciu & Pop

(2008), παρόλο που η άσκηση της δημιουργικής λογιστικής έχει αντιμετωπιστεί με

αρνητικό τρόπο γενικά, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να υπάρχει

και μία θετική πτυχή της. Ειδικότερα, οι προαναφερθέντες επιστήμονες, ανέφεραν

στα πλαίσια της έρευνάς τους, ότι η δημιουργική λογιστική δύναται να θεωρηθεί ως

μία καινοτομία για την ίδια την επιχείρηση, μέσα από την οποία, καθίσταται δυνατό

να βελτιωθεί η οικονομική απόδοση της επιχείρησης, καθώς αποκτά την δυνατότητα

να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους της.

Ακόμη, σύμφωνα με τους Ali Shah et. al (2011), υποστηρίζεται η άποψη ότι,

η δημιουργική λογιστική ουσιαστικά αφορά σε ένα εργαλείο, το οποίο παρουσιάζει
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πολλές ομοιότητες με ένα όπλο και ειδικότερα, αν χρησιμοποιηθεί με ορθό τρόπο,

τότε δύναται να αποβεί χρήσιμο, αλλά και ωφέλιμο για τον χρήστη, ενώ σε

διαφορετική περίπτωση, είναι αυξημένες οι πιθανότητες να προκαλέσει στο χρήστη

του σοβαρή βλάβη.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ali Shah et. al (2011) επισημαίνουν στα πλαίσια της

ερευνητικής τους εργασίας ότι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες,

διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο σε

αναπτυσσόμενες χώρες, είχαν αξιόλογα οφέλη από την υιοθέτηση πρακτικών της

δημιουργικής λογιστικής και, ως εκ τούτου, κατάφεραν να επιβιώσουν σε δύσκολες

περιόδους και να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους.

Μία άποψη, η οποία διαφέρει από εκείνες που περιγράφηκαν προηγουμένως,

διατυπώθηκε από τον Ghosh (2010), ο οποίος τονίζει, στα πλαίσια της έρευνάς του,

ότι η απάτη που πραγματοποιείται ουκ ολίγες φορές στις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, ουσιαστικά υποδηλώνει μία εξαπάτηση, της οποίας ο βαθμός είναι

μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνον που συνεπάγεται η πρακτική της «επιθετικής

λογιστικής», ενώ ταυτόχρονα, η απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

αντιβαίνει στους κανόνες και τους παραβιάζει, εν αντιθέσει με την δημιουργική

λογιστική, η οποία τους παρακάμπτει.

Εν κατακλείδι, οι πρακτικές οι οποίες υπαγορεύονται από την επινοητική

λογιστική έχουν χαρακτηριστεί ως κατάφορα αντιδεοντολογικές, αλλά και συνάμα

και ανήθικες. Αναφορικά με την δημιουργική λογιστική, αυτή προσπαθεί να

εκμεταλλευτεί την ευελιξία του λογιστικού συστήματος, με βασικότερο της στόχο να

διαχειριστεί τους λογαριασμούς και να παραπλανήσει τους χρήστες των οικονομικών

καταστάσεων.

6.5 Μορφές δημιουργικής λογιστικής

Κατόπιν μελέτης της λογιστικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι οι μορφές

της δημιουργικής λογιστικής που συναντώνται πιο συχνά στην πράξη έγκεινται σε

δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι: (Βλάχος & Λουκά, 2008)

 η χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (off

balances heet financing) και
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 η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (window dressing).

6.5.1 Χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση εκτός κατάστασης χρηματοοικονομικής

θέσης, αυτή ουσιαστικά αφορά στην εκμετάλλευση των ελλείψεων που μπορούν να

διαπιστωθούν στα διεθνή λογιστικά πρότυπα ή ακόμα και στην ίδια την νομοθεσία

της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και αφορά, ως προς το

περιεχόμενό της, την μη-καταχώρηση και επομένως την μη-παρουσίαση ορισμένων

χρηματοδοτικών κονδυλίων ή και δανείων, στην κατάσταση χρηματοοικονομικής

θέσης (Βλάχος, 2009).

Μερικά παραδείγματα χρηματοδότησης εκτός κατάστασης

χρηματοοικονομικής θέσης αποτελούν, ο χειρισμός των χρηματοδοτικών μισθώσεων

ως λειτουργικών εξόδων, ή μισθώσεων, καθώς και η συμφωνία πώλησης και

εγγυημένης επαναγοράς. Ακόμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιχειρήσεις

χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους χρηματοδότησης εκτός κατάστασης

χρηματοοικονομικής θέσης, οι βασικότερες εκ των οποίων παρουσιάζονται από τον

Μπαραλέξη (2001) και έγκεινται στις εξής:

 Λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις.

 Μη ενοποιημένες θυγατρικές.

 Τεχνικές εξάλειψης χρέους από τον Ισολογισμό.

 Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων.

 Δημιουργία κοινοπραξίας για την χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου.

 Μεταφορά του χρέους με την προσφυγή σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος.

6.5.2 Η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με τους Βλάχο & Λουκά (2008), η ωραιοποίηση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφορά στην ουσία στον έντεχνο ευπρεπισμό των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάτι το οποίο καθίσταται δυνατό από την πλευρά

της επιχείρησης, μέσω της καταχώρησης λογιστικών εγγραφών μέσα στα λογιστικά
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βιβλία της οντότητας, λίγο προτού η συγκεκριμένη περίοδος έρθει στο τέλος της,

καθώς και μέσω της αντιστροφής τους στο άνοιγμα της επόμενης περιόδου, με

βασικότερο στόχο τους να παρουσιαστούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με

όσο το δυνατό πιο ευνοϊκό τρόπο.

Σύμφωνα με τους ιδίους, ένα παράδειγμα ωραιοποίησης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφορά στην πρακτική πολλών επιχειρήσεων να

«αποπληρώνουν» τα δάνεια τους, μέσω συνδεδεμένων, ή αλλιώς φιλικών, εταιριών,

κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα προτού τελειώσει ο χρόνος, με την αντιστροφή της

εγγραφής στο άνοιγμα της επόμενης χρήσης.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2001) αναφέρεται ένα ακόμα

κλασικό παράδειγμα ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το οποίο

αναφέρεται στο λεγόμενο window dressing, το οποίο απαντάται και στην

ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Ειδικότερα, πρόκειται για την πώληση, η οποία στην πραγματικότητα, αφορά

σε μία ανταλλαγή, των αποθεμάτων που κατέχουν στις αποθήκες τους δύο

επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου και πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που περιγράφεται

αφορά στην πώληση (ανταλλαγή) της ίδιας ποσότητας αποθέματος και μάλιστα του

ίδιου είδους, της κάθε μίας από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην άλλη, σε τιμή η

οποία είναι μεγαλύτερη από το ιστορικό κόστους κτήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα της

ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αφορούν και πάλι

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο :

 Πώληση και επαναγορά αποθεμάτων.

 Κατάχρηση της λογιστικής της εξαγοράς (acquisition accounting).

 Μίας ημέρας πώληση και επαναγορά περιουσιακών στοιχείων.

 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

 Επαναγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.

 Εναλλαγή από μία λογιστική πολιτική σε μία άλλη.
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6.6 Πρακτικές και στρατηγικές δημιουργικής λογιστικής

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα γίνει αναφορά στις σημαντικότερες

πρακτικές, αλλά και στις στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της

δημιουργικής λογιστικής. Προς αυτόν τον σκοπό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να

αναφέρουμε την κατάταξη των πρακτικών δημιουργικής λογιστικής σε πέντε βασικές

κατηγορίες, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Mulford & Comiskey (2002), στα

πλαίσια της συγγραφής του βιβλίου τους, με τίτλο τους “The Financial Numbers

Game: Detecting Creative Accounting Practices”, οι οποίες έγκεινται στα εξής:

 Αναγνώριση εσόδων πριν την πραγματοποίησή τους ή αναγνώριση

«πλασματικών» εσόδων.

 «Επιθετική» κεφαλαιοποίηση και πολιτικές εκτεταμένου διενεργούμενου

χρόνου απόσβεσης.

 Μη σωστή παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού και των

υποχρεώσεων.

 Δημιουργικότητα σχετικά με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

 Προβλήματα με την κατάσταση ταμειακών ροών.

Επίσης, ο Jones (2011), διέκρινε και αυτός, με τη σειρά του, πέντε κύριες και πιο

σημαντικές κατηγορίες, αναφορικά με τις στρατηγικές της δημιουργικής λογιστικής,

ενώ παράλληλα, για καθεμία από αυτές, παραθέτει τις χαρακτηριστικότερες μεθόδους

που περιλαμβάνουν, οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά ακριβώς παρακάτω:

 Αύξηση εσόδων

 Αναγνώριση πωλήσεων πριν την πραγματοποίησή τους.

 Αύξηση τόκων εισπρακτέων.

 Υπολογισμός μη λειτουργικών κερδών.

 Χειρισμός των δανείων ως πωλήσεων.

 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
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 Μείωση Εξόδων

 Χρήση λογιστικής των προβλέψεων.

 Μείωση της φορολογίας.

 Big Bath ή υπερβολικές διαγραφές ενός έτους.

 Μείωση εξόδων και αύξηση περιουσιακών στοιχείων.

 Αύξηση στην αξία του τελικού αποθέματος.

 Κεφαλαιοποίηση εξόδων.

 Επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό

την μείωση των αποσβέσεων.

 Μη διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

 Αύξηση στοιχείων του ενεργητικού

 Διόγκωση αξίας «υπεραξίας» (goodwill).

 Διόγκωση της αξίας του εμπορικού σήματος και άλλων άυλων

περιουσιακών στοιχείων.

 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

 “Mark-to-market” ή λογιστική της εύλογης αξίας (fair value accounting).

 Μείωση υποχρεώσεων

 Χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

 Αναταξινόμηση Ξένων Κεφαλαίων ως Ίδια Κεφάλαια.

 Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών

 Μεγιστοποίηση λειτουργικών ταμειακών εισροών.

 Ελαχιστοποίηση λειτουργικών ταμειακών εκροών.

6.7 Η έννοια της χειραγώγησης των κερδών

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, το γεγονός ότι, για μία επιχείρηση, οι

οικονομικές της καταστάσεις αποτυπώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα

από τα κέρδη που η τελευταία επιτυγχάνει, αφού ουσιαστικά τα κέρδη της
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επιχείρησης υποδεικνύουν τον βαθμό κατά τον οποίο, οι δραστηριότητες της

επιχείρησης επιδρούν προσθετικά στην αξία τους, ενώ ταυτόχρονα δίνουν μία πρώτη

εικόνα αναφορικά με την απευθείας ανακατανομή πόρων στις αγορές κεφαλαίων.

Εξάλλου, με βάση τη θεωρία, δεν μπορούμε να μην ληφθεί υπόψη στην

μελέτη, ότι η αξία που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή η μετοχή μιας εταιρίας

οφείλει να συνάδει και κατά κάποιον τρόπο να αντανακλά την παρούσα αξία των

μελλοντικών κερδών, κάτι το οποίο κάνει σαφή και το λόγο για τον οποίο, όταν τα

κέρδη της επιχείρησης σημειώνουν αύξηση, τότε αυξάνεται και η εταιρική αξία, κάτι

το οποίο ισχύει και αντίστροφα.

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί από τους ειδικούς μία πληθώρα

από διαφορετικούς ορισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν να προσεγγίσουν την έννοια της

χειραγώγησης κερδών. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς και κοινά αποδεκτούς

ορισμούς έχει αναπτυχθεί από την Schipper (1989), σύμφωνα με την οποία η

χειραγώγηση κερδών δύναται να οριστεί ως «η επί σκοπού παρέμβαση από την

διοίκηση στην διεργασία καθορισμού των κερδών συνήθως προκειμένου να

ικανοποιήσει εγωκεντρικούς σκοπούς».

Επίσης οι Healy & Wahlen (1999) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, η

χειραγώγηση κερδών δύναται να προκύψει, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα

διοικητικά στελέχη συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

χρησιμοποιώντας την προσωπική τους κρίση, ενώ παράλληλα προχωρούν στη

διάρθρωση των συναλλαγών, με απώτερο σκοπό να μεταβάλλουν τις οικονομικές

εκθέσεις.

Το τελευταίο το πραγματοποιούν προκειμένου να παραπλανήσουν τα

ενδιαφερόμενα τους μέρη (stakeholders), αναφορικά την οικονομική επίδοση της

εταιρίας, αλλά και για να επηρεάσουν τα συμβατικά αποτελέσματα, τα οποία

συνδέονται άρρηκτα με τους λογιστικούς αριθμούς που δημοσιοποιούνται.

Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, έχει αναπτυχθεί μία πληθώρα από

ορισμούς στην λογιστική βιβλιογραφία, αναφορικά με την υπό μελέτη έννοια, δεν

είναι λίγοι οι επιστήμονες, οι οποίοι κατέληξαν στην άποψη ότι, ο ορισμός που

αναπτύχθηκε από τους Healy & Wahlen (1999) ήταν εκείνος που κατόρθωσε να
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αποδώσει με τον πιο ακριβή, αλλά και πλήρη τρόπο, την έννοια του “earnings

management”.

Ωστόσο, οι ίδιοι επιστήμονες αναφέρουν ότι, ο συγκεκριμένος ορισμός

παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες, κάτι το οποίο τους οδήγησε τελικά να αναπτύξουν

τον δικό τους ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο, η χειραγώγηση των κερδών αποτελεί

μία συλλογή από διαχειριστικές αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά στην μη

δημοσιοποίηση της βραχυπρόθεσμης πραγματικότητας, μεγιστοποιώντας την αξία

των κερδών, όπως είναι γνωστή στην διοίκηση. Όπως υποστηρίζουν, οι

συγκεκριμένοι επιστήμονες, η χειραγώγηση κερδών δύναται να είναι:

 επωφελής, καθώς σηματοδοτεί την μακροπρόθεσμη αξία.

 «ολέθρια», καθώς αποκρύπτει την βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη

αξία.

 ουδέτερη, καθώς αποκαλύπτει την πραγματική βραχυπρόθεσμη

οικονομική απόδοση.

6.8 Μορφές χειραγώγησης κερδών

Σε αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι, στο

επίκεντρο βρίσκονται τρεις μορφές της χειραγώγησης κερδών, οι οποίες δύνανται να

εντοπιστούν στη λογιστική βιβλιογραφία και οι οποίες είναι:

 Η αύξηση του κέρδους.

Είναι γεγονός, ότι ένα από τα βασικότερα κίνητρα για μία επιχείρηση για να

αυξήσει το κέρδος της, έγκειται ουσιαστικά στην επίτευξη μία ευνοϊκότερης εικόνας

για την ίδια. Ως εκ τούτου, καθίσταται εφικτό, για μία επιχείρηση, να αυξήσει το

κέρδος της, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Παραδείγματος χάριν, λαμβάνοντας

υπόψη ένα σενάριο ανάπτυξης, τότε οι αντιλογισμοί δεδουλευμένων αποτελούν ποσά

μικρότερου ύψους, από τα δεδουλευμένα της τρέχουσας χρήσεως, τα οποία, ως εκ

τούτου, οδηγούν σε μία αύξηση των κερδών. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να

δημοσιοποιεί μεγαλύτερα κέρδη για μακρές χρονικές περιόδους. Επιπροσθέτως, οι

εταιρείες δύνανται να χειραγωγούν τα κέρδη προς τα πάνω και μετά να αντιλογήσουν

όλα τα δεδουλευμένα με χρέωσή τους μία μόνο φορά. Η μοναδική αυτή χρέωση, τις

περισσότερες εκ των περιπτώσεων, ονομάζεται και έκτακτη, ή ανόργανη, ή και

ουδέτερη δαπάνη, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα για αυτήν, να εκληφθεί ως
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λιγότερο σχετική για την λειτουργία της επιχείρησης σε οποιεσδήποτε λογιστικές

αναλύσεις.

 Η τεχνική BigBath

Αναφορικά με την συγκεκριμένη μορφή χειραγώγησης κερδών, αξίζει να

τονιστεί ότι, έχει ως βασικότερο της σκοπό να πραγματοποιήσει, για την επιχείρηση,

όσο το δυνατόν πιο πολλών αποσβέσεων – διαγραφών, μέσα στα χρονικά πλαίσια

μίας περιόδου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, πραγματοποιείται η εκλογή μίας

περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση, ή επιλέγεται μία

περίοδος με μη συνήθη γεγονότα, όπως παραδείγματος χάριν, η περίοδος κατά την

οποία άλλαξε η διοίκηση για την συγκεκριμένη επιχείρηση, ή πραγματοποιήθηκε

συγχώνευση, αναδιάρθρωση και άλλα. Δεν είναι λίγες εξάλλου οι φορές, κατά τις

οποίες, η συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιείται συνδυαστικά με μία στρατηγική

αύξησης των κερδών για άλλα χρόνια.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι, η μη συνήθης, αλλά και συνάμα

η μη επαναλαμβανόμενη φύση του Big Bath, έχει σαν ένα από τα βασικά της

αποτελέσματα, αναφορικά με τους χρήστες των λογιστικών πληροφοριών, να

αποκτούν την τάση να προεξοφλήσουν την χρηματοοικονομική του επίπτωση.

Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα στους τελευταίους να διαγράψουν τα παλιά τους

παραστρατήματα και να διευκολυνθεί, από την πλευρά της, η ίδια η διοίκηση της

επιχείρησης όσον αφορά στις αυξήσεις των κερδών της στο μέλλον.

 Η εξομάλυνση κερδών (Income Smoothing)

Επίσης, άλλη μία από τις βασικότερες μορφές χειραγώγησης κερδών,

αποτελεί η εξομάλυνση των κερδών. Μέσα από τις διαδικασίες της, τα διοικητικά

στελέχη αποκτούν την δυνατότητα να μειώσουν, ή και να αυξήσουν τα

δημοσιοποιούμενα τους κέρδη, με σκοπό να επιτύχουν μία μείωση στην αστάθεια του

κέρδους.

Μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες της εξομάλυνσης των κερδών, έγκειται

στο ότι, δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες δεν πραγματοποιείται η

δημοσιοποίηση ενός τμήματος των κερδών σε καλές χρήσεις, μέσα από την
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δημιουργία αποθεματικών, ενώ παράλληλα, μπορεί να παρατηρηθεί η

δημοσιοποίηση, εκ των υστέρων, των προαναφερθέντων κερδών, σε κακές χρήσεις.

6.9 Τεχνικές χειραγώγησης κερδών

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα παρουσιαστούν οι δημοφιλέστερες

τεχνικές της χειραγώγησης των κερδών, οι οποίες ουσιαστικά χρησιμοποιούνται και

στην πράξη από τις επιχειρήσεις και μάλιστα σε μία ευρεία κλίμακα:

 Τεχνική “Cookie Jar Reserve”

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της λογιστικής των

δεδουλευμένων έγκειται στο γεγονός, ότι θεωρεί αναγκαίο, από την πλευρά της

διοίκησης, να προβεί σε κρίσεις, αλλά και σε εκτιμήσεις, αναφορικά με την

καταγραφή των υποχρεώσεων που αναμένεται να πληρωθούν στο μέλλον, οι οποίες

αφορούν στο αποτέλεσμα γεγονότων, ή συναλλαγών που διεξήχθησαν κατά το τρέχον

οικονομικό έτος (Rahman, 2012; Τριανταφύλλου, 2012).

Το τελευταίο μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση αβεβαιότητας, κάτι το

οποίο στην ουσία οφείλεται στο ότι, είναι αδύνατον για τα γεγονότα που θα συμβούν

στο μέλλον, να είναι γνωστά εκ των προτέρων (Rahman et. al, 2013; Τριανταφύλλου,

2012).

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η διοίκηση της επιχείρησης,

ορμώμενη από την προαναφερθείσα παρατήρηση, εκμεταλλεύεται την δυνατότητα

που της δίνεται και αποφασίζει, ου ολίγες φορές, να χρησιμοποιήσει μη ρεαλιστικές

υποθέσεις, αναφορικά με την εκτίμηση των υποχρεώσεων, με σκοπό να εξυπηρετήσει

συγκεκριμένους στόχους, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και την αρνητική

έκβαση της λογιστικής των δεδουλευμένων.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα διοικητικά στελέχη πρέπει να

εκτιμήσουν πιθανά σενάρια για τα έξοδά τους, επιλέγουν μία τιμή η οποία κρίνεται

ως ιδιαίτερα υψηλή, τότε αυτό θα έχει ως συνέπεια για την επιχείρηση, να σημειώσει

πιο πολλά έξοδα για το τρέχον οικονομικό έτος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η

δυνατότητα στους διοικούντες να σημειώσουν μειωμένα έξοδα σε μελλοντικές

χρήσεις. Μέσα από την διαδικασία που περιγράψαμε, δύναται να δημιουργηθεί ένα

αποθεματικό το οποίο ονομάζεται και “cookie jar reserve”, το οποίο είναι επίσης,

γνωστό και υπό τον όρο “financials lack” και δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον
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από την επιχείρηση, προκειμένου να οδηγήσει σε οικονομική ώθηση (Rahman et. al,

2013; Τριανταφύλλου, 2012).

Στην περίπτωση κατά την οποία, τα έξοδα της επιχείρησης προκύψουν τελικά,

υψηλά, το αποθεματικό αναμένεται να παραμείνει άδειο και μην πραγματοποιηθεί

ώθηση των κερδών. Όταν, όμως, τα έξοδα που αναμένεται να γίνουν στο μέλλον, από

την επιχείρηση, βρεθούν είτε στη μέση, είτε κάτω από τις ενδεχόμενες εκτιμήσεις,

τότε η λογιστική διαχείρισή τους θα μπορέσει να εμφανίσει πιο υψηλά κέρδη.

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, μπορεί να αναφερθεί ότι, οι πιο

συνηθισμένες περιοχές, στις οποίες δύναται να δημιουργηθεί το αποθεματικό “cookie

jar reserve”, έγκεινται στις παρακάτω: (Rahman et. al, 2013; Τριανταφύλλου, 2012)

 Εκτιμώμενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις.

 Εκτιμώμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων.

 Εκτιμώμενη απαξίωση αποθεμάτων.

 Εκτιμώμενο κόστος εγγυήσεων.

 Εκτιμώμενο κόστος συντάξεων.

 Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

 Εκτιμώμενο ποσοστό επικύρωσης για μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

 Τεχνική “Big Bet on the Future”

Είναι σημαντικό να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι, στις περιπτώσεις κατά τις

οποίες μία εταιρεία προβαίνει στην εξαγορά μίας άλλης εταιρείας, κατά κάποιον

τρόπο, θέτει ένα μεγάλο στοίχημα στο μέλλον, το οποίο είναι γνωστό και υπό τον όρο

“big bet on the future”. Όταν πληρούνται κατάλληλες προϋποθέσεις, το συγκεκριμένο

στοίχημα δύναται να αποτελέσει μία εγγυημένη αύξηση των αναφερόμενων κερδών

της εξαγοράζουσας εταιρείας. Στην ουσία, μέσα από την συγκεκριμένη τεχνική που

παρουσιάζουμε, προσφέρεται η δυνατότητα σε μία επιχείρηση να αγοράσει μία

εγγυημένη ώθηση στα τρέχοντα ή στα μελλοντικά της κέρδη, μέσα από την απόκτηση

μίας άλλης επιχείρησης (Omar, Rahman, Danbatta & Sulaiman, 2014).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία επί του θέματος, οι

τεχνικές “big bet on the future” περιλαμβάνουν: (Omar et. al, 2014)
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 Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για τη συγχωνευμένη εταιρεία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα μεγάλο τμήμα της τιμής αγοράς δύναται να

διαγραφεί έναντι τρεχόντων εσόδων στο έτος συγχώνευσης, προστατεύοντας

τα μελλοντικά έσοδα από αυτές τις χρεώσεις. Το τελευταίο οδηγεί στο

συμπέρασμα ότι, τα μελλοντικά έσοδα αναμένεται να είναι υψηλότερα από ότι

θα ήταν σε άλλη περίπτωση.

 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αποκτηθείσας εταιρείας με τα

αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας

αποκτηθείσας εταιρείας ενοποιούνται με αυτά της μητρικής, κάτι που επιφέρει

μία καθόλου ασήμαντη ώθηση στα κέρδη, υπό την προϋπόθεση ότι, η

θυγατρική εταιρεία αγοράστηκε υπό όρους, οι οποίοι κρίθηκαν ως ευνοϊκοί.

 Τεχνική Εμπλουτισμού του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Flushing the

Investment Portfolio)

Οι εταιρείες δύνανται να προβούν σε αγορά μετοχών άλλων εταιρειών, καθώς

αυτή τους η ενέργεια έχει ως βασικό της στόχο την επένδυση, ή και την συγκρότηση

στρατηγικών συμμαχιών. Σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι

επενδύσεις που γίνονται σε ποσοστό που είναι κάτω του 20% των μετοχών της άλλης

εταιρείας, μπορούν να θεωρηθούν ως παθητικές, με αποτέλεσμα να μην υποχρεούται

η εταιρεία που προβαίνει σε αυτές, να ενοποιήσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Kieso, Weygandt & Warfield, 2001).

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις δύνανται να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες, η

καθεμία εκ των οποίων δέχεται διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση και οι οποίες

είναι οι εξής:

 Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Το συγκεκριμένο είδος χρεογράφων γίνεται

αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο και η ενδεχόμενη μεταβολή

στην αξία αγορά τους, οδηγεί την εταιρεία να συμπεριλάβει τα κέρδη, ή

αντίστοιχα τις ζημίες από την προαναφερθείσα μεταβολή, στο λειτουργικό

αποτέλεσμα.

 Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας

αγοράς των συγκεκριμένων χρεογράφων δεν συμπεριλαμβάνεται στο

λειτουργικό αποτέλεσμα, αλλά αντιθέτως αναφέρεται σε «άλλα μη

λειτουργικά έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία γραμμή του λογαριασμού
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αποτελέσματος. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία, τα διαθέσιμα προς

πώληση χρεόγραφα πωληθούν, τότε το κέρδος ή η ζημία τους, θα

συμπεριληφθεί κανονικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα

(www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324223250_2.PDF).

 Τεχνική “Throw out a Problem Child”

Αναφορικά με την τεχνική “throw out a problem child”, στην ουσία πρόκειται

για εκείνη την μέθοδο που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να απαλλαγούν

από μία προβληματική εταιρεία, ενός «προβληματικού παιδιού», θα μπορούσε να

ειπωθεί μεταφορικά, και δύναται να εφαρμοστεί στην πράξη, συνήθως στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες, έχει παρατηρηθεί ότι, η απόδοση μίας θυγατρικής

εταιρείας παρεκκλίνει από τα αναμενόμενα επίπεδα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την

ελάττωση των κερδών της μητρικής εταιρείας (Kieso et. al, 2001).

Τότε, η απαλλαγή της εταιρείας από την προβληματική θυγατρική της, μπορεί

να γίνει με πολλούς τρόπους, μερικοί εκ των οποίων έγκεινται στους εξής:

 Πώληση της θυγατρικής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η εταιρεία

προβαίνει σε πώληση μίας θυγατρικής της εταιρείας, τότε πωλείται

ταυτοχρόνως και το κέρδος, ή η ζημία, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την

καταγραφή της στην τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

 Δημιουργία οντότητας ειδικού σκοπού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία

δύνανται να μεταφερθούν σε μία εξειδικευμένη οντότητα ειδικού σκοπού.

(special purpose entity – SPE). Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

εκτιμάται ότι, θα έπρεπε να έχουν πωληθεί και, ως εκ τούτου, μετακινούνται

από τον ισολογισμό, με τον εκχωρητή να καταγράφει κέρδος ή ζημία. Είναι

αρκετά σημαντικό να σημειωθεί ότι, οι οντότητες ειδικού σκοπού δεν

ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του εκχωρητή.

 Απόσχιση θυγατρικής (spin off). Κατά την απόσχιση της θυγατρικής, οι

μετοχές της μεταβιβάζονται στους υφιστάμενους μετόχους. Το τελευταίο έχει

σαν συνέπεια, την μεταφορά των αρνητικών αποτελεσμάτων της θυγατρικής

στους ίδιους τους μετόχους και, ως εκ τούτου, απομακρύνονται από τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, καθώς σύμφωνα με

τις κοινά αποδεκτές λογιστικές αρχές, τα αποτελέσματα της θυγατρικής δεν

εμφανίζονται πλέον στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής.
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 Τεχνική Αλλαγής των GAAP

Εν γένει, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, αφού επιλεγούν οι λογιστικές

αρχές, τις οποίες, επιλέγει να εφαρμόσει μία συγκεκριμένη εταιρεία, από εκεί και

έπειτα, σπάνια δύνανται να γίνουν αλλαγές. Το τελευταίο, καθιστά σαφές, ότι μία

ενδεχόμενη αλλαγή θα επέφερε, πιθανώς, αρνητικές συνέπειες και στην τιμή της

μετοχής, κάτι που θα οφειλόταν στην μείωση της ποιότητας των κερδών

(www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324223250_2.PDF).

Εντούτοις, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλαξαν οι

λογιστικές αρχές, χωρίς όμως να συνοδευτούν από την υποβάθμιση της τιμής της

μετοχής και ουσιαστικά έγκεινται στις ακόλουθες:

 Εθελοντική εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων. Το IASB υιοθετεί

τακτικά νέα λογιστικά πρότυπα, ενώ παράλληλα παρέχεται στις επιχειρήσεις

ένα χρονικό περιθώριο, μέσα στο οποίο αναμένεται να μπορέσουν να τα

υιοθετήσουν. Η εθελοντική υιοθέτηση των συγκεκριμένων προτύπων δύναται

να δημιουργήσει, ουκ ολίγες φορές, σημαντικές ευκαιρίες για χειραγώγηση

κερδών.

 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Μερικές από τις

εναλλακτικές επιλογές που παρέχονται αναφορικά με την αναγνώριση των

εσόδων, δύνανται να αποδώσουν μία πιο σαφή και καλή εικόνα της

οικονομικής πραγματικότητας. Εξάλλου, είναι ευρέως γνωστό ότι, η έγκαιρη

υιοθέτηση ενός βελτιωμένου κανόνα αναγνώρισης εσόδων δίνει την

δυνατότητα για χειραγώγηση κερδών.

 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων. Προκειμένου να

δημιουργηθεί ένα περιθώριο για χειραγώγηση κερδών, όσον αφορά στις

επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές της ταμιακής λογιστικής

(cash accounting) στην καταγραφή των εξόδων τους, κρίνεται απαραίτητη μία

έγκαιρη αλλαγή στην λογιστική των δεδουλευμένων (accrual accounting).

 Πώληση/Επανεκμίσθωση και Τεχνικές Ανταλλαγής Περιουσιακών

Στοιχείων. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο, υπάρχει η πιθανότητα να

καταγραφούν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για την επιχείρηση,

έγκειται στην έγκαιρη διάθεση μακροπρόθεσμων παραγωγικών περιουσιακών

στοιχείων, τα οποία στον ισολογισμό αποτιμώνται στο ιστορικό του κόστους.

Προκειμένου κάτι τέτοιο να γίνει δυνατό, μπορούν να ακολουθηθούν δύο

μέθοδοι:
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 Ολοκληρωτική πώληση (Outright sale).Μία επιχείρηση δύναται να προβεί

σε πώληση ενός μακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει

απραγματοποίητο κέρδος ή ζημία, όταν η ίδια κρίνει ότι, μέσα από την

πώλησή του, θα προάγει την εικόνα των χρηματοοικονομικών της

καταστάσεων (Kieso et. al, 2001).

 Πώληση / Επανεκμίσθωση (Sale and Leaseback)Σε αυτήν την περίπτωση,

μία επιχείρηση προβαίνει στην πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μία

άλλη εταιρεία και εν συνεχεία, προβαίνει στην μίσθωσή του. Η συγκεκριμένη

ενέργεια αποτελεί μία ιδιαιτέρως γνωστή, αλλά και συνάμα διαδεδομένη

τεχνική της χειραγώγησης κερδών.

Τα GAAP προσφέρουν μία αρκετά λεπτομερή καθοδήγηση αναφορικά με τον

βαθμό κατά τον οποίο μία μίσθωση έγκειται σε χρηματοδοτική ή λειτουργική. Στην

περίπτωση κατά την οποία προκληθούν ζημίες στην εταιρεία λόγω της συναλλαγής,

τότε αυτές δύνανται να αναγνωριστούν και να καταγραφούν αμέσως στα βιβλία. Από

την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που επιτευχθούν κέρδη, τότε αυτά μπορούν να

αποσβεστούν τμηματικά, κατά την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου στην

περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε αναλογία με τις πληρωμές του

ενοικίου, στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης (Kieso et al, 2001).

 Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών

Τα μακροπρόθεσμα χρέη της εταιρείας, όπως είναι παραδείγματος χάριν τα

ομόλογα, δύνανται να καταγραφούν κατά βάση στην χρεολυτική τους λογιστική αξία

(amortized book value). Στην περίπτωση κατά την οποία, η αποπληρωμή των

προαναφερθέντων χρεών πραγματοποιηθεί πιο νωρίς, το ποσό της πληρωμής σε

μετρητά μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά διαφορετικό από την λογιστική αξία, κάτι

που οδηγεί στην δημιουργία κέρδους ή ζημίας. Σύμφωνα με τα GAAP, η ενδεχόμενη

ζημία, ή αντίστοιχα το κέρδος οφείλει να αναφέρεται υπό τον όρο τους έκτακτου

αποτελέσματος στην τελευταία γραμμή του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα

διοικητικά στελέχη έχουν την δυνατότητα να χειραγωγούν τα κέρδη, μέσα από την

επιλογή της περιόδου αποπληρωμής του χρέους

(www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324223250_2.PDF) .
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 Τεχνικές “Shrink the Ship”

Αναφορικά με τις εταιρείες, οι οποίες προβαίνουν στην επαναγορά ιδίων

μετοχών, αυτές δεν έχουν την υποχρέωση να σημειώνουν τη ζημία, ή αντίστοιχα το

κέρδος, κέρδος στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και αυτό

συμβαίνει διότι, κανένα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συναλλαγής δεν

αναγνωρίζεται (Kieso et. al, 2001).

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, έγκειται σύμφωνα με τα GAAP, στο

γεγονός ότι, τόσο η ίδια η εταιρεία, όσο και οι ιδιοκτήτες της εκλαμβάνονται ως η

ίδια οντότητα. Εξάλλου, τα κέρδη επιτυγχάνονται μόνο μέσα από τις συναλλαγές με

μετοχές, εκτός της εταιρείας και όχι μέσω εκείνων που συνδέονται με τους ιδιοκτήτες

της (www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324223250_2.PDF).

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη τεχνική, η χειραγώγηση κερδών δύναται να

πραγματοποιηθεί, μέσω της επαναγοράς των μετοχών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να

μην επηρεαστούν απευθείας τα κέρδη, αλλά αντιθέτως υπάρχει η δυνατότητα να

επηρεαστούν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), το οποίο αποτελεί στον χώρο της

οικονομίας, ένα από τα πιο συνηθισμένα υποκατάστατα των κερδών

(www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324223250_2.PDF).

6.10 Συμπεράσματα

Έγινε παράθεση και αναλυτική περιγραφή των διαφόρων τεχνικών και

πρακτικών χειραγώγησης οικονομικών μεγεθών, στα πλαίσια της δημιουργικής

λογιστικής. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, έχουν δημιουργηθεί πολλές μορφές

ωραιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην προσπάθεια των

επιχειρήσεων να παρουσιάσουνε μια διαφορετικό εικόνα, από την πραγματική τους.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι ενδιαφερόμενοι του εξωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης να λαμβάνουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα, για την οικονομική

κατάσταση της οντότητας.
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Κεφάλαιο 7: Μεθοδολογία εργασίας και ανάλυση
αποτελεσμάτων

7.1 Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει ανάλυση της μεθοδολογίας της παρούσας

εργασίας, μέσω αναφορών τόσο στον πληθυσμό του δείγματος όσο και στα εργαλεία

και τις τεχνικές, που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της έρευνας,

αναφορικά με την εξέταση της δημιουργικής λογιστικής μέσω της χειραγώγησης των

κερδών.

7.2 Στόχοι έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των

λογιστών και των ελεγκτών σχετικά με τη δημιουργική λογιστική όσον αφορά τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική είναι

δυνατόν να βρει εφαρμογή σήμερα.

Επίσης, μέσω της έρευνας αυτής επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων από

την πλευρά των λογιστών και ελεγκτών αναφορικά με το κατά πόσον η χρήση

εσωτερικών ελεγκτών αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος θα επιτρέψει την μείωση

του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής και ειδικότερα τη μείωση της

χειραγώγησης των κερδών από την πλευρά των επιχειρήσεων.

7.3 Πληθυσμός έρευνας

Η έρευνα είναι διαδικτυακή και ο πληθυσμός της αφορά στο σύνολο των

ατόμων, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα ηλικίας 18 ετών και άνω και οι οποίοι είναι

λογιστές και ελεγκτές στο επάγγελμα και εργάζονται στον κλάδο σήμερα. Ειδικότερα,

το ερωτηματολόγιο δημοσιεύθηκε σε σελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης

(facebook), η οποία έχει ως μέλη της αυστηρά μόνο λογιστές και ελεγκτές, όπου και

τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν οικειοθελώς στην έρευνα.
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7.4 Μέθοδος δειγματοληψίας

Αναφορικά με τη δειγματοληπτική τεχνική που επιλέχθηκε για την παρούσα

έρευνα αυτή είναι η τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας, γεγονός το οποίο σημαίνει

ότι η πιθανότητα που έχει ένα άτομο να επιλεχθεί στο δείγμα είναι τυχαία και ίση με

κάποιο άλλο άτομο, δεδομένου ότι η έρευνα απευθύνθηκε σε μία μεγάλη ομάδα των

επαγγελματιών του ευρύτερου λογιστικού και ελεγκτικού κλάδου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος του να μην είναι αντιπροσωπευτικό το

δείγμα και τα αποτελέσματα να μην είναι ασφαλή, υιοθετήθηκε το δείγμα ευκαιρίας,

δηλαδή χρησιμοποιήθηκε μια αρχική ερώτηση, η οποία αφορούσε στο κατά πόσον οι

συμμετέχοντες ήταν λογιστές ή ελεγκτές, έτσι ώστε να αποκλειστούν από την έρευνα

οι μη έχοντες τις παραπάνω ιδιότητες.

Αναφορικά δε με το μέσο διεξαγωγής της έρευνας, όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω, η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η μέθοδος της δημοσκόπησης με τη

χρήση ερωτηματολογίων, ενώ η συλλογή των στοιχείων των ερωτηματολογίων

πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου. (websurvey), έτσι ώστε το κόστος

διεξαγωγής της έρευνας να ήταν το ελάχιστο δυνατό σε συνδυασμό με την άμεση

πρόσβαση σε δεξαμενή πληθυσμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αποστολής του σε

μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

7.5 Μέγεθος δείγματος

Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος, αυτό ανήλθε σε 200 άτομα, έτσι ώστε

να μην είναι έντονη η ύπαρξη δειγματοληπτικού σφάλματος και αντίστοιχα να

εξαχθούν όσο το δυνατόν εγκυρότερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα. Επίσης, το

γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε μόνο από άτομα που γνωρίζουν την

έννοια της δημιουργικής λογιστικής, καθώς πρόκειται για ελεγκτές και λογιστές

αυξάνει σημαντικά την εγκυρότητα της έρευνας.
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7.6 Ερευνητικές υποθέσεις

Όσον αφορά τις βασικές ερευνητικές υποθέσεις γύρω από την οποία κινήθηκε η

έρευνα και κληθήκαμε να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε συνοψίζονται στις

ακόλουθες προτάσεις:

 Η δημιουργική λογιστική συμβάλει στη χειραγώγηση των κερδών με

συγκεκριμένους τρόπους.

 Η χρήση εσωτερικών ελεγκτών συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου της

δημιουργικής λογιστικής.

7.7 Αποτελέσματα της έρευνας

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του

έτους 2017 και πιο συγκεκριμένα, (200 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια)

αντλήθηκαν από τις 09/10/2017 μέχρι και τις 06/11/2017,

Αναφορικά με τους λογιστές και τους ελεγκτές που συμμετείχαν στην έρευνα,

είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, το 55% από αυτούς ήταν ανδρικού φύλου, με την

πλειοψηφία τους (78%) να έχουν ηλικίες που κυμαίνονται ανάμεσα στα 26 και 35 έτη

(56,50%) και στα 36 έως 45 έτη (21,50%), με μόλις το 2% από το δείγμα μας έχει

ηλικία από 56 έως 65 έτη. Η τελευταία παρατήρηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι,

πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (65,50%) δεν υπερέβαιναν ηλικιακά τα 35 έτη,

υποδεικνύει το νεαρό της ηλικίας του δείγματός μας (βλ. Σχήμα 1 και Σχήμα 2).

Πίνακας 1: Το φύλο.
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Πίνακας 2: Ηλικιακή κατανομή.

Σχήμα 1. Το φύλο.
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Πίνακας 2: Ηλικιακή κατανομή.

Σχήμα 1. Το φύλο.
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Πίνακας 2: Ηλικιακή κατανομή.

Σχήμα 1. Το φύλο.
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Σχήμα 2. Ηλικιακή κατανομή.

Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί ότι, όσον αφορά στο επίπεδο της

εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, η συντριπτική τους πλειοψηφία και ειδικότερα, το

94% εξ αυτών δήλωσαν ότι, έχουν πραγματοποιήσει σπουδές, με το 56,50% από

αυτούς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ένα Τ.Ε.Ι. (36,50%) ή σε ένα

Α.Ε.Ι. (20%), ενώ το 37,50% συνέχισε περαιτέρω και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές

(37%) και τις διδακτορικές (0,50%) τους σπουδές, με μόλις το 5% να έχει δηλώσει

ότι, ολοκλήρωσε μόνο το Λύκειο (1,50%) ή κάποιο Ι.Ε.Κ. (4,50%) (βλ. Σχήμα 3).

Πίνακας 3: Εκπαίδευση.
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Σχήμα 3. Εκπαίδευση

Αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων στην παρούσα

έρευνα, το 80% από αυτούς επεσήμαναν, μέσα από τις απαντήσεις τους, ότι έχουν

αποκομίσει εργασιακή εμπειρία που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη, με το 65% από αυτούς

να δηλώνουν ότι έχουν εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 5 ετών (31,50%) ή από 6

έως 10 έτη εργασιακής εμπειρίας (33,50%). Μόλις το 9,50% από αυτούς δήλωσε ότι,

είχαν εργαστεί στο χώρο τους για περισσότερα από 26 έτη (βλ. Σχήμα 4).

Πίνακας 4: Εργασιακή εμπειρία.
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Σχήμα 4. Εργασιακή εμπειρία

Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποβληθέντες στην έρευνα γνωρίζουν

την έννοια της δημιουργικής λογιστικής, προσπαθήσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες

αναφορικά με την άποψη τους για διάφορα ζητήματα που άπτονται στη χρήση της

από μία επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τις απόψεις των

συμμετεχόντων για το αν η χρήση της δημιουργικής λογιστικής έχει αυξηθεί κατά τα

χρόνια κατά τα οποία η οικονομική κρίση έχει πλήξει τη χώρα μας, για το αν η

δημιουργική λογιστική έγκειται σε έναν τρόπο για να βγει μια επιχείρηση από την

κρίση, ή αντιθέτως αν πρόκειται για ένα τρόπο για να εισαχθεί μία επιχείρηση σε

καθεστώς κρίσης και για το κατά πόσον η επιλογή της χρήσης της δημιουργικής

λογιστικής επηρεάζεται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει η εκάστοτε

επιχείρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, η συντριπτική πλειοψηφία

των ερωτηθέντων (83,50%), δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι, η χρήση της δημιουργικής

λογιστικής έχει σημειώσει αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η χώρα

μας έχει πληγεί από την οικονομική κρίση (βλ. Σχήμα 5).
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Πίνακας 5: Αύξηση της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής κατά τα χρόνια της

οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Σχήμα 5. Αύξηση της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην
χώρα μας.

Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα και

ειδικότερα το 69% από αυτούς, θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική δύναται να

δράσει επικουρικά σε μία επιχείρηση και ουσιαστικά να της επιτρέψει να

αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη κρίση και να τελικά να εξέλθει από αυτήν.

Ωστόσο, το εναπομείναν ποσοστό (31%) των ατόμων αυτών, που

υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο και πρέπει να

λάβουμε σοβαρά υπόψη τον προβληματισμό τους, βάσει του οποίου εξέφρασαν το

φόβο τους ότι, η δημιουργική λογιστική δύναται να οδηγήσει μία επιχείρηση να

εισαχθεί σε μία ενδεχόμενη κρίση (βλ. Σχήμα 6).
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Πίνακας 6: Βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής σε μία επιχείρηση για να

αντιμετωπίσει μία πιθανή κρίση.

Σχήμα 6. Βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής σε μία επιχείρηση για να αντιμετωπίσει μία πιθανή κρίση.

Όσον αφορά στην ερώτηση αναφορικά με το κατά πόσον η επιλογή μίας

επιχείρησης για τη χρήση ή μη της δημιουργικής λογιστικής επηρεάζεται από τον

εκάστοτε επαγγελματικό κλάδο από τον οποίο η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει και

δραστηριοποιείται, αξίζει να επισημάνουμε ότι, το 72% από τους ερωτηθέντες

δήλωσαν ότι, αυτοί οι δύο παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους, ασκώντας σημαντική

επιρροή στην τελική επιλογή που θα ληφθεί από την εκάστοτε επιχείρηση (βλ. Σχήμα

7).

Πίνακας 7: Επιρροή στην επιλογή της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής από τον

επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση.
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Σχήμα 7. Επιρροή στην επιλογή της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής από τον επαγγελματικό κλάδο
στον οποίο ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση

Στην συνέχεια παρατέθηκαν δέκα στο πλήθος επαγγελματικοί κλάδοι στους

συμμετέχοντες στην έρευνα και ζητήθηκε από τους τελευταίους, να αναγράψουν

ποιος από τους συγκεκριμένους κλάδους που τους υποδείχθηκαν, πιστεύουν οι ίδιοι

ότι αποτελεί την πιο εύκολη επιλογή για την εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής.

Με γνώμονα τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα άτομα που απαρτίζουν το

δείγμα μας, έγινε σαφές ότι, περισσότεροι από τους μισούς και πιο συγκεκριμένα το

58% από αυτούς, ανέγραψαν ότι, σύμφωνα πάντα με την γνώμη τους, οι

επαγγελματικοί κλάδοι που αποτελούν τις πιο εύκολες επιλογές για την εφαρμογή της

δημιουργικής λογιστικής έγκεινται στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών (20,50%), στις

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της ψυχαγωγίας

(19%), καθώς και στις εταιρίες βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας

(18,5%) (βλ. Σχήμα  8).

Ακόμη, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (31,50%) από τους ερωτηθέντες

δήλωσαν ότι, κατά την γνώμη τους, ο κλάδος του εμπορίου (11%), ο κλάδος των

επιχειρήσεων εστίασης (10,50%), καθώς και ο κλάδος των κατασκευαστικών/

τεχνικών/ οικοδομικών επιχειρήσεων (10%) αποτελούν επαγγελματικούς κλάδους,

όπου δύναται να εφαρμοστεί εύκολα η δημιουργική λογιστική, με τους κλάδους της

ναυτιλίας (3,5%), της υγείας (1,5%) και της ενέργειας (0,5%) να έπονται στις

επιλογές τους (βλ. Σχήμα  8).
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Πίνακας 8: Κλάδος στον οποίο είναι πιο εύκολη η εφαρμογή της δημιουργικής

λογιστικής.

Σχήμα 8. Κλάδος στον οποίο είναι πιο εύκολη η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής.

Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε το κατά πόσον οι

συμμετέχοντες στην έρευνά μας, συμφωνούν ή όχι με την άποψη ότι, ένας από τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους η δημιουργική λογιστική μπορεί και συνεχίζει

να εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις έγκειται στην χαλαρότητα του φορολογικού

συστήματος της χώρας μας, ενώ παράλληλα προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε την

γνώμη τους για το κατά πόσον σε έναν φορολογικό έλεγχο είναι εύκολο να

εντοπιστούν οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια

της δημιουργικής λογιστικής.
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Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι, περισσότεροι από τους μισούς

ερωτηθέντες (59%) επεσήμαναν ότι, η χαλαρότητα που επιδεικνύεται από το

φορολογικό σύστημα της χώρας μας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς

παράγοντες και συνάμα έναν από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους η

δημιουργική λογιστική δύναται να εφαρμόζεται μέχρι και τις μέρες μας από τις

επιχειρήσεις (βλ. Σχήμα 9).

Πίνακας 9: Η χαλαρότητα του φορολογικού μας συστήματος ως ένας βασικός λόγος

που η δημιουργική λογιστική μπορεί και συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Σχήμα 9. Η χαλαρότητα του φορολογικού μας συστήματος ως ένας βασικός λόγος που η δημιουργική
λογιστική μπορεί και συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των

ατόμων που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο και ειδικότερα

το 66,50% εξ αυτών, τόνισαν ότι, σε περίπτωση που διεξαχθεί ένας φορολογικός

έλεγχος, είναι εύκολο να εντοπιστούν οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής (βλ. Σχήμα 10).
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Πίνακας 10: Ευκολία του εντοπισμού οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.

Σχήμα 10. Ευκολία του εντοπισμού οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια
της δημιουργικής λογιστικής.

Αρκετά ανησυχητικό είναι βέβαια το γεγονός ότι, η συντριπτική πλειοψηφία

των ερωτηθέντων επεσήμαναν ότι, κατά την γνώμη και την εμπειρία τους, το 75%

όσων εφαρμόζουν την δημιουργική λογιστική χρησιμοποιούν αθέμιτους τρόπους

(15%) ή έναν συνδυασμό από θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους (60%), με μόλις το ένα

τέταρτο (25%) από τις επιχειρήσεις αυτές να επιλέγουν θεμιτούς τρόπους εφαρμογής

της δημιουργικής λογιστικής, όπως είναι παραδείγματος χάριν η ύπαρξη και η

δυνατότητα ωφέλειας από τα «παραθυράκια» του φορολογικού μας συστήματος (βλ.

Σχήμα 11).
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Πίνακας 11: Εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής συχνότερα βασισμένη σε

θεμιτούς ή αθέμιτους τρόπους ή και με  τα δύο.

Σχήμα 11. Εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής συχνότερα βασισμένη σε θεμιτούς ή αθέμιτους τρόπους
ή και με  τα δύο

Όσον αφορά τώρα στους τρόπους που θεωρούνται ως οι πιο συχνά

εφαρμόσιμοι στην πράξη από τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια πάντα της δημιουργικής

λογιστικής, οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, ανέδειξαν την αύξηση των

εξόδων (36,50%), την παραποίηση των αποθεμάτων (21%) και την εξομάλυνση των

κερδών (20%), με το εναπομείναν 22,50% να αναφέρει ως επιπρόσθετους τρόπους

εφαρμογής της δημιουργικής λογιστικής, εκείνες των εσόδων (7,50%), της

απόσβεσης και υποτίμησης των Π.Π.Σ. (7%), του Leasing, Factoring and Sale and

Lease Back (5%), της μείωσης των εξόδων (2%) και της πρόωρης αποπληρωμής των

χρεών (1%) (βλ. Σχήμα 12).
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Πίνακας 12: Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής

λογιστικής.

Σχήμα 12. Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.
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Πίνακας 12: Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής

λογιστικής.

Σχήμα 12. Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.

62

Πίνακας 12: Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής

λογιστικής.

Σχήμα 12. Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.
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Εν συνεχεία, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο να σκιαγραφήσουμε τους σκοπούς

τους οποίους, σύμφωνα με την άποψη των ερωτηθέντων, αποσκοπεί να επιτύχει η

δημιουργική λογιστική όταν εφαρμόζεται από μία επιχείρηση.

Η συντριπτική πλειοψηφία εκ των υποβληθέντων στην έρευνα (74,50%)

ανέδειξαν ως τον σημαντικότερο σκοπό της εφαρμογής της δημιουργικής λογιστικής

από μία επιχείρηση να είναι η μείωση των κερδών με σκοπό την φοροαπαλλαγή και

την φοροδιαφυγή. Ένα σχετικά μικρό ποσοστό από αυτούς (23%) ανέφερε ως

επιπρόσθετους στόχους της, να είναι η επίτευξη τραπεζικού δανεισμού (10,50%), η

αύξηση του κύκλου εργασιών με σκοπό την αύξηση της τιμής της μετοχής (6,50%),

καθώς και η απόκρυψη παράνομων συναλλαγών (6%) (βλ. Σχήμα 13).

Πίνακας 13: Στόχος στον οποίο αποσκοπεί συνηθέστερα η εφαρμογή της

δημιουργικής λογιστικής.
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Σχήμα 13. Στόχος στον οποίο αποσκοπεί συνηθέστερα η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι λίγο περισσότεροι από τους

μισούς ερωτηθέντες και ειδικότερα το 55,50% από αυτούς, πιστεύουν ότι η ύπαρξη

εσωτερικού ελεγκτή σε μία επιχείρηση καθιστά πιο δύσκολη για αυτήν να εφαρμόσει

την δημιουργική λογιστική (βλ. Σχήμα 14), ενώ παράλληλα το 58% από αυτούς

υποστηρίζουν, σύμφωνα με την άποψή τους πάντα, ότι δεν είναι δυνατή η απόκρυψη

της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής και η εφαρμογή της εν αγνοία του

εσωτερικού λογιστή από τον λογιστή της εταιρίας (βλ. Σχήμα 15).

Πίνακας 14: Η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας δυσκολίας στην

εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής.
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Πίνακας 15: Απόκρυψη της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής και εφαρμογή της

εν αγνοία του εσωτερικού λογιστή από τον λογιστή της εταιρίας.

Σχήμα 14. Η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας δυσκολίας στην εφαρμογή της
δημιουργικής λογιστικής

Σχήμα 15. Απόκρυψη της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής και εφαρμογή της εν αγνοία του εσωτερικού
λογιστή από τον λογιστή της εταιρίας.

Ωστόσο, πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό το γεγονός ότι, η συντριπτική

πλειοψηφία εκ των ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα (82%) εξέφρασαν

την πεποίθησή τους ότι, ο εσωτερικός ελεγκτής ενδέχεται να συναινέσει στην

παραποίηση των λογιστικών αποτελεσμάτων, υπό το φόβο της απόλυσης και παρόλο
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που η δουλειά του έγκειται στην διασφάλιση της ποιότητας και της ορθότητας των

λογιστικών αποτελεσμάτων (βλ. Σχήμα 16).

Πίνακας 16: Ενδεχόμενο συναίνεσης του εσωτερικού ελεγκτή στην παραποίηση των

λογιστικών αποτελεσμάτων.

Σχήμα 16. Ενδεχόμενο συναίνεσης του εσωτερικού ελεγκτή στην παραποίηση των λογιστικών
αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με την ίδια την ύπαρξη του εσωτερικού ελεγκτή μέσα σε μία

επιχείρηση, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και ειδικότερα το 58% εξ

αυτών, δήλωσαν ότι, δεν πιστεύουν ότι, η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή δύναται

να αποτρέψει την επιχείρηση από την εφαρμογή πρακτικών χειραγώγησης κερδών, αν

και η συντριπτική τους πλειοψηφία (70%) εξέφρασαν την άποψή τους ότι, η ύπαρξη

του εσωτερικού ελεγκτή δύναται να δράσει ως παράγοντας που μπορεί να μειώσει τη

σύγχυση των επενδυτών (βλ. Σχήμα 17 και Σχήμα 18).
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Πίνακας 17: Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας αποτροπής της

εφαρμογής πρακτικών χειραγώγησης κερδών.

Πίνακας 18: Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας που μπορεί να

μειώσει τη σύγχυση των επενδυτών.

Σχήμα 17. Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας αποτροπής της εφαρμογής πρακτικών
χειραγώγησης κερδών.
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Σχήμα 18. Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας που μπορεί να μειώσει τη σύγχυση των
επενδυτών.

Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 61% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα

δήλωσαν ότι, πιστεύουν ότι η δημιουργική λογιστική δύναται να επηρεάσει αρνητικά

τον πλούτο των μικρομετόχων εις βάρος των μεγαλομετόχων, ενώ ταυτοχρόνως,

περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και πιο συγκεκριμένα το 56% από αυτούς

ανέφεραν ότι, κατά την γνώμη τους, η καθιέρωση ενός πιο αυστηρού πλαισίου

κανόνων αποτελεί έναν παράγοντα που θα οδηγήσει στο να αποτραπεί το φαινόμενο

της δημιουργικής λογιστικής (βλ. Σχήμα 19 και Σχήμα 20).

Πίνακας 19: Αρνητική επιρροή της δημιουργικής λογιστικής στον πλούτο των

μικρομετόχων εις βάρος των μεγαλομετόχων.
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Πίνακας 20: Η καθιέρωση ενός πιο αυστηρού πλαισίου κανόνων ως παράγοντας που

θα οδηγήσει στο να αποτραπεί το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής.

Σχήμα 19. Αρνητική επιρροή της δημιουργικής λογιστικής στον πλούτο των μικρομετόχων εις βάρος των
μεγαλομετόχων.

Σχήμα 20. Η καθιέρωση ενός πιο αυστηρού πλαισίου κανόνων
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα Περιορισμοί και Προτάσεις για
Μελλοντική Έρευνα

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση του ζητήματος

της δημιουργικής λογιστικής, η οποία όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό κομμάτι

αναφέρεται στη χρήση των λογιστικών γνώσεων με στόχο να επηρεάσει τα

αναφερόμενα στοιχεία, παραμένοντας παράλληλα στη δικαιοδοσία των λογιστικών

κανόνων και νόμων, έτσι ώστε αντί να δείχνει την πραγματική απόδοση ή τη θέση της

εταιρείας, να αντικατοπτρίζει αυτό που η διοίκηση θέλει να μεταδώσει στους

μετόχους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο σκοπός της εξωτερικής αυτής

παρέμβασης είναι η επίτευξη κάποιων κερδών για την επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο θεωρητικό κομμάτι στα κυριότερα

λογιστικά σκάνδαλα, που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες απόρροια της χρήσης

πρακτικών δημιουργικής λογιστικής, ενώ στη συνέχεια αναλύθηκαν οι κυριότερες

τεχνικές χειραγώγησης των κερδών στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.

Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, η ανάλυση, ο βασικός στόχος ήταν η

διερεύνηση των ελεγκτών σχετικά με τη δημιουργική λογιστική όσον αφορά τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική είναι

δυνατόν να βρει εφαρμογή σήμερα.

Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου, το βασικό συμπέρασμα στο οποίο

κατέληξε η παρούσα έρευνα ήταν ότι η χρήση της δημιουργικής λογιστικής έχει

σημειώσει αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η χώρα μας έχει πληγεί

από την οικονομική κρίση, καθώς σύμφωνα με τις απόψεις των ελεγκτών που

συμμετείχαν στην έρευνά μας, η δημιουργική λογιστική δύναται να δράσει

επικουρικά σε μία επιχείρηση και ουσιαστικά να της επιτρέψει να αντιμετωπίσει μία

ενδεχόμενη κρίση και να τελικά να εξέλθει από αυτήν.

Επιπλέον, όσον αφορά τους κλάδους, στους οποίους είναι πιο εύκολη η

επιλογή εφαρμογής πρακτικών δημιουργικής λογιστικής, η έρευνά μας κατέδειξε ότι

οι επαγγελματικοί κλάδοι που αποτελούν τις πιο εύκολες επιλογές για την εφαρμογή

της δημιουργικής λογιστικής έγκεινται στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, στις

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της ψυχαγωγίας,

καθώς και στις εταιρίες βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας.



71

Επίσης, άλλο ένα συμπέρασμα της έρευνας, αποτελεί το γεγονός, ότι η

χαλαρότητα που επιδεικνύεται από το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αποτελεί

έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και συνάμα έναν από τους βασικότερους

λόγους για τους οποίους η δημιουργική λογιστική δύναται να εφαρμόζεται μέχρι και

τις μέρες μας από τις επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που διεξαχθεί ένας φορολογικός

έλεγχος, είναι εύκολο να εντοπιστούν οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής, κάτι το οποίο θα

συμβάλει στην καταπολέμηση της εφαρμογής τέτοιων πρακτικών στο μέλλον.

Τέλος αναφορικά με τους τρόπους που θεωρούνται ως οι πιο συχνά

εφαρμόσιμοι στην πράξη από τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια πάντα της δημιουργικής

λογιστικής, αυτοί από την παρούσα έρευνα προέκυψαν ότι είναι η αύξηση των

εξόδων, η παραποίηση των αποθεμάτων και η εξομάλυνση των κερδών.

Συμπερασματικά, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο το

φορολογικό σύστημα στη χώρα, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή πρακτικών

δημιουργικής λογιστικής, καθώς ακόμα και η ύπαρξη εσωτερικών ελεγκτών στις

επιχειρήσεις δεν είναι βέβαιο, ότι θα οδηγήσει στη μείωση του φαινομένου αυτού.

Ο βασικότερος περιορισμός της έρευνας είναι στο πλήθος του δείγματος, που

ήταν 200 άτομα, καθώς επίσης και το γεγονός πως η έρευνα απευθύνεται σε Έλληνες

λογιστές και ελεγκτές, οι οποίοι είναι χρήστες του διαδικτύου. Κάποιος που δεν είχε

πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

(facebook), δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο. Έτσι, λοιπόν,

υπάρχει περιορισμός του δείγματος, καθώς δεν δίνεται σε οποιοδήποτε επιστήμονα

του κλάδου η δυνατότητα να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, με τον

παραπάνω περιορισμό εξυπηρετείται ένας επιπλέον περιορισμός, ο οποίος σχετίζεται

με το κόστος της έρευνας. Επιπρόσθετα, περιορισμός υπήρξε και στην εθνικότητα

των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο ήταν γραμμένο στα ελληνικά, και αφορούσε

μόνο Έλληνες λογιστές και ελεγκτές.

Σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξαλειφθούν κάποιοι από αυτούς

τους περιορισμούς και να εξαχθούν χρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα δείχνουν την
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άποψη και των υπολοίπων επιστημόνων για ένα θέμα που απασχολεί όλο και

περισσότερο τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα. Με αυτό τον τρόπο, θα

μπορούσαμε να διαμορφώσουμε κάποιες αντιλήψεις για την άποψη της ελληνικής

κοινότητας των επιστημόνων του κλάδου, πάνω στο ζήτημα της δημιουργικής

λογιστικής και στις προεκτάσεις που έχει η εφαρμογή της στην ελληνική οικονομία

γενικότερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Ερωτηματολόγιο
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι απαντήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό να
εξεταστεί η χρήση της δημιουργικής λογιστικής στη χώρα μας και κατά πόσο αυτό μπορεί

να αποφευχθεί εάν η επιχείρηση έχει εσωτερικό ελεγκτή. Όλες οι απαντήσεις που θα δοθούν
θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά ανώνυμα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και κατάληξη

των αντίστοιχων συμπερασμάτων

1. Φύλο
α.

Άνδρας
β.

Γυναίκα

2. Ηλικία
α. 18

- 25
β. 26

- 35
γ.

36 - 45
δ.

46 - 55
ε. 56 -

65

3. Εκπαίδευση
α.

Λύκειο
β.

ΙΕΚ
γ.

ΤΕΙ
δ.

ΑΕΙ
ε.

Μεταπτυχιακό
στ.

Διδακτορικό

4. Εργασιακή Εμπειρία

α. <5
β. 6 -

10
γ.

11 - 15
δ.

16 - 20
ε. 21 -

25
στ. >

26

5. Πιστεύεται ότι η χρήση της δημιουργικής λογιστικής έχει αυξηθεί κατά τα
χρόνια της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας;

α. Ναι
β.

Όχι

6. Πιστεύετε ότι η δημιουργική λογιστική συμβάλει στο να βοηθήσει μια
επιχείρηση να αντιμετωπίσει μια πιθανή κρίση;

α. Ναι β. Όχι

7. Η επιλογή για την χρήση της δημιουργικής λογιστικής επηρεάζεται από τον
επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση;

α. Ναι
β.

Όχι



78

8. Σε ποιον από τους παρακάτω κλάδους πιστεύεται ότι είναι πιο εύκολη η
εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής;

α. Κλάδος τουρισμού και ψυχαγωγίας
β. Κλάδος υγείας
γ. Εταιρείας βιομηχανικής και βιοτεχνικής

δραστηριότητας
δ. Κατασκευαστικές / τεχνικές / οικοδομικές

επιχειρήσεις
ε. Κλάδος εμπορίου
στ. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ζ. Κλάδος ναυτιλίας
η. Επιχειρήσεις εστίασης
θ. Κλάδος ενέργειας
ι. Άλλο

9. Ένας από τους βασικούς λόγους που η δημιουργική λογιστική μπορεί και
συνεχίζει να εφαρμόζετε είναι λόγω της χαλαρότητας του φορολογικού μας συστήματος;

α. Ναι
β.

Όχι

10. Πιστεύετε ότι σε ένα φορολογικό έλεγχο είναι εύκολο να εντοπιστούν οι
φορολογικές παραβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργικής
λογιστικής;

α. Ναι
β.

Όχι

11. Η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής γίνεται συχνότερα βασισμένη σε
θεμιτούς ( π.χ. επωφελούμενοι των "παραθύρων του φορολογικού μας συστήματος) ή σε
αθέμιτους τρόπους (παραβίαση εν γνώσει των φορολογικών νόμων);

α.
Θεμιτοί
τρόποι

β.
Αθέμιτοι
τρόποι

γ.
Και τα
δύο

12. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι εφαρμόζεται συχνότερα στα
πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής; (Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση)

α. Αύξηση Εσόδων
β. Αύξηση εξόδων
γ. Μείωση εξόδων
δ. Απόσβεση και υποτίμηση των Π.Π.Σ
ε. Εξομάλυνση κερδών
στ. Παραποίηση αποθεμάτων
ζ. Πρόωρη αποπληρωμή χρεών
η. Leasing, Factoring and Sale and

Lease Back
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13. Σε ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι αποσκοπεί συνηθέστερα η εφαρμογή
της δημιουργικής λογιστικής; (Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση)

α. Μείωση των κερδών με σκοπό την φοροαπαλλαγή /
φοροδιαφυγή

β. Αύξηση του κύκλου εργασιών με σκοπό την αύξηση
της τιμής της μετοχής

γ. Επίτευξη τραπεζικού δανεισμού
δ. Η πληρωμή ή μη μερισμάτων
ε. Η παραπλάνηση των ανταγωνιστών
στ. Οι προσδοκίες των υψηλά υφιστάμενων της

επιχείρησης
ζ. Η απόκρυψη παράνομων συναλλαγών

14. Εάν μία επιχείρηση έχει εσωτερικό ελεγκτή πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολη η
εφαρμογή της δημιουργική λογιστικής ;

α. Ναι
β.

Όχι

15. Πιστεύετε ότι ο λογιστής της εταιρείας μπορεί να αποκρύψει τη χρήση της
δημιουργικής λογιστικής από τον εσωτερικό ελεγκτή και να την εφαρμόσει εν αγνοία του;

α. Ναι
β.

Όχι

16. Πιστεύετε ότι παρόλο που δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή είναι η διασφάλιση
της ποιότητας και της ορθότητας των λογιστικών αποτελεσμάτων , υπάρχει περίπτωση
να συναινέσει στην παραποίηση τους φοβούμενος μην απολυθεί;

α. Ναι
β.

Όχι

17. Πιστεύετε ότι η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή θα αποτρέψει μια επιχείρηση
από την εφαρμογή πρακτικών χειραγώγησης κερδών;

α. Ναι
β.

Όχι

18. Πιστεύετε ότι η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί παράγοντα που
μπορεί να μειώσει τη σύγχυση των επενδυτών;

α. Ναι
β.

Όχι

19. Πιστεύετε ότι η δημιουργική λογιστική επηρεάζει αρνητικά τον πλούτο των
μικρομετόχων εις βάρων των μεγαλομετόχων;

α. Ναι
β.

Όχι

20. Πιστεύετε ότι η καθιέρωση ενός πιο αυστηρού πλαισίου κανόνων θα οδηγήσει
στο να αποτραπεί το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής;
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α. Ναι
β.

Όχι
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Β. Πίνακες από το SPSS

Πίνακας 1: Το φύλο.

Πίνακας 2: Ηλικιακή κατανομή.

Πίνακας 3: Εκπαίδευση.
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Πίνακας 4: Εργασιακή εμπειρία.

Πίνακας 5: Αύξηση της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής κατά τα χρόνια

της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Πίνακας 6: Βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής σε μία επιχείρηση για να

αντιμετωπίσει μία πιθανή κρίση.
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Πίνακας 7: Επιρροή στην επιλογή της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής

από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση.

Πίνακας 8: Κλάδος στον οποίο είναι πιο εύκολη η εφαρμογή της

δημιουργικής λογιστικής.

Πίνακας 9: Η χαλαρότητα του φορολογικού μας συστήματος ως ένας βασικός

λόγος που η δημιουργική λογιστική μπορεί και συνεχίζει να εφαρμόζεται.
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Πίνακας 10: Ευκολία του εντοπισμού οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής.

Πίνακας 11: Εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής συχνότερα βασισμένη σε

θεμιτούς ή αθέμιτους τρόπους ή και με  τα δύο.

Πίνακας 12: Συχνότερος τρόπος εφαρμογής στα πλαίσια της δημιουργικής

λογιστικής.
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Πίνακας 13: Στόχος στον οποίο αποσκοπεί συνηθέστερα η εφαρμογή της

δημιουργικής λογιστικής.

Πίνακας 14: Η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας δυσκολίας

στην εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής.

Πίνακας 15: Απόκρυψη της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής και

εφαρμογή της εν αγνοία του εσωτερικού λογιστή από τον λογιστή της εταιρίας.
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Πίνακας 16: Ενδεχόμενο συναίνεσης του εσωτερικού ελεγκτή στην

παραποίηση των λογιστικών αποτελεσμάτων.

Πίνακας 17: Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας αποτροπής

της εφαρμογής πρακτικών χειραγώγησης κερδών.

Πίνακας 18: Η ύπαρξη ενός εσωτερικού ελεγκτή ως παράγοντας που μπορεί

να μειώσει τη σύγχυση των επενδυτών.
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Πίνακας 19: Αρνητική επιρροή της δημιουργικής λογιστικής στον πλούτο των

μικρομετόχων εις βάρος των μεγαλομετόχων.

Πίνακας 20: Η καθιέρωση ενός πιο αυστηρού πλαισίου κανόνων ως

παράγοντας που θα οδηγήσει στο να αποτραπεί το φαινόμενο της δημιουργικής

λογιστικής.


