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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ως έκφανση της Δημιουργικής Λογιστικής. Μέσα από την ανασκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας εξετάζουμε το θέμα της παραποίησης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προχωρώντας σε μια εννοιολογική 

οριοθέτηση του ζητήματος της Δημιουργικής Λογιστικής (Creative Accounting) και 

πως αυτή συμβάλει στην ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Τα μεγάλα 

οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, οι περιπτώσεις λογιστικής απάτης 

στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών και ο ρόλος της διοίκησης και των 

ελεγκτών στην παροχή δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς τους 

χρήστες των καταστάσεων, αποτελούν στοιχεία για να εξεταστεί ο βαθμός που οι 

εταιρίες παραποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις.  Η μέθοδος της χειραγώγησης 

των κερδών – Earning Management και οι τρόποι που αυτή επιτυγχάνεται έχει 

απασχολήσει μεγάλο αριθμό ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν 

διαφορές στη χειραγώγηση των κερδών και στην απάτη εκ προθέσεως στις 

οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου εξετάζουμε το ρόλο των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών 

στην εμφάνιση φαινομένων απάτης και χειραγώγησης των κερδών, καθώς και το 

ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.  

 

Λέξεις  Κλειδιά: ωραιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημιουργική 

λογιστική, απάτη, δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χειραγώγηση κερδών, 

εσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εταιρική 

Διακυβέρνηση 
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Abstract 

This dissertation is dealing with the embellishment of financial statements as a 

reflection of creative accounting. Through a review of international literature and 

academic articles it looks into the distortion of financial statements, moving to a 

conceptual definition of the issue of creative accounting and the way it adds to the 

embellishment of financial statements. The big economic scandals of the last decades, 

the cases of accountancy frauds in financial statements of companies and the role of 

administration and the audit mechanisms consist of elements to investigate the degree 

to which companies distort their financial statements.  The method of Earning 

Management and the way it is achieved has been the topic of many researchers who 

tried to pinpoint differences in Earning Management and in deliberate fraud in their 

financial statements. Finally, though the examination of specific International 

Auditing Standards the dissertation looks into the role of fraud and Earning 

Management as well as the role of Corporate governance in dealing with similar 

phenomena.   

 

Keywords 

embellishment of financial statement, creative accounting, fraud, fraudulent financial 

reporting, earning management, internal audit, external audit, International Standards 

of Auditing, Corporate Governance 
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Εισαγωγή 

Ο οικονομικός ανταγωνισμός και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

αποτελούν αίτια μεγάλων οικονομικών σκανδάλων που έκαναν την εμφάνιση τους τα 

τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Τα σκάνδαλα αυτά εμφανίζουν ως 

βασική τους αιτία την παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και παρά 

τις προσπάθειες για εξομάλυνση και ρύθμιση της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο, η 

λογιστική πληροφόρηση καταφέρνει να εκπληρώσει εν μέρει τα καθήκοντα της. Η 

χρήση λογιστικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις, μέσω των οποίων αποκρύπτουν 

την πραγματική χρηματοοικονομική τους κατάσταση, αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο 

τις τελευταίες δεκαετίες, γνωστό με τον όρο «Δημιουργική Λογιστική» (Creative 

Accounting). 

Η επίδραση της Δημιουργικής Λογιστικής στις οικονομικές επιδόσεις μιας 

εταιρίας,  αφορά τη χρήση των λογιστικών αυτών πρακτικών στη χειραγώγηση των 

κερδών της. Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται με απώτερο σκοπό τη συστηματική 

απόκρυψη στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την παραποίηση 

αυτών αποκλίνοντας έτσι από τις αποδεκτά κοινές λογιστικές αρχές και κανονισμούς. 

Έχουν χαρακτηριστεί ως «η τέχνη της παρουσίασης ενός ισολογισμού», «η τέχνη της 

σύνταξης ενός ισολογισμού» ακόμη και «η τέχνη της εξοικονόμησης χρημάτων».  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ο σκοπός τους, καθώς και οι γενικές αρχές 

που τις διέπουν. Παράλληλα, παρουσιάζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 και το 

πεδίο εφαρμογής του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Δημιουργικής Λογιστικής και 

οι διάφοροι τρόποι παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, αναλύεται η έννοια της Χειραγώγησης των Κερδών – Earning 

Management, ως τρόπος παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

αναλύονται οι τεχνικές χειραγώγησης των κερδών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε την έννοια της Λογιστικής Απάτης και τη 

σύνδεση της με τη Δημιουργική Λογιστική. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα 

κίνητρα της Απάτης καθώς επίσης και ο τρόπος ανίχνευσης και διερεύνησης αυτής. 
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Γίνεται αναφορά στο Τρίγωνο της Απάτης και στη Θεωρία του Διαμαντιού, ενώ 

αναλύονται οι μέθοδοι πρόληψης αυτής.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσέγγιση στη σημασία του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των παραποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στον εσωτερικό και εξωτερικό 

αποτελεσματικό έλεγχο καθώς και στον αντίστοιχο ρόλο και ευθύνη του ελεγκτή. 

Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της έννοιας της Χειραγώγησης των Κερδών 

με την Εταιρική Διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στη χειραγώγηση των κερδών και πως οι ελεγκτές εμπλέκονται στη 

χειραγώγηση των κερδών σε εταιρίες που εφαρμόζουν τις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

1.1. Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν μια επισκόπηση σχετικά με 

την χρηματοοικονομική θέση και την απόδοση μιας εταιρίας, τις ταμειακές ροές της 

και τα αποτελέσματα διαχείρισής της. Οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν τους 

ακόλουθους τύπους χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1
: 

 Κατάσταση Οικονομικής θέσης. Στην κατάσταση αυτή παρουσιάζεται η 

οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, και πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία 

του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και τα ιδία κεφάλαια. Ειδικότερα, η 

κατάσταση οικονομικής θέσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 

εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις – χρέη της εταιρίας και το 

μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι ιδιοκτήτες 

της εταιρίας. 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.
2
 Στο 

συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα μιας εταιρίας 

που δημιουργήθηκαν σε μία χρήση, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από 

1/1 έως και 31/12) με σκοπό να προσδιοριστούν τα έσοδα και τα κέρδη της 

εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση αυτή εμφανίζει δυναμικά το 

αποτέλεσμα που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3
 

                                                           
1 

  Βλ. Sheridan, T., Arthur, K.J. and John, M.D. (2015). Χρηματοοικονομική Διαχείριση. Αρχές και 

Εφαρμογές, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2015: 88-89 

2 
 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (ΔΛΠ 1) Παρ. 10, μια οικονομική οντότητα δύναται 

να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες από τις προτεινόμενες του προτύπου. Έτσι η Κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών εσόδων μπορεί να ονομάζεται και κατάσταση συνολικών εσόδων. Βλ. 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 - 18/8/2005 

(ενημερωμένο μέχρι και τον Κανονισμό 475/2012 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ΔΛΠ 

1:Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, διαθέσιμο εδώ https://www.e-

forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=83724D3F34BEBAB0.1D031AEA53&version=2005/

08/18   (26/03/2016) 

3  Βλ. Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Μωυσή, Σ. (2005). Γενική Χρηματοοικονομική      Λογιστική,      

Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2005, σελ. 133 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=83724D3F34BEBAB0.1D031AEA53&version=2005/08/18
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=83724D3F34BEBAB0.1D031AEA53&version=2005/08/18
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=83724D3F34BEBAB0.1D031AEA53&version=2005/08/18
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 Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Η κατάσταση αυτή 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή, αύξηση ή μείωση, των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη κατάσταση 

παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της περιόδου, τις 

επιδράσεις της αναδρομικής εφαρμογής από μεταβολές σε λογιστικές 

πολιτικές και διορθώσεις λαθών και τη συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά 

την έναρξη και κατά τη λήξη της περιόδου αυτής. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

ποσά των μερισμάτων που διανεμήθηκαν στους μετόχους και η ανάλυση των 

λοιπών συνολικών εσόδων.
4
 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει τα χρήματα 

που εισέπραξε και δαπάνησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια χρήσης. 

Ειδικότερα, απεικονίζει τις μεταβολές στα ταμιακά διαθέσιμα και στα ταμιακά 

ισοδύναμα, τα οποία προέρχονται από τις λειτουργικές-επιχειρηματικές, 

χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
5
  

 Επεξηγηματικές Σημειώσεις – Γνωστοποιήσεις. Οι γνωστοποιήσεις 

παρέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης, την 

ικανότητα της να παράγει ταμιακές ροές, και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η ίδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα,  

παρέχουν πληροφορίες για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και 

τις λογιστικές πολιτικές της επιχείρησης, γνωστοποιούν πληροφορίες που 

απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο 

εξής ΔΠΧΑ), τα οποία δεν παρουσιάζονται στις υπόλοιπες οικονομικές 

καταστάσεις και τέλος, παρουσιάζουν πληροφορίες αναγκαίες για την 

κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης.
6 

 

                                                           
4  Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). IFRS, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία και 
Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 72 

5  Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σελ. 75 

6   Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σελ. 77 
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1.2.  Σκοπός και χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τις 

επιχειρήσεις παρέχουν στους χρήστες αυτών πληροφορίες για την παρούσα και 

μελλοντική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητα της επιχείρησης.
7
 

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στην χρηματοοικονομική θέση της 

εταιρίας, τις ταμειακές ροές, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις 

απαιτήσεις, την αποδοτικότητα και διάφορα άλλα στοιχεία για την εταιρία που 

βοηθούν τους χρήστες στη λήψη των κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων.
8
 

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

απευθύνονται στους εσωτερικούς χρήστες και τους εξωτερικούς χρήστες. Οι 

εσωτερικοί χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι αυτοί που 

βρίσκονται εντός των ορίων της επιχείρησης, όπως οι διαχειριστές, οι διευθυντές  των 

τμημάτων και γενικά τα άτομα που απαρτίζουν τη διοίκηση της εταιρίας. Οι χρήστες 

αυτοί στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών που απαιτούνται για το σχεδιασμό και 

την υιοθέτηση πλάνων δράσης της εταιρίας, όσον αφορά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, την ανάλυση κόστους και τις διάφορες εκθέσεις απόδοσης της 

εταιρίας. 

Οι εξωτερικοί χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βρίσκονται 

εκτός των ορίων της επιχείρησης και είναι οι επενδυτές και οι εν δυνάμει επενδυτές, 

οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι πελάτες και το κράτος. Οι πιστωτές θα ζητήσουν και 

θα μελετήσουν με ακρίβεια τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης 

προκειμένου να παρέχουν σε αυτή πίστωση με τη μορφή δανείου ή άλλου 

χρηματοδοτικού εργαλείου και να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα της 

εταιρίας όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Οι επενδυτές, από την άλλη 

πλευρά, χρειάζονται πληροφορίες ώστε να εκτιμήσουν αν και κατά πόσο είναι για 

αυτούς κερδοφόρο να επενδύσουν στη συγκεκριμένη εταιρία. Τα οικονομικά στοιχεία 

που παρέχονται στους επενδυτές μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας 

εταιρίας, σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά πλάνα, τις προβλέψεις της αγοράς και 

τις αποφάσεις της διοίκησης, μπορούν να βοηθήσουν αυτούς να λάβουν αποφάσεις 

                                                           
7 Βλ. Albrecht, S.W., Stice, E.K. and Stice, J.D. (2008). Financial Accounting, 1Oe, Thomson Higher 

Education, USA, p.31 

8 Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σελ. 54 



6 
 

σχετικά με τη συγχώνευση, την εξαγορά ή την αγορά μετοχών της εταιρίας. Τέλος, οι 

προμηθευτές και οι πελάτες ενδιαφέρονται άμεσα για τη βιωσιμότητα και την 

οικονομική σταθερότητα μιας επιχείρησης με στόχο την αξιολόγηση των 

μακροπρόθεσμων πολιτικών της.
9
 

1.3. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες μέσα από τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εμπεριέχουν κάποιες ιδιότητες που τις καθιστούν 

χρήσιμες τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χρήστες. Οι ιδιότητες 

αυτές είναι γνωστές ώς ποιοτικά χαρακτηριστικά (qualitative characteristics) των 

πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
10

 

Το τελευταίο και αναθεωρημένο Πλαίσιο για την κατάρτιση και 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements (στο εξής Πλαίσιο), όπως αυτό καταρτίθηκε to 

2010 από το International Accounting Standard Board – IASB 2010 (στο εξής IASB), 

εισήγαγε δύο σημαντικούς τύπους ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο πρώτος τύπος χαρακτηρίζεται ως Θεμελιώδης 

– Πρωταρχικός (Fundamental – Primary) και εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά της 

Συνάφειας (Relevance) και της Ακριβοδίκαιης Παρουσίασης (Fair Presentation). Ο 

δεύτερος τύπος χαρακτηριστηκών είναι ο Βασικός – Υποστηρικτικός και 

περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της Συγκρισιμότητας (Comparability), της 

Εγκαιρότητας (Timeliness), της Επαληθευσιμότητας (Verifiability) και της 

Κατανόησης (Intelligibility).11
 

Συγκριτικά με το Πλαίσιο του 1989
12

 η τελευταία αναθεώρηση του 2010, 

διέκρινε μόνο δύο Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τα τέσσερα 

                                                           
9   Βλ. Albrecht, S.W., Stice, E.K. and Stice, J.D. (2008). ο.π., σσ. 10-11 

10 Βλ. Walton, P. and Aerts, W.(2006). Global Financial Accounting and Reporting:Principles and 

Analysis, Thomson, UK, 2006, p.71 

11 Βλ. Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, International Accounting Standards 

Board, September 2010, pp. 16-21 

12 Το Πλαίσιο για την Κατάρτιση και Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

θεσπίστηκε το 1989 (International Financial Reporting Standards – IFRS) εισήγαγε τέσσερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τη Συνάφεια (Relevance), την  
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που είχε εισαγάγει το Πλαίσιο του 1989. Ο λόγος που η αναθεώρηση του 2010 

διαχώρισε δύο τύπους χαρακτηριστικών, τα Θεμελιώδη και τα Βασικά είναι η ανάγκη 

για μια περισσότερο αποτελεσματική κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από 

τους χρήστες.
13

 Το χαρακτηριστικό της Ακριβοδίκαιης Παρουσίασης (Fair 

Presentation) αποτελεί το ένα από τα δύο θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

οικονομικών καταστάσεων, αφού αντικατέστησε αυτό της Αξιοπιστίας (Reliability) 

που εμπεριέχονταν στο Πλαίσιο του 1989. Η Ακριβοδίκαιη Παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων προσφέρει μια ασφάλεια στους χρήστες αυτών, αφού τους 

προσφέρει τη δυνατότητα να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις χωρίς προκαταλήψεις 

και ανακρίβειες που δύναται να χαρακτηρίζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, στο αναθεωρημένο πλαίσιο, όσον αφορά την Ακριβοδίκαιη 

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 

στους χρήστες θα πρέπει να είναι ουδέτερες, ώστε να μην υπάρχουν προκαταλήψεις 

στην επιλογή και παρουσίαση αυτών, ολοκληρωμένες, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

πλήρως αυτά που παρουσιάζουν και χωρίς καμία απολύτως ουσιώδη ανακρίβεια.
14

  

Η Συνάφεια (Relevance), ποιοτικό χαρακτηριστικό για το οποίο δεν 

μεταβλήθηκε η ονομασία του στην αναθεώρηση του 2010, αναφέρεται στη 

δυνατότητα των οικονομικών καταστάσεων να επιβεβαιώνουν παρελθοντικά 

αποτελέσματα αλλά και να προβλέπουν μελλοντικές μεταβολές των οικονομικών 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, των επιχειρηματικών επιδόσεων και των ταμειακών 

ροών που δημιουργούνται σε κάθε χρήση. Αν τα οικονομικά στοιχεία παραληφθούν ή 

ερμηνευθούν λανθασμένα, το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και θα επηρεάζει δυσμενώς τις επενδυτικές 

και επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Η επιβεβαιωτική και προβλεπτική δυνατότητα 

των πληροφοριών παρουσιάζει μια συνδεσιμότητα με τη χρονική συνάφεια, αφού οι 

χρήστες για να προβούν στη λήψη αποφάσεων μελλοντικά, θα πρέπει να έχουν 

επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για παρελθοντικά στοιχεία των οικονομικών 

                                                                                                                                                                      
Κατανόηση (Understandability), την Αξιοπιστία (Reliability) και την Συγκρισιμότητα 

(Comparability). 

13 Βλ. Filipovic, A.L. (2012). Revised Qualitative Characteristics of financial statements as 

precondition for streghtening information power on capital market, Review Paper, Vol.9, No.1, 

Facta Universitatis, Economics and Organization, UDC 657.375 336.76, 2012,  p.87 

14 Βλ. Filipovic, A.L. (2012)., ο.π. 
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καταστάσεων, με άμεσο στόχο τη βελτίωση της μελλοντικής οικονομικής θέσης της 

εταιρίας και της αποδοτικότητας αυτής.
15

 

Η αναθεώρηση του Πλαισίου το 2010 έφερε κάποιες δομικές αλλαγές στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων. Τα χαρακτηριστικά της 

Συγκρισιμότητας (Comparability) και της Κατανόησης (Intelligibility), τα οποία στο 

Πλαίσιο του 1989 παρουσιαζόντουσαν ως θεμελιώδη, στο Πλαίσιο του 2010 

παρουσιάζονται απλά ως υποστηρικτικά, παρέχοντας τη δυνατότητα παρουσίασης 

των οικονομικών καταστάσεων όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβοδίκαια και με 

συνάφεια στους χρήστες. Παράλληλα, στον αναθεωρημένο Πλαίσιο προστέθηκε το 

χαρακτηριστικό της Επαληθευσιμότητας (Verifiability) και αυτό της Εγκαιρότητας 

(Timeliness). Η Εγκαιρότητα σχετίζεται άμεσα με την υποβολή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε Νόμο της 

χώρας χρονικά όρια, με άμεσο στόχο τη δυνατότητα των χρηστών να λαμβάνουν 

επενδυτικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας την μέγιστη αξία της χρονικής στιγμής. 

Παράλληλα, η Επαληθευσιμότητα παρέχει στις καταστάσεις μια αξιοπιστία και μια 

αντικειμενικότητα, αφού προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξάγουν τα ίδια 

ή παρόμοια συμπεράσματα από την μελέτη των καταστάσεων χωρίς να υπάρχει το 

περιθώριο λάθους και ανακρίβειας.
16

 

Η αδυναμία των οικονομικών καταστάσεων να παρέχουν στους χρήστες 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη λήψη επιχειρηματικών και επενδυτικών 

αποφάσεων αποτέλεσε αδήριτη ανάγκη για την αναθεώρηση του Πλαισίου του 1989. 

Το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικόνιζαν ως επί το πλείστον τα 

αποτελέσματα παρελθοντικών ενεργειών, χωρίς να προβάλλουν οποιαδήποτε άλλη μη 

χρηματοοικονομική πληροφορία προς τους χρήστες, αποτέλεσε αδυναμία του 

Πλαισίου 1989 και οδήγησε στην τροποποίηση αυτού με την αναθεώρηση του 2010. 

Η δημιουργία νέων λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων, η τελευταία 

παγκόσμια οικονομική κρίση, η ανάδυση νέων εταιρικών μορφωμάτων, κατέστησαν 

αναγκαία την αναθεώρηση του Πλαισίου και την απαίτηση για παροχή ποιοτικών και 

αξιόπιστων πληροφοριών προς τους χρήστες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να 

                                                           
15   Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σελ. 38 

16 Βλ. Filipovic, A.L. (2012)., ο.π., p.89 
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λαμβάνουν περισσότερο αποτελεσματικές επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις. 

1.4.  Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 και Πεδίο Εφαρμογής  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – IAS) 

(στο εξής ΔΛΠ) εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Committee – IASC) η οποία λειτούργησε μέχρι 

το 2001 και έπειτα ανασυστάθηκε από το International Accounting Standards 

Committee Foundation – IASCF). To IASCF αποτελεί τη μητρική εταιρία του IASB, 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και έκδοση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ). Η IASC, ανεξάρτητος πλέον 

οργανισμός, έχει ως σκοπό την διαμόρφωση, κατάρτιση, δημοσίευση, προώθηση και 

επίβλεψη της αποδοχής και τήρησης των ΔΛΠ σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι 

οικονομικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στη βελτίωση και εναρμόνιση 

των κανόνων των Προτύπων που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (στο εξής ΔΛΠ 1) «προσδιορίζει τη δομή 

των οικονομικών καταστάσεων, τις ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και τις αρχές που 

διέπουν τη σύνταξη και παρουσίαση τους».17 Πιο συγκεκριμένα, το ΔΛΠ 1 καθορίζει 

τη βάση για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα τόσο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

προηγούμενων χρήσεων όσο και με τις καταστάσεις άλλων εταιριών.  

Το ΔΛΠ 1 έχει εφαρμογή σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ενώ «εφαρμόζεται εξ’ ίσου 

σε όλες τις οικονομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκείνων που παρουσιάζουν ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις καθώς ορίζεται στο ΔΠΛ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις».18 Το ΔΛΠ 1 δεν εφαρμόζεται στις ενδιάμεσες 

                                                           
17  Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σελ. 53 

18  Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 112 /2008 

για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1 0 /2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές λογιστικό 
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οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά. 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 1 είναι οι εξής: 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και συμμόρφωση προς τα ΔΠΧΑ. Η ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση αναφέρεται στην πιστή απεικόνιση των επιδράσεων που 

εμφανίζουν οι συναλλαγές, καθώς επίσης και σε άλλες μεταβολές και 

γεγονότα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα 

και τις δαπάνες. Όλα αυτά απεικονίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα 

κριτήρια και τους ορισμούς που παρατίθενται στο Πλαίσιο και τις απαιτήσεις 

των ΔΠΧΑ, ενώ για τη συγκεκριμένη οικονομική οντότητα θα εκδοθεί ρητή 

και ανεπιφύλακτη δήλωση συμμόρφωσης εντός των σημειώσεων.  

 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η εκτίμηση από τη διοίκηση της οικονομικής 

οντότητας για διατήρηση συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Αν υπάρχει το 

ενδεχόμενο μεταβολών και αβεβαιοτήτων, οι οποίες δημιουργούν αμφιβολίες 

σχετικά με τη δυνατότητα της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από την 

οικονομική οντότητα, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται προς τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 Λογιστικός χειρισμός με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων. 

Εκτός τις πληροφορίες που αφορούν τις ταμειακές ροές, η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων στηρίζεται στην αναγνώριση των στοιχείων τους 

ως περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, ιδία κεφάλαια, έσοδα και έξοδα. 

 Ομοιομορφία της παρουσίασης. Ο τρόπος που καταρτίζονται οι οικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να είναι όμοιος από χρήση σε χρήση, σχετικά με την 

εμφάνιση και την κατάταξη των στοιχείων. Εξαίρεση έχουμε όταν έχει 

επέλθει αλλαγή στο είδος των δραστηριοτήτων της εταιρίας ή έχει υπάρξει 

                                                                                                                                                                      
πρότυπο (ΔΛΠ) 1, διαθέσιμο εδώ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1274&from=EL (13/02/2017) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1274&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1274&from=EL
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επανεξέταση των οικονομικών καταστάσεων και όταν ένα Πρότυπο ή μια 

Διερμηνεία απαιτεί αλλαγή στην παρουσίαση. 

 Σημαντικότητα και συγκέντρωση. Τα παρόμοια στοιχεία κάθε σημαντικής 

κατηγορίας πρέπει να απεικονίζονται ξεχωριστά στις οικονομικές 

καταστάσεις. Αν κάποια στοιχεία ανήκουν σε διαφορετικό είδος και δεν είναι 

επουσιώδη τότε θα απεικονίζονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Συμψηφισμός. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς επίσης τα 

έσοδα και τα έξοδα, δεν συμψηφίζονται εκτός αν ένα Πρότυπο ή Διερμηνεία 

ορίζει διαφορετικά. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για την προστασία των 

χρηστών από την απώλεια της δυνατότητας κατανόησης των συναλλαγών που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και των μελλοντικών ταμιακών ροών της 

εταιρίας. 

 Συγκριτική πληροφόρηση. Η συγκριτική πληροφόρηση έχει ως στόχο τη 

γνωστοποίηση όλων των ποσών που απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, εκτός και αν ένα 

Πρότυπο ή Διερμηνεία ορίζει διαφορετικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. Παραποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

Δημιουργική Λογιστική 

2.1.  Εννοιολογικό Πλαίσιο της Δημιουργικής Λογιστικής  

  O Ian Griffiths (198 ) στο βιβλίο του “Creative Accounting” αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «κάθε εταιρία στη χώρα παραποιεί τα κέρδη της» ορίζοντας έτσι την 

έννοια της Δημιουργικής Λογιστικής. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι κάθε εταιρία 

που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους λογαριασμούς των οικονομικών 

καταστάσεων της «μαγειρεύει» τους αριθμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει 

την ενοχή της, ενώ κάθε λογιστής που εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή αρνείται αυτούς 

τους ισχυρισμούς. 

Οι Mulford and Comiskey (2002:15) υιοθέτησαν έναν περισσότερο ευρύ όρο 

της έννοιας και πιο συγκεκριμένα όρισαν τη δημιουργική λογιστική ως «κάθε ένα 

ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο, τα βήματα στο παιχνίδι των αριθμών, τα οποία 

περιλαμβάνουν την επιθετική επιλογή και εφαρμογή όλων των λογιστικών αρχών, που 

περικλείονται εντός και εκτός των αποδεκτών ορίων των λογιστικών αυτών αρχών και 

της δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης περιλαμβάνονται τα βήματα που 

οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών και την αύξηση των κερδών».19 Ο Jones (2011) 

αντίθετα, προτίμησε έναν διαφορετικό και περισσότερο προσεγγίσιμο στην 

πραγματικότητα όρο αναφέροντας ότι «χρησιμοποιώντας την ευελιξία στην λογιστική 

εντός ενός νόμιμου πλαισίου κανόνων και προτύπων με στόχο τη διαχείριση και 

παρουσίαση των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων, ώστε να δίνουν 

προτεραιότητα στα συμφέροντα των συντακτών των καταστάσεων και όχι στους 

χρήστες».20 Η διαφορά που τονίζει ο Jones (2011) στη χρήση της ευρείας έννοιας του 

όρου, είναι η διαφορετική αντιμετώπιση της από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, 

αναφέροντας σχετικά ότι ο ορισμός της δημιουργικής λογιστικής στις ΗΠΑ  περικλείει 

την έννοια της απάτης, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιεί την 

ευελιξία του κανονιστικού πλαισίου της χώρας και αποκλείει την έννοια της απάτης. Ο 

                                                           
19 Βλ. Mulford and Comiskey (2002:15) 

20 Βλ. Jones, J.M.(2010). Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals, Wiley 

Publications, 2011, UK. 
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ίδιος τονίζει ότι χρησιμοποιώντας την ευελιξία τους κανονιστικού και ρυθμιστικού 

νόμιμου πλαισίου, η δημιουργική λογιστική αποκλείοντας το ενδεχόμενο απάτης, δεν 

λειτουργεί με τρόπο μη νομιμο. Εντός αυτού του πλαισίου, οι εταιρίες χρησιμοποιούν 

τη δημιουργική λογιστική χωρίς να παραβαίνουν τους νόμους εξυπηρετώντας 

ταυτόχρονα τα συμφέροντα τους λειτουργώντας εντός του νόμιμου πλαισίου.  

Η έννοια της ευελιξίας και της σύνδεσης της με τη δημιουργική λογιστική 

απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό τον Jones, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

όπου δεν υπάρχει ευελιξία, δεν υπάρχει και δημιουργική λογιστική. Παράλληλα, με το 

γεγονός δεν μπορεί να υφίσταται και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το ποιοτικό όμως χαρακτηριστικό της 

ακριβοδίκαιης παρουσίασης και της συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων με 

τα ΔΠΧΑ δεν μπορεί να μην υφίσταται, αφού βοηθάει τους χρήστες στην λήψη 

επενδυτικών και οικονομικών αποφάσεων. Έτσι κάθε χώρα λειτουργεί εντός ενός 

νόμιμου πλαισίου, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνει και εθνικές πολιτικές εκτός 

από διεθνή πρότυπα. 

Η Ελλάδα για παράδειγμα λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 4308/14 για τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
21

 (στο εξής ΕΛΠ), όπου σύμφωνα με το λογιστικό 

πλαίσιο του νόμου, οι επιχειρήσεις «δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση 

από τα σχετικά ΔΠΧΑ, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές 

με τον παρόντα νόμο».22 Η εφαρμογή της δημιουργικής λογιστικής εντός του νομικού 

αυτού πλαισίου δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη απόκλιση από τα ΕΛΠ ή παρανομία, αλλά 

δύναται να εκμεταλλευτεί την παρουσία κενών στο νόμο ώστε να παρουσιαστεί μια 

περισσότερο επιθυμητή εικόνα των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής 

οντότητας προς τους χρήστες. 

Σε σύγκριση με το παρελθόν, τα σημερινά οικονομικά σκάνδαλα είναι 

διαφορετικά. Οι επιχειρήσεις δεν κατηγορούνται ότι παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο 

κάθε χώρας κάνοντας χρήση της δημιουργικής λογιστικής για να προωθήσουν μια 

περισσότερο αισιόδοξη εικόνα των οικονομικών τους καταστάσεων στους επενδυτές. 

                                                           
21 Βλ. αναλυτικά NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014, διαθέσιμος εδώ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 (15/02/2017) 

22 Βλ. Ν.4308/14, Άρθρο 17, Παρ. 7, ο.π. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Αντίθετα, οι συναλλαγές τους είναι κυρίως μικρές και δεν κινούν τις υποψίες. Για 

παράδειγμα, η αγοραία αξία μιας επιχείρησης υποτίθεται ότι ισούται με την καθαρή 

παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών της ροών. Πρακτικά αυτό αντικατοπτρίζει 

μια ασταθή ισορροπία ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας. 

Πρώτον, οι διευθυντές κάθε οικονομικής οντότητας παρουσιάζουν αυτό που εξυπηρετεί 

καλύτερα τα συμφέροντα τους και δεύτερον, η ύπαρξη των αριθμών. Οι αριθμοί 

εύκολα χειραγωγούνται, αλλά πλέον είναι ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο.
23

  

 

2.2. Η Χειραγώγηση των Κερδών – Earning Management ως μέθοδος 

ωραιοποίησης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Η σημαντικότερη αδιαμφισβήτητα έκφανση της δημιουργικής λογιστικής είναι 

η χειραγώγηση των κερδών (Earning Management). Ο λογαριασμός των κερδών 

αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη 

υποδεικνύουν το βαθμό που μια οικονομική οντότητα έχει ασχοληθεί με 

δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, ενώ όταν αυτά παρουσιάζονται αυξημένα 

συνηγορούν στην αύξηση της αξίας μιας επιχείρησης. Οι διευθυντές των οικονομικών 

οντοτήτων παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για τον τρόπο που εμφανίζονται τα 

κέρδη στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα των λογιστικών επιλογών 

τους κατευθύνουν τα στελέχη προς τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων. Με άλλα 

λόγια, είναι αυτοί που πρέπει να μάθουν πως θα διαχειρίζονται ή χειραγωγούν τα κέρδη 

της επιχείρησης.
24

 

Η χειραγώγηση κερδών αφορά την «εύλογη και νόμιμη λήψη αποφάσεων και 

υποβολή αναφορών εκ μέρους της διοίκησης των οικονομικών οντοτήτων σχετικά με την 

επίτευξη σταθερών και προβλέψιμων οικονομικών αποτελεσμάτων». 25
 Αυτή είναι η 

                                                           
23 Βλ. The Economist, The story and the numbers, The meaning of Valeant’s accounting troubles, 

October 2015, available here http://www.economist.com/news/business/21677206-meaning-

valeants-accounting-troubles-story-and-numbers (15/02/2017) 

24 Βλ. Lev, B.(1989). “On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions 

From Two Decades of Empirical Research.” Journal of Accounting Research, 27 Supplement 

(1989): 153-201.  

25 Βλ. Leuz, C., Nanda, D. and Wysocki, P.D. (2003). Earnings management and investor protection: 

an international comparison, Journal of Financial Economics, 69:505-527 

http://www.economist.com/news/business/21677206-meaning-valeants-accounting-troubles-story-and-numbers
http://www.economist.com/news/business/21677206-meaning-valeants-accounting-troubles-story-and-numbers
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θετική πλευρά της χειραγώγησης των κερδών, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια πρακτική 

λογική και σωστή.
26

 Ο Lipe (2001) ανέφερε δύο ειδών επιχειρήματα σχετικά με τη 

θετική πλευρά της χειραγώγησης των κερδών. Το πρώτο αφορά τα κίνητρα που 

δίνονται μέσα από τα συμβόλαια – συμβάσεις. Η διακύμανση των νέων λογιστικών 

προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του καθαρού εισοδήματος, πράγμα το οποίο 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες του διευθυντή. Όσον αφορά τις 

συμβάσεις χρέους, τα νέα λογιστικά πρότυπα δύνανται να αυξήσουν την πιθανότητα 

παραβίασης των συμβάσεων δανεισμού. Η παραβίαση αυτή είναι δαπανηρή και η 

διαχείριση των κερδών μπορεί να αποτελέσει ένα τρόπο επίλυσης του ζητήματος με 

χαμηλό κόστος.  Το δεύτερο επιχείρημα αφορά τα επιχειρήματα που βασίζονται στους 

επενδυτές και την αξιόπιστη εσωτερική πληροφόρηση προς αυτούς. Η δυσχερής 

επικοινωνία μπορεί να εμποδίσει την άμεση αποκάλυψη προσδοκιών για κέρδη, ενώ η 

διακριτική διαχείριση της αυτοτέλειας των χρήσεων αποτελεί ένα τρόπο αποκάλυψης 

της αξιοπιστίας της εσωτερικής πληροφόρησης της διοίκησης σχετικά με τις 

προσδοκίες των κερδών.
27

 

Πολλές φορές η έννοια της χειραγώγησης των κερδών συνδέεται με παράνομες 

δραστηριότητες με στόχο την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων και των 

αποτελεσμάτων μιας οικονομικής οντότητας. Οι δραστηριότητες αυτές, γνωστές ως «το 

μαγείρεμα των αριθμών», παρουσιάζουν αναληθή στοιχεία στις οικονομικές 

καταστάσεις με αποτέλεσμα την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων για την εικόνα 

της επιχείρησης. 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, τα ΔΠΧΑ 

δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι αναγνωρίζονται ως εκείνα τα 

πρότυπα χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης που βασίζονται σε αρχές και επιτρέπουν 

στις οικονομικές οντότητες να παρουσιάζουν πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα την οικονομική τους θέση και πραγματικότητα. Τα ΔΠΧΑ από τη φύση τους 

                                                           
26 Βλ. Parfet, W.U. (2000). Accounting Subjectivity and Earning Management: A Preparer 

Perspective, University of Michigan Business School’s Paton Accounting Center Harvey Kapnick 

Workshop Seriew, Spring 2000 Conference on the role of accounting standards in controlling 

earning management, May 11, 2000, p. 487 

27 Βλ. Soon, K. and Wee, K (2011). Earning Management: Is it Good or Bad?, Available at  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1775400 (19/02/2017) 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1775400
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περιορίζουν το εύρος των λογιστικών επιλογών και περιορίζουν την διακριτική 

ευχέρεια διαχείρισης των λογιστικών ποσών. Οι Barth, Landsman and Lang (2008) σε 

έρευνα τους εξέτασαν σε ποιο βαθμό η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ συνδέεται με την αύξηση 

της λογιστικής ποιότητας στις οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων 21 χωρών μεταξύ 

του 1994 και 2003. Πιο συγκεκριμένα, ανάφεραν ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 

«αντικατοπτρίζει τις συνδυασμένες επιδράσεις των διαφόρων παραγόντων, που 

επηρεάζουν ουσιαστικά το σύστημα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των προτύπων, της ερμηνείας τους και της νόμιμης 

επιβολής τους».28 Η μελέτη τους παρουσίασε μια γενική τάση αύξησης της λογιστικής 

ποιότητας από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, αφού οι εταιρίες που τα υιοθέτησαν 

εμφάνισαν μικρότερα ποσοστά χειραγώγησης των κερδών, πιο έγκαιρη αναγνώριση 

των ζημιών και μεγαλύτερη συνάφεια των αξιών μεταξύ των λογιστικών ποσών.
29  

 

Η χειραγώγηση των κερδών συνδέεται στενά με τα κίνητρα των  διαχειριστών να 

παρουσιάσουν διαφανείς χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι Ball et al. (2003) 

υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις είναι 

αρκετά ευαίσθητες στα κίνητρα των διαχειριστών και των ορκωτών λογιστών, ενώ τα 

κίνητρα αυτά εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της αγοράς και των 

πολιτικών δυνάμεων. Παράγοντες όπως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, το μέγεθος 

και το ύψος του δημοσίου χρέους απαιτούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, παράλληλα όμως υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που  σχετίζονται με τη 

συμμετοχή της κυβέρνησης και πολιτικά κίνητρα για τη μείωση της μεταβλητότητας 

των δηλωμένων εσόδων.
30

 

Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με πολλές έρευνες η χειραγώγηση κερδών 

αποτελεί ένα «διάχυτο φαινόμενο», αφού  ένα ποσοστό 8 με 12% των οικονομικών 

οντοτήτων με μικρά προ-διαχειριζόμενα κέρδη «μαγειρεύει» τις οικονομικές 

καταστάσεις με στόχο την επίτευξη αυξημένων κερδών, ενώ ένα ποσοστό 30% με 44% 

που εμφανίζει ζημίες, χειραγωγεί τα κέρδη έτσι ώστε να εμφανίζει θετικά 

                                                           
28 Βλ.Barth, E.M., Landsman, R.W. and Lang, H.M.(2008). International Accounting Standards and 

Accounting Quality, Journal of Accounting Research 46 (3), p. 496 

29 Βλ.Barth, E.M., Landsman, R.W. and Lang, H.M.(2008). ο.π., pp 467-498 

30 Βλ. Ball, R., Robin, A. And Wu, S. (2003). Incentives versus standards: Properties of accounting 

income in four East Asian countries, Journal of Accounting and Economics, Vol.36, 2003, pp 235-

270 
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αποτελέσματα στα νούμερα των οικονομικών καταστάσεων.
31

 Το Νοέμβριο του 2001 ο 

οίκος αξιολόγησης Standard & Poor (S&P)  ανέφερε ότι πολλές επιχειρήσεις αυξάνουν 

τεχνητά τα κέρδη τους, ενώ έρευνα του Ινστιτούτου Levy εκτίμησε ότι τα λειτουργικά 

κέρδη για το δείκτη S&P 500
32

 έχουν διογκωθεί τουλάχιστον κατά 10% ετησίως τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες με τη βοήθεια ενός συνδυασμού μεμονωμένων αποσβέσεων 

και λογιστικών κόλπων.
33

 

Η δυσκολία της ανίχνευσης της χειραγώγησης των κερδών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων οφείλεται στην τάση της 

να είναι μη ορατή στους χρήστες των καταστάσεων. Όσο δύσκολο είναι να ανιχνευθεί η 

χειραγώγηση στις οικονομικές καταστάσεις, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται ότι είναι. 

Ένας καθοριστικός παράγοντας που ωθεί τις οικονομικές οντότητες να χειραγωγήσουν 

τα κέρδη τους προκύπτει από μια πιθανή διαμάχη ανάμεσα στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν την εξουσία και τη δύναμη της θέσης τους στην επιχείρηση με 

σκοπό να επωφεληθούν σε βάρος των μετόχων. Από την άλλη πλευρά, οι μέτοχοι 

τείνουν προς την υπόθεση ότι υπάρχει ήδη ένα πληθωριστικό κέρδος το οποίο 

ενσωματώνεται στις προβλέψεις τους. Έτσι αναμένεται ότι η λογιστική ευχέρεια για 

χειραγώγηση των κερδών μπορεί να καταστήσει τις οικονομικές καταστάσεις 

περισσότερο ενήμερες προς τους εξωτερικούς χρήστες.
34

 

 

 

                                                           
31 Βλ. Burgstahler, D., and I. Dichev. “Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and 

Losses.” Journal of Accounting and Economics, 24 (1997): 101.  

32 Ο δείκτης 500 της S&P είναι ένας δείκτης που ακολουθεί τις τιμές 500 μεγάλων εταιριών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί δείκτη ένδειξης της οικονομικής 

κατάστασης των ΗΠΑ καθώς και της πορείας της οικονομίας τους στο μέλλον. Για μια 

περισσότερο λεπτομερή ανάλυση του δείκτη βλ. Investopedia, Standard & Poor’s 500 Index – 

S&P 500 διαθέσιμο εδώ http://www.investopedia.com/terms/s/sp500.asp  

33 Βλ. Economics focus, “Taking the measure”, The Economist, Nov.22, 2001, available here 

http://www.economist.com/node/873864 (28/02/2017) 

34 Βλ. Pappas, K. (2010). Earning Management and Corruption: Evidence from the European Union, 

School of Economics and Business Administration, International Hellenic University, 

Thessaloniki, 2010, p.10 

http://www.investopedia.com/terms/s/sp500.asp
http://www.economist.com/node/873864
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2.3.  Τρόποι Χειραγώγησης των Κερδών 

2.3.1. Η τεχνική των Εξαγορών - “Big Bet On the Future” 

Η τεχνική των εξαγορών ή αλλιώς Λογιστική της Εξαγοράς (Acquisition 

Accounting) αναφέρεται στην απόκτηση μιας εταιρίας από μια άλλη με τη μέθοδο της 

εξαγοράς, βάζοντας έτσι ένα μεγάλο στοίχημα στο μέλλον (big bet on the future).
35

 Υπό 

το ρυθμιστικό πλαίσιο των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (Generally Accepted 

Accounting Principles – στο εξής GAAP) μια εξαγορά πρέπει να αναφερθεί ως 

«αγορά», γεγονός που αφήνει περιθώριο για την εμφάνιση του φαινομένου της 

χειραγώγησης των κερδών.
36

 

Η τεχνική της εξαγοράς αφήνει δύο «παράθυρα» ανοιχτά για τη χειραγώγηση 

κερδών. Το πρώτο αφορά τη διαγραφή εξόδων που αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη 

(Research and Development – R&D) για την εταιρία που συγχωνεύεται, έναντι των 

τρεχόντων κερδών κατά το έτος που πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση, 

προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό μελλοντικά κέρδη από τις συγκεκριμένες χρεώσεις. 

Σε μια τέτοια περίπτωση τα κέρδη στο μέλλον θα εμφανιστούν υψηλότερα, αφού το 

κόστος στην ουσία πραγματοποιείται μελλοντικά. Το δεύτερο παράθυρο που αφήνει 

περιθώριο χειραγώγησης των κερδών αφορά στη διεκδίκηση των κερδών από την 

πρόσφατα αποκτηθείσα εταιρία, αφού αυτά ενοποιηθούν  με τα κέρδη της μητρικής 

εταιρίας. Μετά την ενοποίηση των κερδών της συγχωνευμένης με τη μητρική, άμεσα 

εμφανίζεται μια ταχεία αύξηση στα κέρδη της μητρικής κατά το έτος που 

πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση. Έτσι η μητρική εταιρία βάζει ένα μεγάλο στοίχημα 

στο μέλλον μέσα από την εξαγορά αυτή για την παρουσίαση αυξημένων μελλοντικά 

κερδών.
37

 

 

                                                           
35

 Βλ. McKee, T.E. (2005). Earnings management: An executive prospective. Mason, Ohio: Thomson 

36
 Βλ. Rahman, M. Md, Moniruzzaman, M. and Sharif, J. Md. (2013). Techniques, Motives and 

Controls of Earnings Management, International Journal of Information Technology and Business 

Management, 11 (1): 22-34 

37
 Βλ. McFarland, K.R. (2008). The Breakthrough Company: How Everyday Companies Become 

Extraordinary Performers, Crown Business, USA, p. 75 
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2.3.2. Αλλαγή των GAAP 

Κάθε οικονομική οντότητα υιοθετεί ένα πλαίσιο αρχών και προτύπων κατά την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σπάνια παρεκκλίνει από το 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Η ποιότητα των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων 

συνδέεται άμεσα με την τιμή των μετοχών της εταιρίας, αφού η χαμηλή ποιότητα των 

καταστάσεων μπορεί να υποβαθμίσει την τιμή της μετοχής. Όπως ήδη αναφέραμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις τις καθιστούν χρήσιμες 

για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αλλοίωση της ποιότητας 

των χαρακτηριστικών αυτών, θα οδηγήσει σε πτώση της τιμής της μετοχής αφού θα 

μειωθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των κατόχων της μετοχής απέναντι στην 

εταιρία. 

Παρά το γεγονός αυτό, οι αρχές αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς να 

επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην τιμή της μετοχής. Η ευελιξία που παρέχει 

πολλές φορές το Χρηματοοικονομικό Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Financial 

Accounting Standards Board - FASB) στην υιοθέτηση των αρχών από τις εταιρίες εντός 

ενός χρονικού πλαισίου, αφήνει περιθώρια στις εταιρίες για εθελοντική υιοθέτηση των 

αρχών, αφήνοντας έτσι περιθώριο για χειραγώγηση των κερδών.
38

 

Παράλληλα, η δυνατότητα υιοθέτησης βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης 

εσόδων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να αλλάξει κάποιον από τους κανόνες 

αυτούς, αφήνοντας της περιθώριο για χειραγώγηση των κερδών. Για παράδειγμα, ο 

τρόπος που η εταιρία πληρώνει τους διαχειριστές της μπορεί να αλλάξει. Ενώ τους 

πλήρωνε με μετρητά και η καταγραφή εσόδων γινόταν σε ταμειακή βάση, 

καταγράφοντας τα έξοδα αυτά τη στιγμή της πληρωμής, μια αλλαγή στον τρόπο 

πληρωμής βάσει της αρχής των δεδουλευμένων μπορεί να την βοηθήσει να καταγράψει 

                                                           
38

 Βλ. Rosenfeld, P. (2000). What Drives Earnings Management? It is GAAP itself., Journal of 

Accountancy, available at 

http://www.journalofaccountancy.com/issues/2000/oct/whatdrivesearningsmanagement.html 

(30/03/2017) 

http://www.journalofaccountancy.com/issues/2000/oct/whatdrivesearningsmanagement.html
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τα έξοδα από αυτά σε δεδουλευμένη βάση, μειώνοντας έτσι τα έσοδα κατά το έτος 

υιοθέτησης αυτής της πρακτικής.
39

 

2.3.3. Απόσβεση, Υποτίμηση και Εξάντληση – Amortization, Depreciation and 

Depletion 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας μπορούν να 

ωφελήσουν την εταιρία, αφού αυτή μπορεί να καταμερίσει το κόστος τους την περίοδο 

που επιδιώκει να επωφεληθεί. Το ΔΛΠ 38 αφορά τα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία και 

τον καθορισμό της λογιστικής τους αντιμετώπισης. Στα στοιχεία αυτά εφαρμόζεται ο 

λογισμός απόσβεσης, ενώ παράλληλα μέσα από την διαγραφή τους εντοπίζονται 

ευκαιρίες για χειραγώγηση των κερδών. 

Όταν η οικονομική οντότητα επιλέγει μέθοδο διαγραφής τότε το διοικητικό 

συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για το ποια από αυτές τις μεθόδους δίνει μεγαλύτερο 

περιθώριο για λογιστικό χειρισμό μεγαλύτερων εξόδων στην τρέχουσα χρήση από ότι 

σε άλλη. Ο λογιστικός χειρισμός του πάγιου στοιχείου εξαρτάται από την εκτίμηση της 

διάρκειας ωφέλιμης ζωής του. Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου μπορεί να είναι πλασματικά 

μικρότερη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Επιπλέον, ένα μακροχρόνιο στοιχείο 

παγίου μπορεί να διατηρήσει την πραγματική του αξία ή ένα μέρος αυτής ακόμη και 

μετά τη διέλευση του χρόνου εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του. Έτσι η αξία του 

μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη και 10 με 15 χρόνια αργότερα.
40

   

2.3.4. Πώληση/Επανεκμίσθωση και Τεχνικές Ανταλλαγής Περιουσιακών 

Στοιχείων – Sale/Leaseback and Asset Exchange Techniques 

Η ολοκληρωτική πώληση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου μακροπρόθεσμα 

παραγωγικού και η επανεκμίσθωση του μπορεί κάποιες φορές να έχει ως αποτέλεσμα 

την καταγραφή μη διαπιστωμένων κερδών ή ζημιών. Η απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου να πουλήσει ένα μακροχρόνιο πάγιο περιουσιακό στοιχείο που στη 

δεδομένη χρονική περίοδο δεν πραγματοποιήσει κάποιο κέρδος ή ζημία, δύναται να 

οδηγήσει στη βελτίωση της εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. Τις περισσότερες 

                                                           
39

 Βλ. Makar, S.D., Alam, P. and Pearson, A.P. (2000). Earnings Management When does Juggling the 

Numbers Become Fraud?, available at http://www.fraud-

magazine.com/article.aspx?id=4294968448 (30/03/2017) 

40
 Βλ. Νεγκάκης, Χρ. (2015). ο.π., σσ. 264-268 

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294968448
http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294968448
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φορές το στοιχείο αυτό εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της εταιρίες με 

μικρότερη αξία από την πραγματική του. Αν το στοιχείο αυτό πουληθεί στην 

πραγματική του αξία τότε η πώληση του θα αποφέρει ένα επιπλέον κέρδος με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξημένων εσόδων στην τρέχουσα εταιρική χρήση.
41

 

Από την άλλη πλευρά, συχνά οι εταιρίες που προβαίνουν στην πώληση ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχεία, αμέσως μετά προχωρούν σε ενοικίαση αυτού. Αν η 

πώληση αυτή επιφέρει ζημία, τότε η ζημία αναγνωρίζεται στις καταστάσεις, ενώ τα 

κέρδη αποσβένονται τμηματικά όταν υπάρχει το ενδεχόμενο της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Το γεγονός αυτό προσφέρει στην εταιρία την ευκαιρία μέσα από την 

καταγραφή ζημιών ή κερδών να προβεί σε χειραγώγηση κερδών.
42

   

 

2.3.5. Κατάταξη Λειτουργικών έναντι μη Λειτουργικών Κερδών - Operating 

versus non-operating income 

Η κατάταξη των κερδών σε μια οικονομική οντότητα διαχωρίζει δύο είδη 

κερδών. Τα λειτουργικά και τα μη λειτουργικά. Τα λειτουργικά κέρδη αποτελούν τα 

κέρδη που αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον. Στα μη λειτουργικά κέρδη 

εμφανίζονται τα έκτακτα ή επανεμφανιζόμενα γεγονότα που δεν επηρεάζουν τα 

μελλοντικά κέρδη. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης πολλές φορές 

καταγράφονται κατηγορίες κερδών που όμως δεν αποτελούν μέρος των κανονικών 

λειτουργικών εσόδων. Τα ποσά που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούνται  

πολλές φορές από τη διοίκηση με στόχο την βελτίωση των οικονομικών 

καταστάσεων.
43

 

 

 

                                                           
41

 Βλ. Dan, M.S. and Ababei, D. (2014). Sale-and-Leaseback Transaction. A Funding Method, The 

Valuation Journal, 9 (1), 2014: 34-53 

42 Βλ. Dan, M.S. and Ababei, D. (2014). ο.π., σελ. 45 
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  Βλ. Rahman, M. Md, Moniruzzaman, M. and Sharif, J. Md. (2013). ο.π., σελ. 28 
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2.3.6. Λογιστική των δεδουλευμένων (accrual accounting) και τεχνικές “cookie 

jar reserve’’ 

Η λογιστική της αρχής του δεδουλευμένου, αποτελεί αρχή που υιοθετείται για 

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και «επιτάσσει την 

αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη 

συμπερίληψη τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στο χρόνο που 

προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά».44
 Τη στιγμή που η 

διοίκηση της οικονομικής οντότητας εκτιμήσει και καταγράψει την υποχρέωση αυτή 

μπορεί να δημιουργηθεί μια αβεβαιότητα σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που 

προκαλούν μια αβεβαιότητα. Έτσι, ανάλογα την εκτίμηση που θα διαμορφώσει η 

διοίκηση, αυτή αποκτά τη δυνατότητα να χειραγωγήσει τα κέρδη της εταιρίας. Ο 

τρόπος που λειτουργεί η διοίκηση είναι δημιουργώντας ένα αποθεματικό ‘cookie jar 

reserve’, το οποίο η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει μελλοντικά για να προκαλέσει 

μια βελτίωση της εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 

 Όταν η διοίκηση επιλέξει να διαμορφώσει μια εκτίμηση υψηλής τιμής από 

πιθανές εκτιμήσεις εξόδων, τότε η καταγραφεί μελλοντικών εξόδων θα είναι 

μειωμένη, ενώ θα είναι αυξημένη κατά την τρέχουσα χρήση. Αν υπάρξει επαλήθευση 

αυτής της εκτίμησης, τότε το αποθεματικό που δημιουργήθηκε θα παραμείνει κενό 

δημιουργώντας προοπτικές για υψηλότερα κέρδη. Κατά τη διάρκεια των υψηλών 

κερδών, η επιχείρηση θα καθιερώσει πρόσθετες δαπάνες και στη συνέχεια θα μειώσει 

την υποχρέωση για τη δημιουργία εσόδων μελλοντικά, «τραβώντας ένα μπισκότο από 

το βάζο».45 
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 Βλ. ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014, NOMOΣ 4308, Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις, διαθέσιμος εδώ https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 (04/04/2017) 

45
 Βλ. McGregor, S. ‘Earnings Management and Manipulation’, available at 

http://webpage.pace.edu/pviswanath/notes/corpfin/earningsmanip.html //(04/04/2017) 
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2.3.7. Εμπλουτισμός επενδυτικού χαρτοφυλακίου - “flushing” the investment 

portfolio 

Οι διοικήσεις των οικονομικών οντοτήτων αποφασίζουν πολλές φορές την 

αγορά μετοχών άλλων εταιριών προκειμένου να επενδύσουν τα κεφάλαια τους, 

δημιουργώντας έτσι στρατηγικές συμμαχίες. Τα GAAP έχουν αφήσει το περιθώριο 

στις επενδύσεις κάτω του 20% των μετοχών της άλλης εταιρίας να χαρακτηρίζονται 

ως παθητικές δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία που κάνει την επένδυση να έχει 

την ευελιξία να μην συμπεριλάβει το καθαρό εισόδημα του διαχειριστή της στις 

οικονομικές καταστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, τα GAAP έχουν ορίσει κάποιες 

προϋποθέσεις ώστε οι παθητικές αυτές επενδύσεις να κατηγοριοποιούνται ανάλογα 

με τη λογιστική τους μεταχείριση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα χρεόγραφα 

προς αγορά, στα οποία κάθε αλλαγή της εμπορικής τους αξίας κατά τη διάρκεια μιας 

χρήσης, ή τα κέρδη ή οι ζημίες τους από την πώληση, καταγράφονται στα 

λειτουργικά κέρδη. Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει τα «χρεόγραφα διαθέσιμα 

προς πώληση», στα οποία κάθε αλλαγή στην εμπορική τους αξία καταγράφεται στην 

τελευταία γραμμή των αποτελεσμάτων χρήσης και όχι σαν λειτουργικό κέρδος. Μόνο 

όταν τα χρεόγραφα πωληθούν, τότε τα κέρδη ή οι ζημίες καταγράφονται στο 

λειτουργικό αποτέλεσμα.
46

 

Οι δυνατότητες που προσφέρονται για χειραγώγηση των κερδών μέσα από την 

τεχνική αυτή, είναι σύμφωνα με τα GAAP οι εξής: 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις χρεογράφων, τα οποία έχουν αποκτήσει αξία. 

Όταν απαιτούνται λοιπόν έσοδα, τότε πωλείται ένα χρεόγραφο από την 

κατηγορία αυτή το οποίο παρουσιάζει απραγματοποίητο κέρδος που θα 

συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έξοδα. 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις χρεογράφων, τα οποία έχουν απολέσει αξία. Η 

πώληση αυτή πραγματοποιείται σε περίπτωση που η εταιρία θέλει να 

δημοσιεύσει χαμηλότερα έσοδα, με τη ζημία να καταγράφεται στα 

λειτουργικά έξοδα. 

                                                           
46
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 Πραγματοποίηση αλλαγών στην πολιτική διακράτησης χρεογράφων 

χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία 

να εντάξει το χρεόγραφο που έχει στη διάθεση της σε διαφορετική 

κατηγορία, ανάλογα με το σκοπό που έχει. 

 Διαγραφή απαξιωμένων χρεογράφων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία 

όταν διαθέτει χρεόγραφα που παρουσιάζουν μείωση της αξίας τους για 

μεγάλη χρονική περίοδο, τότε προβαίνει σε διαγραφή αυτών ανεξάρτητα 

σε ποια κατηγορία ανήκουν.  

 

2.3.8. Απομάκρυνση προβληματικών Εταιριών - “Throw out” a problem child 

Η τεχνική αυτή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε μια μητρική και μια θυγατρική της 

εταιρία. Σε περιπτώσεις όπου η θυγατρική εταιρία δεν παρουσιάζει τις προσδοκώμενες 

από τη μητρική αποδόσεις, τότε η μητρική έχει το δικαίωμα να την απομακρύνει με 

διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μην συμπαρασυρθεί μαζί της σε ένα αρνητικό 

αποτέλεσμα. Οι τρόποι που μπορεί αυτό να γίνει είναι οι εξής
47

: 

 Πώληση της θυγατρικής εταιρίας. Η πώληση αυτή καταγράφει ένα κέρδος ή 

μια ζημία που καταγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας 

χρήσης. Αν η ζημία που καταγράφεται είναι μεγάλη, τότε η διοίκηση έχει το 

περιθώριο να μην την αναφέρει και να την μετακυλήσει μέσα από ένα ‘spin 

off’, σαν μεταφορά δραστηριοποίησης σε έναν άλλο ειδικότερο ή 

περισσότερο γενικό κλάδο. 

 Δημιουργία μιας εταιρίας ειδικού σκοπού – Special Purpose Entity (στο εξής 

SPE). Η δημιουργία μιας SPE παρέχεται σαν δυνατότητα από τα GAAP με 

στόχο τη μεταφορά σε αυτή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

Τα στοιχεία αυτά δύναται να είναι περιουσιακά που ενώ έπρεπε να έχουν 

πωληθεί, απλά μετακινούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης, με τον 

εκχωρητή να καταγράφει ζημία ή κέρδος από την πώληση αυτή. Οι SPE δεν 

ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του εκχωρητή.  

                                                           
47

  Βλ. Rahman, M. Md, Moniruzzaman, M. and Sharif, J. Md. (2013). ο.π. 
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 Απόσπαση θυγατρικής εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή οι μετοχές της 

προβληματικής θυγατρικής διανέμονται ή ανταλλάσσονται μεταξύ των 

μετόχων της. Τα GAAP εδώ προϋποθέτουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

της προηγούμενης χρήσης θα πρέπει να απεικονίζουν τα αποτελέσματα της 

εταιρίας που έχει απομείνει, χωρίς να αναφέρονται κέρδη ή ζημίες στις 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής.  

 

2.3.9. Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών – Early Retirement of Debt 

Όταν στην κατάσταση οικονομικής θέσης της εταιρίας υπάρχουν 

μακροπρόθεσμα εταιρικά χρέη, τότε η εταιρία έχει το δικαίωμα να τα αποπληρώσει 

νωρίτερα. Τα ομόλογα, που αποτελούν είδος μακροπρόθεσμου χρέους, καταγράφονται 

στην χρεολυτική λογιστική τους αξία, με αποτέλεσμα αν η αποπληρωμή γίνει νωρίτερα, 

η πληρωμή των μετρητών που απαιτείται να είναι διαφορετική από αυτή που απαιτείται 

με τη λογιστική τους αξία. Έτσι δημιουργούνται λογιστικά κέρδη ή ζημίες, τα οποία 

πρέπει να καταγραφούν στην τελευταία γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης. Η τεχνική αυτή αφήνει περιθώρια χειραγώγησης των κερδών, δίνοντας στην 

εταιρία τη δυνατότητα να επιλέγει αυτή την οικονομική περίοδο που θα αποπληρώσει 

το χρέος.
48

 

2.3.10. Χρήση των Παραγώγων – Use of Derivatives 

Τα παράγωγα είναι «χρηματοοικονομικά προϊόντα (ή πιο απλά μια συμφωνία 

μεταξύ ατόμων) των οποίων η αξία παράγεται από την τιμή κάποιων άλλων 

περιουσιακών στοιχείων».49 Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται από την εταιρία με σκοπό 

αυτή να προστατευτεί από διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως η 

διαχείριση κινδύνου, η κερδοσκοπία, η μείωση του κόστους συναλλαγών και η 

ρυθμιστική εξισορροπητική αγοραπωλησία. Τα παράγωγα απεικονίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης της εταιρίας σαν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

και υπολογίζονται με την ακριβοδίκαιη αξία τους, ενώ τα κέρδη ή οι ζημίες που 

                                                           
48

 Βλ. Rahman, M. Md, Moniruzzaman, M. and Sharif, J. Md. (2013). ο.π. 

49
 Βλ. Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2015). Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, 

Εκδόσεις Rossili, Αθήνα: 534 
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απορρέουν από αυτά αναγνωρίζονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα, προσφέροντας τη 

δυνατότητα στην εταιρία για χειραγώγηση των κερδών. 

2.3.11. Τεχνική “Shrink the Ship” 

Οι εταιρίες δεν χρειάζεται να αναφέρουν κέρδη ή ζημίες στις οικονομικές τους 

καταστάσεις που προέρχονται από την επαναγορά ιδίων μετοχών, δεδομένου ότι δεν 

αναγνωρίζεται εισόδημα από τη συναλλαγή. Οι επαναγορές μετοχών δεν επηρεάζουν 

τα κέρδη αλλά επηρεάζουν τα κέρδη ανά μετοχή, το λεγόμενο δείκτη Earnings per 

Share – EPS, ο οποίος αποτελεί υποκατάστατο των κερδών και προσφέρει τη 

δυνατότητα για χειραγώγηση των κερδών από την οικονομική οντότητα.
50 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. Δημιουργική Λογιστική και Απάτη 

3.1. Εννοιολογική Οριοθέτηση της Απάτης 

Η Εθνική Επιτροπή για την καταπολέμηση της δόλιας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης των ΗΠΑ (1987) (US National Commission of Fraudulent Financial 

Reporting) όρισε ως δόλια οικονομική πληροφόρηση «την εκ προθέσεως ή απερίσκεπτη 

συμπεριφορά, είτε με πράξη είτε με παράλειψη, η οποία φέρει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη παραπλάνηση των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων». Για να 

θεωρηθεί η χρηματοοικονομική πληροφόρηση δόλια, πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη 

πρόθεση να παραπλανηθούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων με ουσιαστικό 

τρόπο. Όταν λοιπόν εμπλέκεται το στοιχείο της «πρόθεσης» για εξαπάτηση, τότε οι 

λογιστικές πρακτικές θεωρούνται δόλιες. Ο Prosser (1971) περιγράφει τα βασικά 

στοιχεία διάπραξης χρηματοοικονομικής απάτης ως εξής
51

: 

 ψευδής αντιπροσώπευση ενός πραγματικού γεγονότος  

 η αντιπροσώπευση πραγματοποιείται με γνώση της παραποίησης της  

 ένα πρόσωπο δρα μέχρι την αντιπροσώπευση και  

 το πρόσωπο που ενεργεί είναι ήδη κατεστραμένο από την πεποίθηση του κατά 

τη διάρκεια της αντιπροσώπευσης 

Οι Ernst and Young (2009) ορίζουν την απάτη ως «μια πράξη εκούσια ή ένα 

λάθος στο οποίο προβαίνει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, που γνωρίζουν ότι το 

σφάλμα αυτό μπορεί να αποφέρει ορισμένα οφέλη που δεν αφορούν ούτε τα άτομα αυτά 

ούτε τις οντότητες ούτε και άλλα μέρη», ενώ ο Adeneji (2004:354) αντιλαμβάνεται την 

απάτη ως μια «εκ προθέσεως πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων μεταξύ των 

                                                           
51 Βλ. David, F. And Abreu, R. (2008). Taxation and Fiscal Evasion: A Perspective on Corporate 

Social Responsibility, in (Eds.) Crowther, D. And Capaldi, N. (The Ashgate Research Companion 

to Corporate Social Responsibility, Publ. Taylor & Francis Ltd, UK, 2008, pp.357-386 
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διευθυντικών στελεχών ή τρίτων ατόμων που προκαλούν σφάλματα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση».
52

 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (στο εξής ΔΠΕ) 240 ορίζει την απάτη ως «μια 

εκ προθέσεως πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα της οικονομικής μονάδας ή από 

τη διοίκηση ή από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, από 

εργαζόμενους ή από τρίτα μέρη, η οποία ενέχει παραπλάνηση για την απόκτηση ενός μη 

δίκαιου ή παράνομου πλεονεκτήματος».53
  Η διοίκηση έχει την κύρια ευθύνη για την 

πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αφού 

τις περισσότερες φορές που διαπράττεται απάτη στις οικονομικές καταστάσεις, αυτή 

συνδέεται άμεσα με τα κίνητρα των managers και των υπολοίπων εσωτερικών 

χρηστών. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση θα πρέπει να υιοθετήσει μια κουλτούρα 

ειλικρίνειας και δεοντολογικής συμπεριφοράς και να επιφορτιστεί με την ευθύνη για 

την επίβλεψη της αποτροπής της απάτης, αφού πολλές φορές οι προσπάθειες της να 

διαχειριστεί τα κέρδη επηρεάζουν τις αντιλήψεις των αναλυτών ως προς την απόδοση 

και την κερδοφορία της οικονομικής οντότητας.
54

 

Οι Salehi και Mansoury (2009:7) όρισαν την απάτη ως τη «σκόπιμη 

στρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων ή άλλων εγγράφων από εσωτερικά ή 

εξωτερικά πρόσωπα της οικονομικής οντότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε για να 

αποκρυφτούν στοιχεία όπως η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο που θα επέφερε οικονομικά οφέλη».55 Ο Jones (2011:7) χαρακτήρισε ως 

απάτη «τη χρήση πλασματικών λογιστικών συναλλαγών ή συναλλαγών που 

απαγορεύονται από τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές – Generally Accepted 

                                                           
52 Βλ. Abdullahi, R., Mansor, N. And Nuhu, M.S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond 

Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research, European Journal of 

Business and Management, 7 (28), 2015, p.31 

53 Βλ. αναλυτικά για ΔΠΕ 240 Λουμιώτης, Β.Ι. και Τζίφας, Β.Ν. (2012). Βασικές Οδηγίες 

Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, 

2012, σελ.   

54 Βλ. International Standard on Auditing 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an 

audit of Financial Statements, Effective for audits of financial statements for periods beginning on 

or after December 15, 2009, p.157, available at http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-

2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf (03/03/2017) 

55 Βλ. Kassem, R. (2012). Earning Management and Financial Reporting Fraud: Can External 

Auditors Spot the Difference?, American Journal of Business and Management, 1(1) 2012, p. 31  

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf
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Accounting Principles)». Το κοινό σημείο όλων αυτών των ορισμών της απάτης 

βρίσκεται στην σκόπιμη ή στην εκ προθέσεως στρέβλωση στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων, γεγονός που διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό την απάτη 

από τη χειραγώγηση κερδών ή το λογιστικό σφάλμα. 

Ο καθοριστικός παράγοντας που διαφοροποιεί την απάτη από το λογιστικό 

σφάλμα είναι εάν η υποκείμενη ενέργεια που οδηγεί σε ανακρίβειες στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σκόπιμη ή ακούσια. Κάποιοι ερευνητές 

πιστεύουν ότι η χειραγώγηση των κερδών δεν αφορά κάποια δόλια πράξη αλλά μια 

πράξη ηθική και νόμιμη, η οποία ενισχύει την αξία των πληροφοριών που παρέχονται 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και είναι 

ιδιαίτερα επωφελής αφού οδηγεί σε αύξηση των κερδών. Οι Diana και Madalina 

(2007) αναφέρουν ότι η χειραγώγηση των κερδών δεν σχετίζεται με την απάτη αλλά 

είναι θέμα ερμηνείας, ενώ οι Jiraporn et al. (2007) διαπίστωσε ότι η χειραγώγηση δεν 

φαίνεται να παρέχει ιδιωτικά οφέλη στη διοίκηση και δεν είναι επιζήμια για την αξία 

της επιχείρησης. Στον αντίποδα, οι Healy και Wahlen (1999:3 8) θεωρώντας ότι η 

χειραγώγηση αποτελεί μια μορφή απάτης αναφέρουν σχετικά με αυτή πως «προκύπτει 

όταν οι διαχειριστές χρησιμοποιούν την κρίση τους στην χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και την διάρθρωση των συναλλαγών για να μεταβάλλουν τις οικονομικές 

εκθέσει, είτε για να παραπλανήσουν ορισμένους μετόχους σχετικά με τις οικονομικές 

επιδόσεις της εταιρίας, είτε για να επηρεάσουν τα συμβατικά αποτελέσματα που 

εξαρτώνται από τα αναφερόμενα λογιστικά μεγέθη».56
 

Πολλές φορές είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί μια λογιστική πράξη ή 

παράλειψη ως απάτη, καθώς το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από την πράξη αυτή 

είναι δύσκολο να ανιχνευθεί. Οι Brennan και Henessy (2001: 1) αναφέρουν σχετικά 

αν «η ταξινόμηση μιας ενέργειας ως δόλιας μπορεί να εξαρτάτατι από τα κίνητρα πίσω 

από αυτήν (για παράδειγμα ήταν σκόπιμη ή τυχαία);» ενώ οι Guy και Pany (1997:4) 

δηλώνουν ότι η απάτη των οικονομικών καταστάσεων διαφοροποιείται από άλλες 

μορφές απάτης καθώς «η δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση διαπράττεται 

συνήθως από τη διοίκηση, με στόχο την εξαπάτηση των χρηστών των οικονομικών 

                                                           
56 Βλ. Healy & Wahlen, (1999). A review of the earnings management literature and its implications 

for standard setting. Accounting Horizons.13(40), 368  
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καταστάσεων, ενώ η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων διαπράττεται εναντίον μιας 

οικονομικής οντότητας, συνήθως όμως από τους εργαζόμενους».57
 

3.2. Κίνητρα για απάτη 

Οι διοικήσεις των οικονομικών οντοτήτων έχουν πολλαπλά οφέλη και 

κίνητρα για να παρουσιάσουν μια εικόνα με ισχυρή απόδοση της επιχείρησης σε όλα 

τα επίπεδα. Οι διαχειριστές των επιχειρήσεων αυτών μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να 

αυξήσουν τα κέρδη, να εμφανίσουν έναν υγιή ισολογισμό με ισχυρούς δείκτες 

κεφαλαίου και ρευστότητας, να διατηρήσουν την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και 

να έχουν ισχυρές ταμειακές ροές με στόχο την χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα κίνητρα των 

διαχειριστών για επίτευξη ισχυρών επιδόσεων της επιχείρησης δημιουργούν επίσης 

κίνητρα για χειραγώγηση κερδών και παραποίηση οικονομικών καταστάσεων. Ένας 

διαχειριστής δύναται να έχει ισχυρά κίνητρα για τη βελτίωση κάποιων στοιχείων των  

οικονομικών καταστάσεων ενώ ταυτόχρονα να έχει ασθενέστερα κίνητρα για τη  

βελτίωση κάποιων άλλων στοιχείων διαφορετικών.
58

 

Σημαντικά κίνητρα για απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

συμμετοχή της διοίκησης σε δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση μεταξύ άλλων 

είναι τα εξής
59

: 

 Πακέτα αποζημιώσεων 

Πακέτα αποζημιώσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα κέρδη και τις αποδόσεις των 

μετοχών. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η διάπραξη απάτης, αφού η 

αύξηση της αποζημίωσης με βάση την απόδοση των μετοχών δημιουργεί μεγαλύτερα 

κίνητρα στα στελέχη να προβούν σε δόλιες πράξεις ή ενέργειες με στόχο την 

                                                           
57 Βλ. Brennan, N. And McGrath, M, (2007). Financial Statement Fraud: Some Lessons from US and 

European Case Studies" published in Australian Accounting Review, 17 (2) (42) (July 2007): 49-

61, available at 

http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2903/04_20%20Brennan%20McGrath%20

Financial%20Statement%20Fraud%20Some%20Lessons%20From%20US%20and%20European%

20Case%20Studies.pdf?sequence=1 (12/03/2017) 

58 Βλ. Davidson, R.H.(2015). Different Financial Statements Frauds, Different Incentives, Different 

Sources, May 2015, p. 2, available at http://rhdavidson.com/wp-content/uploads/2015/10/davidson-

type-042515.pdf  

59 Βλ. Brennan, N. And McGrath, M, (2007). ο.π., σελ. 4 

http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2903/04_20%20Brennan%20McGrath%20Financial%20Statement%20Fraud%20Some%20Lessons%20From%20US%20and%20European%20Case%20Studies.pdf?sequence=1
http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2903/04_20%20Brennan%20McGrath%20Financial%20Statement%20Fraud%20Some%20Lessons%20From%20US%20and%20European%20Case%20Studies.pdf?sequence=1
http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2903/04_20%20Brennan%20McGrath%20Financial%20Statement%20Fraud%20Some%20Lessons%20From%20US%20and%20European%20Case%20Studies.pdf?sequence=1
http://rhdavidson.com/wp-content/uploads/2015/10/davidson-type-042515.pdf
http://rhdavidson.com/wp-content/uploads/2015/10/davidson-type-042515.pdf
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παραπλάνηση των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων. Η ύπαρξη όμως αποζημίωσης βάσει μετοχών σύμφωνα με πολλούς 

ερευνητές δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για απάτη. Οι Johnson, Ryan Jr. and 

Tian (2003) σε έρευνα τους εξέτασαν το βαθμό που το μέγεθος ή η ισχύς των 

κινήτρων που παρέχονται από τις αποζημιώσεις που προέρχονται από τις μετοχές, 

επηρεάζουν την κρίση των στελεχών σχετικά με τη διάπραξη απάτης. Τα ευρήματα 

κατέδειξαν ότι τα στελέχη σε εταιρίες που διέπραξαν χρηματοοικονομική απάτη 

αντιμετώπισαν σημαντικά αυξημένες αποδόσεις μετοχών και δικαιωμάτων 

προαιρέσης από τις αυξήσεις στις τιμές των μετοχών σε σχέση με τα στελέχη στις 

φαινομενικά “αθώες” επιχειρήσεις.
60

 

 Επιθυμία διατήρησης ή αύξησης της τιμής των μετοχών  

 Ανάγκη για εκπλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών προβλέψεων. Όταν 

μα επιχείρηση αστοχήσει στην εκπλήρωση στόχων, τότε δημιουργείται ισχυρό 

κίνητρο στους διαχειριστές για παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στο βαθμό εκπλήρωσης των προβλέψεων και στόχων και την 

προστασία των τιμών των μετοχών. Σύμφωνα με Έκθεση της Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (στο εξής COSO) 

(2010), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεώρησε αρκετά σημαντικό λόγο στη 

διάπραξη χρηματοοικονομικής απάτης την ανάγκη της επιχείρησης να 

εκπληρώσει τους προκαθορισμένους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους 

οικονομικούς στόχους με σκοπό της βελτίωση της εικόνας της προς τους 

επενδυτές.
61

 Όταν μια επιχείρηση αποτύχει στην εκπλήρωση των στόχων 

αυτών, τα κίνητρα για δόλια παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων και 

τη διάπραξη απάτης είναι πιο ισχυρά για τους διαχειριστές προκειμένου να 

προστατέψουν την εικόνα της επιχείρησης και τους εν δυνάμει επενδυτές. 

 Προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Οι 

αποτιμήσεις στοιχείων του ενεργητικού και η απόκρυψη υποχρεώσεων 

                                                           
60 Βλ. Johnson, A.S., Ryan, Jr. H.E. and Tian, S.Y. (2003). Executive Compensation and Corporate 

Fraud, July 23 2003, available at https://www3.nd.edu/~finance/020601/news/Johnson_paper.pdf 

(15/03/2017)  

61 Βλ. Boumediene, S.L. (2014). Detection and Prediction of Managerial Fraud in the Financial 

Statements of Tunisian Banks, Accounting and Taxation, 6(2), 2014, pp. 1-10, available at 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/acttax/at-v6n2-2014/AT-V6N2-2014-1.pdf (15/03/2017) 

https://www3.nd.edu/~finance/020601/news/Johnson_paper.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/acttax/at-v6n2-2014/AT-V6N2-2014-1.pdf
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επικεντρώνονται στην προσπάθεια εμφάνισης μειωμένης απόδοσης της 

εταιρίας με στόχο τη μείωση των φορολογικών της υποχρεώσεων.
62

 

 Ανάγκη για αποφυγή παραβιάσεων όρων δανεισμού. Σύμφωνα με τους 

Dechow et al. (199 ) οι επιχειρήσεις που διέπραξαν απάτη στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέτυχαν υψηλότερη μόχλευση από άλλες 

εταιρίες. 

 Επιθυμία να προσελκύσουν εξωτερικά κεφάλαια με χαμηλότερο κόστος. 

Πέρα από τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα της διοίκησης μιας εταιρίας 

στη διάπραξη απάτης, υπάρχουν κάποια επιπλέον κίνητρα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της οικονομικής οντότητας. Τα κίνητρα αυτά σχετίζονται πολλές φορές με 

το ασθενές και αδύναμο σύστυμα ελέγχου, την ανεπάρκεια εσόδων και κερδών, την 

υπερβολική έμφαση της διοίκησης στις προβλέψεις κερδών και στο καθεστώς 

ιδιοκτησίας. Οι Fama και Jensen (1983)  παρουσίασαν την υπόθεση ότι η λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου αυξάνεται όταν στον έλεγχο 

αυτό συμπεριλαμβάνονται και εξωτερικοί διευθυντές, οι οποίοι έχουν κίνητρα 

ανάπτυξης της φήμης τους ως εμπειρογνώμονες της εταιρίας τους. Οι εξωτερικοί 

διευθυντές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν κατέχουν σημαντικό αριθμό 

μετοχών της εταιρίας, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση 

φαινομένων απάτης με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων.
63 

3.3. Ανίχνευση και διερεύνηση της απάτης 

Η απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχει άμεσο αντίκτυπο στους 

μετόχους και τους πιστωτές μιας οικονομικής οντότητας, αφού τους βλάπτει άμεσα 

με κίνδυνο απώλειας μέρους των επενδύσεων τους σε περίπτωση πτώχευσης ή 

αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρίας. Η δόλια χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (Fraudelent Financial Reporting – στο εξής FFR), έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των χρηστών και στην ακεραιότητα του συστήματος 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η μείωση της εμπιστοσύνης αυτής επηρεάζει 

                                                           
62 Βλ. Accociation of Certified Fraud Examiners,  Common Financial Statements Frauds, Brisbane 

Chapter No.71, available at https://brisbaneacfe.org/library/third-party-fraud/common-financial-

statement-frauds/ (23/03/2017) 

63 Βλ. Brennan, N. And McGrath, M, (2007). ο.π., σελ. 5 
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τους εκδότες των οικονομικών καταστάσεων, καθώς οι επενδυτές και οι πιστωτές θα 

απαιτήσουν υψηλότερα ποσοστά απόδοσης, ενόψει μεγαλύτερης αβεβαιότητας 

σχετικά με την ακρίβεια των οικονομικών εκθέσεων.
64

 

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών (American Institute of 

Certified Public Accountants – AICPA) ορίζει δύο τύπους οικονομικής ανακρίβειας 

στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας. Ο πρώτος τύπος ανακρίβειας προκύπτει 

από την FFR, η οποία αναφέρεται «στη σκόπιμη και εκ προθέσεως παράλειψη 

γνωστοποιήσεων ή στις σκόπιμες ανακρίβειες ή παραλείψεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με σκοπό την εξαπάτηση των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών».65 Ο 

δεύτερος τύπος ανακρίβειας απορρέει από την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 

(γνωστές ως αποζημιώσεις, όπως ήδη αναφέραμε προηγουμένως) και περιλαμβάνει 

«την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής οντότητας, όταν η κλοπή 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις να μην παρουσιάζονται σύμφωνα 

με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές».66 
 

Για να εκτιμηθεί και να διερευνηθεί κάποια πιθανότητα απάτης που θα 

προκύπτει από τους προαναφερθέντες τύπους ανακρίβειας στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι χρήστες αυτών έχουν αναπτύξει ποικίλα εργαλεία και μεθόδους, 

όπως για παράδειγμα η ανάλυση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι 

Spathis (2002) και Persons (1995) αναφέρουν σχετικά ότι κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία όπως οι απαιτήσεις από πελάτες και τα αποθέματα 

εμφανίζονται περισσότερο επιρρεπή σε χειραγώγηση και παραποίηση. Τα στοιχεία 

αυτά θεωρούνται «μαλακά ή ρευστά περιουσιακά στοιχεία» και χειραγωγούνται πιο 

                                                           
64 Βλ. Raab, M. S. (1986). Detecting and Preventing Financial Statement Fraud: The Roles of the 

Reporting Company and the Independent Auditor, Yale Law & Policy Review: Vol. 5: Iss. 2, 

Article 14, p. 514, available at: h p://digitalcommons.law.yale.edu/ylpr/vol5/iss2/14 (25/03/2017) 

65 Βλ. National Commission of Fraudelent Financial Reporting, Report of the National Commission 

on Fraudelent Financial Reporting, October 1987, σελ. 2  

66 Βλ. Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, AU Section 316, (Supersedes SAS No. 

82.) Source: SAS No. 99; SAS No. 113, Effective for audits of financial statements for periods 

beginning on or after December 15, 2002, unless otherwise indicated, p.1722, available at 

https://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00316.pdf 

(25/03/2017) 
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εύκολα σε σχέση με στοιχεία όπως οι πωλήσεις και τα κέρδη εις νέον.
67

 Οι Guan et al. 

(2004)
68

 σε έρευνα τους εξέτασαν το βαθμό που οι επενδυτές μπόρεσαν να 

ανιχνεύσουν φαινόμενα απάτης από τη διοίκηση χρησιμοποιώντας τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικών οντοτήτων. Χρησιμοποιώντας 21 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που έλαβαν από οικονομικές καταστάσεις εταιριών που 

είχαν διαπράξει απάτη, διαπίστωσαν ότι η ανάλυση των δεικτών αυτών είναι εντελώς 

αναποτελεσματική στην ανίχνευση απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
69

 

Η ελεγκτική εταιρία Prise Waterhouse στα τέλη του 1985 δημοσίευσε μια 

έκθεση σχετικά με την απάτη στις οικονομικές καταστάσεις συστήνοντας 

αναθεώρηση των ελεγκτικών προτύπων και αλλαγές στη δομή και την οργάνωση του 

λογιστικού επαγγέλματος. Ειδικότερα, πρότεινε την αλλαγή των προτύπων ελέγχου 

ώστε ο ανεξάρτητος ελεγκτής να μπορεί να εκτελέσει δύο σημαντικά καθήκοντα. Να 

επανεξετάσει και να αξιολογήσει τους εσωτερικούς ελέγχους διαχείρισης και να 

εξετάσει το επιχειρηματικό περιβάλλον της εταιρίας για συμπτώματα πιθανής απάτης 

στις οικονομικές καταστάσεις.
70

 

3.4. Το Τρίγωνο της Απάτης και η Θεωρία του Διαμαντιού 

Η Εθνική Επιτροπή Πληροφόρησης για την Οικονομική Απάτη στις ΗΠΑ 

(Treadway Commission) σε μελέτες που έχει πραγματοποιήσει αναφέρει ρητά ότι η 

δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση εμφανίζεται συνήθως ως αποτέλεσμα 

διαφόρων περιβαλλοντικών δυνάμεων και ευκαιριών, θεσμικών ή ατομικών. Οι 

δυνάμεις αυτές και οι ευκαιρίες σε συνδυασμό με πιέσεις και κίνητρα ενθαρρύνουν 

άτομα και επιχειρήσεις να εμπλακούν σε δόλιες οικονομικές πράξεις. Με το σωστό 

συνδυασμό δυνάμεων και ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί δόλια χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Ο καθηγητής Donald Cressey από το 1950 έχει μελετήσει ορισμένους 

παράγοντες που οδηγούν σε δόλιες πράξεις στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα 

                                                           
67 Βλ. Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z.M. and Khairuddin, K.S. ( 2014). Detecting Fraudelent 

Financial Reporting through Financial Statement Analysis, Journal of Advanced Management 

Science 2(1), March 2014  

68 Βλ. Kaminski, Κ.Α., Wetzel, T.S. and Guan, L. (2004). Can financial ratios detect fraudulent 

financial reporting?,  Managerial Auditing Journal, 19 (1):15-28  

69 Βλ. Kaminski, Κ.Α., Wetzel, T.S. and Guan, L. (2004). σελ. 22 

70 Βλ. Raab, M. S. (1986). ο.π., σσ. 518-519 
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με μελέτες που έχει πραγματοποιήσει κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όταν ανιχνεύεται 

απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες 

που δρουν σωρευτικά: πρόθεση (προμελετημένη)/πίεση, ευκαιρία και εκλογίκευση. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι γνωστοί ως το «Τρίγωνο της Απάτης» (Fraud 

Triangle).
71

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Cressey (1953:741) δήλωσε ότι «τα άτομα παραβιάζουν 

την εμπιστοσύνη που έχει δοθεί προς το πρόσωπό τους όταν θεωρούν ότι έχουν 

αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κοινωνικές κυρώσεις 

και οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται με ιδιωτικότητα». Ο ίδιος αναφέρει ότι η 

ευκαιρία ανακύπτει όταν το άτομο που προβαίνει στην απάτη, διαβλέπει έναν τρόπο 

να χρησιμοποιήσει τη θέση εμπιστοσύνης που κατέχει για την επίλυση του 

οικονομικού προβλήματος, γνωρίζοντας όμως ότι είναι πιθανό να γίνει αντιληπτό και 

η τιμωρία του θα είναι ασήμαντη. Όσον αφορά την εκλογίκευση, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα περισσότερα άτομα που διαπράττουν απάτη για πρώτη φορά 

συνήθως δεν έχουν ποινικό μητρώο και θεωρούν τον εαυτό τους ως ένα άτομο τίμιο 

και ηθικό που απλά βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Στο διάγραμμα 1 

παρουσιάζονται τα τρία στοιχεία της απάτης όπως αυτά συνοψίζονται από τον 

Cressey. 

Διάγραμμα 1: Το τρίγωνο της Απάτης – Fraud Triangle 

 

Πηγή: Abdullahi, R., Mansor, N. And Nuhu, M.S. (2015) 

                                                           
71 Βλ. Vlad, M., Tulvinschi, M. and Chirita, I.(2011). The consequenses of fraudelent financial 

reporting, The Annals of The ‘Stefan cel Mare’ University of  Suceava, Fascicle of The Faculty of 
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Η πρόθεση ή πίεση αποτελεί το κορυφαίο στοιχείο του διαγράμματος και 

αντιπροσωπεύει το προμελετημένο κίνητρο για τη διάπραξη της δόλιας πράξης, ενώ 

τα δύο άλλα στοιχεία στη βάση του τριγώνου αντιπροσωπεύουν την ευκαιρία και την 

εκλογίκευση.
72

 

Τα κίνητρα ή οι πιέσεις είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα 

άτομα να προβούν σε δόλιες πράξεις. Αυτά, όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, αφορούν την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων, τις ανάγκες για εξωτερική χρηματοδότηση, 

την άμεση ανάγκη για βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τους επενδυτές. Ο 

Murdock (2008) υποστήριξε ότι η πίεση αυτή είναι πιθανόν να σχετίζεται με 

οικονομικά και μη κίνητρα, πολιτικά και κοινωνικά. Η έλλειψη προσωπικής 

πειθαρχίας και η κοινωνική πίεση που υφίστανται τα άτομα όταν αισθάνονται ότι θα 

αποτύχουν λόγω της κατάστασης ή της κοινωνικής τους φήμης, αποτελούν επίσης 

παράγοντες που αυξάνουν την πίεση για διάπραξη απάτης.
73

 

Η ευκαιρία αναφέρεται σε παράγοντες που επιτρέπουν την εύκολη διάπραξη 

απάτης και την ελάχιστη πιθανότητα ανίχνευσης αυτής στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η απουσία εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ευνοεί τις ευκαιρίες αυτές σε 

συνδυασμό πάντα με την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης σε θέματα ελέγχου 

και επίβλεψης. Τέλος, η εκλογίκευση είναι ο παράγοντας που πυροδοτεί την πράξη 

της απάτης και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο δράστης πρέπει διακατέχεται από μια 

νοοτροπία που δικαιολογεί ή να προκαταλαμβάνει την  πράξη απάτης.
74

 

Σαν εξέλιξη του Τριγώνου της Απάτης οι Wolfe and Hermanson (2004) 

δημοσίευσαν το Δεκέμβριο του 2004 στο CPA Journal μια περισσότερο εκτεταμένη 

έκδοση του Τριγώνου προσθέτοντας στα τρία αρχικά στοιχεία, επιπλέον το στοιχείο 

της ικανότητας (capability) (Βλ. Διάγραμμα 2).
75 

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι 

αν και η αντίληψη πως η πίεση ή το κίνητρο μπορεί να συνυπάρχουν με την ευκαιρία 
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διάπραξης απάτης και εκλογίκευσης της πράξης αυτής, είναι απίθανο να διαπραχθεί 

απάτη αν δεν υπάρχει το τέταρτο στοιχείο της ικανότητας. Με άλλα λόγια ο εν 

δυνάμει δράστης θα πρέπει να έχει και τις απαραίτητες δεξιότητες και την ικανότητα 

να διαπράξει απάτη.
76

 

Διάγραμμα 2: Το Τρίγωνο του Διαμαντιού – The Fraud Diamond Theory 

 

Πηγή: Abdullahi, R., Mansor, N. And Nuhu, M.S. (2015  

Η ανάγκη ύπαρξης των δεξιοτήτων αυτών για την διάπραξη απάτης απαιτεί 

επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία όπως η θέση που κατέχει ο δράστης στην 

επιχείρηση, ο εξαναγκασμός, η ευφυία, η εξαπάτηση και το άγχος. Οι Albrecht, 

Williams and Wernz (1995) υποστηρίζουν ότι το στοιχείο της ικανότητας είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό αν πρόκειται για τη διάπραξη φαινομένων μαζικής ή 

μακροπρόθεσμης απάτης, ενώ ο Albrecht et al. (1995) θεωρούν ότι μόνο το άτομο 

που έχει εξαιρετικά υψηλή ικανότητα μπορεί να κατανοήσει το υπάρχον σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να τις χρησιμοποιήσει με 

απώτερο στόχο το σχεδιασμό διάπραξης της απάτης.
77

 

Το Τρίγωνο της Απάτης και στη συνέχεια η Θεωρία του Διαμαντιού 

εμπεριέχουν αλληλένδετα στοιχεία που μόνο σωρευτικά μπορούν να προσφέρουν τη 

δυνατότητα διάπραξης απάτης. Οι Wolfe and Hermanson (2004:38) επιβεβαιώνουν το 

γεγονός αυτό υποστηρίζοντας ότι «η ευκαιρία είναι αυτή που οδηγεί στη διάπραξη 

απάτης και το κίνητρο (δηλαδή η πίεση) και η εκλογίκευση μπορούν να προσελκύσουν 
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ένα άτομο προς αυτή. Ωστόσο το άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει 

την ευκαιρία αυτή και να την εκμεταλλευτεί όχι μόνο μια φορά αλλά επανειλημμένα».78  

3.5. Μέθοδοι πρόληψης της απάτης 

Παρά τις προσπάθειες της κάθε οικονομικής οντότητας να περιορίσει τα 

φαινόμενα διάπραξης απάτης και δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η 

ευελιξία των ΔΠΧΑ και οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής καθιστούν 

δύσκολη την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Η αυξημένη 

πίεση της διοίκησης για την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, το ύψος των 

αποζημιώσεων, η ανάγκη για μείωση της φορολογίας και αύξησης της απόδοσης της 

εταιρίας αποτελούν παράγοντες, που όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό οικονομικών σκανδάλων απο εταιρίες που 

διαπράττουν απάτη και χειραγωγούν τα κέρδη τους. 

Το Τρίγωνο της Απάτης και η Θεωρία του Διαμαντιού παρουσίασαν στοιχεία 

που απαιτούνται για τη διάπραξη απάτης. Οι μέθοδοι επομένως που θα υιοθετηθούν 

για την πρόληψη της απάτης θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των κινήτρων, στον 

περιορισμό των ευκαιριών και των ικανοτήτων των εν δυνάμει δραστών να 

εκλογικεύσουν τις δόλιες πράξεις τους. Στην περίπτωση των σκόπιμων πράξεων 

απάτης, οι προληπτικοί έλεγχοι για τη μείωση των ευκαιριών είναι απαραίτητοι, ενώ 

η υιοθέτηση ενός κώδικα ηθικής δεοντολογίας από την πλευρά της διοίκησης και των 

εργαζομένων μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη της δόλιας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της απάτης. Παρά όμως την αύξηση των 

φαινομένων απάτης, πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη 

προσέγγιση για την πρόληψη της απάτης.
79

  

Η υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της απάτης πρέπει να στοχεύει στην πρόληψη, την ανίχνευση, την 

αποτροπή και απόκριση της απάτης. Στο διάγραμμα 3 παρατηρούμε την σύνοψη των 

                                                           
78 Βλ. Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering four elements of 

fraud. The CPA Journal, 74 (12):38-42.  

79 Βλ. Chartered Insitute of Management Accountants, Fraud risk management, A guide to good 

practice, January 2009, p. 24, available at 

http://www.cimaglobal.com/documents/importeddocuments/cid_techguide_fraud_risk_manageme

nt_feb09.pdf.pdf (05/04/2017) 

http://www.cimaglobal.com/documents/importeddocuments/cid_techguide_fraud_risk_management_feb09.pdf.pdf
http://www.cimaglobal.com/documents/importeddocuments/cid_techguide_fraud_risk_management_feb09.pdf.pdf
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βασικών αυτών συστατικών εντός του πλαισίου ανάπτυξης της στρατηγικής αυτής. 

Τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη 

αντιμετώπιση των φαινομένων απάτης. Η ανίχνευση της απάτης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας λειγουργεί σαν 

αποτρεπτικός παράγοντας ενημερώνοντας τους εν δυνάμει δράστες ότι η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί κάθε νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης φαινομένων απάτης. Όπως ήδη 

αναφέραμε, η πιθανότητα να εντοπιστεί ο δράστης αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα 

στη διάπραξη της απάτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. Ο έλεγχος των παραποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων και ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη 

χειραγώγηση των κερδών 

4.1. Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα της παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της δόλιας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, γεγονός που οδηγεί τους ελεγκτές των οικονομικών οντοτήτων να 

έχουν αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου και τη μεθοδολογική τους 

προσέγγιση. Τα φαινόμενα απάτης και παραποίησης των καταστάσεων είναι δύσκολο 

να εντοπιστούν καθώς επίσης και οι λόγοι που καθιστούν δύσκολη τη δουλειά των 

ελεγκτών. 

Ο συνδυασμός των φαινομένων αυτών της δόλιας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με την αποτυχία του εσωτερικού ελέγχου εκθέτουν τους χρήστες των 

καταστάσεων σε πιθανούς κινδύνους παραπλάνησης με σοβαρές συνέπειες για την 

οικονομική και επενδυτική τους θέση. Σε έρευνα της η Ένωση Ορκωτών Λογιστών 

σε θέματα απάτης – Accosiation of Certified Fraud Examiners (στο εξής ACFE) 

αναφέρει ότι ο οργανισμός παρουσίαζε απώλειες της τάξεως του 5% των εσόδων του 

ετησίως λόγω φαινομένων απάτης, ενώ ο μέσος όρος διάρκειας χρόνου από τη στιγμή 

που διαπράχθηκε η απάτη μέχρι να εντοπιστεί ήταν 18 μήνες.
80 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως μια 

υπηρεσία «ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και 

οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. 

Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψή του, βοηθώντας τον 

                                                           
80 Βλ. Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations on Occupational Fraud and 

Abuse, 2014 Global Fraud Study, available at https://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-

nations.pdf (13/04/2017) 

https://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
https://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
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οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς τους στόχους».81 Πιο 

συγκεκριμένα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου καθιστά περισσότερο ουσιώδη και 

εφικτή την προσπάθεια των εσωτερικών ελεγκτών εφοδιάζοντας  τους με 

αξιολογήσεις, αναφορές και εκθέσεις, συστάσεις  και πληροφορίες με στόχο τη 

διαμόρφωση ενός συστήματος διαδικασιών που θα οργανώνει τις οικονομικές, 

λογιστικές μηχανογραφικές και άλλες υπηρεσίες της οικονομικής οντότητας. Ο 

αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος βοηθάει στην κατάλληλη κατανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών των υπαλλήλων κάθε τμήματος, στην προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και στη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας  των 

λογιστικών εγγραφών και βιβλίων, έτσι ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και να αποφεύγει τα φαινόμενα εμφάνισης δόλιας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και απάτης.
82 

Σύμφωνα με τον Schneider (2009)
83

, οι οικονομικές οντότητες ελέγχονται, 

όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν, από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές, οι οποίοι οφείλουν να πιστοποιούν τον εσωτερικό αυτό έλεγχο. Επομένως, 

η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχουν οφείλει να συμμορφώνεται με την απαίτηση 

αυτή. Εάν ο εσωτερικός έλεγχος έχει βαθμολογηθεί ως αδύναμος ή χαμηλός, 

ενδέχεται τότε να μην εκφραστούν ακριβείς απόψεις όσον αφορά τους λογαριασμούς 

που παρουσιάζονται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ουσιαστικοί έλεγχοι. Αντίθετα, 

εάν ο εσωτερικός έλεγχος έχει χαρακτηριστεί ως ισχυρός και αποτελεσματικός, τότε 

μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ουσιαστικών ελέγχων.
84 

Έρευνες κατέδειξαν το γεγονός ότι η ανεπαρκής παρακολούθηση και ο 

αδύναμος εσωτερικός έλεγχος αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες εμφάνισης 

                                                           
81 Βλ. αναλυτικά για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου Νεγκάκης, Χ.Ι. και Ταχυνάκης, Δ.Π. 

(2013).Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, 2013, σσ. 100-101 

82 Βλ. Νεγκάκης, Χ.Ι. και Ταχυνάκης, Δ.Π. (2013). ο.π., σελ. 101 

83 Βλ. Schneider, A. (2009). Auditors’ internal control opinions: do they influence judgments about 

investments? Managerial Auditing Journal, 24(8), 709–723 

84 Βλ. Mohd-Sanusi, Z., Khalid, H.N. and Mahir, A. (2015). An Evaluation of Clients’ Fraud 

Reasoning Motives in Assessing Fraud Risks: From the Perspective of External and Internal 

Auditors, Procedia Economics and Finance 31 (2015) 2 – 12  
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φαινομένων απάτης, ενώ μελέτη των Josiah and Samson (2012)
85

 σε επιλεγμένες 

εταιρίες στη Νιγηρία, κατέδειξε την εμφάνιση απάτης λόγω κακής διαχείρισης και 

αναποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρόμοια συμπεράσματα 

αναφέρει η έρευνα των Brennan and McGrath (2007)
86

 σε 14 εταιρίες που 

υποβλήθηκαν σε έρευνα λόγω δημοσίευσης ψευδών οικονομικών καταστάσεων και 

διαπιστώθηκε αδύναμος εσωτερικός έλεγχος και μη κατάλληλες τεχνικές ελέγχου.  

 

4.2. Η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή στην παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου, όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε 

προηγούμενη ενότητα, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη και τον 

εντοπισμό της απάτης στις οικονομικές καταστάσεις και την αντιμετώπιση της δόλιας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα γενικά πρότυπα που πλαισιώνουν τη 

διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται κυρίως με το ρόλο και την 

προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή.
87

 Αυτά αφορούν: 

 Την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή.  

 Τη σωστή επαγγελματική κατάρτιση  

 Το γενικό πλαίσιο δραστηριοποίησης του εσωτερικού ελεγκτή  

 Την ποιότητα των διαδικασιών που  ακολουθεί ο ελεγκτής  

 Τον τρόπο διοίκησης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός ελεγκτής ευθύνεται για τη μόνιμη ανασκόπηση της οικονομικής 

δραστηριότητας μιας οικονομικής οντότητας, λειτουργεί για λογαριασμό της 

οντότητας αυτής όσον αφορά θέματα εξέτασης των οικονομικών, λογιστικών και 

                                                           
85 Βλ. Josiah, M., & Samson, A. (2012). Evaluation of roles of auditors in the fraud detection and 

investigation in Nigerian industries. American Journal  of Social and Management Sciences, 3(2), 

49–59.  

86 Βλ. Brennan, N., & McGrath, M. (2007). Financial Statement Fraud: Some lessons from US and 

European Case Studies. Australian Accounting  Review, 17(2), 49–61 

87 Βλ. Νεγκάκης, Χ.Ι. και Ταχυνάκης, Δ.Π. (2013). ο.π., σελ. 106 
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άλλων πράξεων που αφορούν τη δραστηριότητα αξιολόγησης της εταιρίας. Η 

αξιολόγηση αυτή αφορά καθήκοντα και συμμόρφωση λογιστικών εγγραφών, 

εκθέσεων, περιουσιακών στοιχείων και αποτελεσμάτων.
88

 

Η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή κατά τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της 

απάτης στις οικονομικές καταστάσεις εστιάζει στην εξέταση των ακόλουθων 

ζητημάτων:
89

 

 Αν μπορεί η απάτη να ευνοηθεί από τον τρόπο που η διοίκηση και οι 

εργαζόμενοι αμείβονται. 

 Αν οι εσωτερικοί έλεγχοι τηρούν τα γενικά πρότυπα και είναι λεπτομερείς.  

 Ποιοι έχουν τα κίνητρα να διαπράξουν απάτη μέσα στην οικονομική 

οντότητα. 

 Αν η εταιρία λειτουργεί σε μια γεωγραφική περιοχή ή τομέα όπου υπάρχει 

αυξημένο επίπεδο απάτης στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Αν υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι ή η διοίκηση της εταιρίας 

ερευνήθηκαν για φαινόμενα απάτης. 

Λαμβάνοντας αυτά τα ερωτήματα υπόψη, ο ελεγκτής οφείλει κατά το 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του στις διαδικασίες ελέγχου να αμφισβητήσει τη 

διοίκηση εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικές παραπλανήσεις που 

προκλήθηκαν από εκ προθέσεως λάθη. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ενδιαφέρεται όχι 

μόνο για την αξιολόγηση της διοίκησης πάνω στον κίνδυνο εμφάνισης απάτης και 

στο υφιστάμενο σύστημα πρόληψης και ανίχνευσης αυτής, αλλά και στο σύστημα 

λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε για την πρόληψη και τον 

εντοπισμό φαινομένων απάτης.
90

 

 

                                                           
88 Βλ. Boulescu, M., Auditul financiar. Repere normative na ionale  The Financial Audit. National 

Normative Remarks , Ed. Economic , Bucharest, 2003 

89 Βλ. Petrascu, D, and Tieanu, A. (2014). The role of Internal Audit in Fraud Prevention and 

Detection, Procedia Economics and Finance, 16 (2014) 489-497 

90 Βλ. Petrascu, D, and Tieanu, A. (2014). ο.π., σελ. 494 
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4.3. Ο αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

Η καταπολέμηση της απάτης και της FFR απαιτούν την προσοχή των 

εξωτερικών ελεγκτικών υπηρεσιών και τη θέσπιση προτύπων και κανόνων. Το 

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200 (στο εξής ΔΠΕ 200) αναφέρει ότι ο σκοπός του 

εξωτερικού ελέγχου είναι «η διατύπωση γνώμης από τον ελεγκτή, σχετικά με το αν οι 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

λογιστικό πλαίσιο (πλαίσιο λογιστικών κανόνων), δηλαδή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα ή κάποιο 

άλλο έγκυρο πλαίσιο λογιστικών αρχών, ειδικό για τις οικονομικές καταστάσεις».91 

Για να είναι αποτελεσματικός ο εξωτερικός έλεγχος σε μια οικονομική 

οντότητα προϋποθέτει ένα σύστημα αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Η 

σημασία της σχέσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αντικατοπτρίζεται 

στο ΔΠΕ  10, το οποίο αναφέρεται στην «χρησιμοποίηση της εργασίας των 

εσωτερικών ελεγκτών» από τον εξωτερικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή ο εξωτερικός 

έλεγχος θα διενεργηθεί με τον καθορισμό των στόχων του εξωτερικού ελεγκτή, ο 

οποίος πρέπει να αποφασίσει αν και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη 

εργασία των εσωτερικών ελεγκτών και αν η εργασία αυτή είναι επαρκής για το σκοπό 

του ελέγχου.
92

 

  

4.4. Η ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή στην παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Το ΔΠΕ 240 ορίζει ως βασικό σκοπό του ελεγκτή εντός του πλαισίου δράσης 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων «τον εντοπισμό και την εκτίμηση των 

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος 

λόγω απάτης και την κατάλληλη αντίδραση σε απάτη και υποψία απάτης που 

εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου».93 Όπως ήδη αναφέραμε η ευθύνη του 

                                                           
91

  Βλ. Λουμιώτης, Β.Ι. και Τζίφας, Β.Ν. (2012). ο.π., σελ. 35 

92
  Βλ. Pop, A., Bota-Avram, C. and Bota-Avram, F., The Relationship Between Internal And External 

Audit, available at http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/18.pdf (23/06/2017) 

93
   Βλ. Λουμιώτης, Β.Ι. και Τζίφας, Β.Ν. (2012). ο.π., σελ.  5 

http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/18.pdf
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ελέγχου ανήκει πρωταρχικά σε εκείνους που επιφορτίζονται τη διακυβέρνηση της 

οικονομικής οντότητας που είναι υπό έλεγχο και της διοίκησης. Αν έχει θεσπιστεί ένα 

αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου τότε το έργο του εξωτερικού ελεγκτή 

είναι πιο εύκολο και περισσότερο αποτελεσματικό.  

To ΔΠΕ 200 καθορίζει τους γενικούς στόχους του ανεξάρτητου εξωτερικού 

ελεγκτή καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον πλαισιώνουν. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την επαγγελματική κρίση και τη διατήρηση του 

επαγγελματικού σκεπτικισμού. Η επαγγελματική κρίση (professional judgment) 

αφορά «το επιστέγασμα της σχετικής εκπαίδευσης, των γνώσεων και της εμπειρίας στο 

πλαίσιο που παρέχονται από τα πρότυπα ελέγχου, κατά τη λήψη αναγκαίων αποφάσεων 

για τους τρόπους δράσης που είναι κατάλληλοι στις περιστάσεις του ελέγχου».94
 Η 

επαγγελματική κρίση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον  ελεγκτή κατά τη διάρκεια 

διενέργειας του ελέγχου. Ειδικότερα, σε θέματα απάτης και παραποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο ελεγκτής οφείλει να προετοιμάσει επαρκή 

τεκμηρίωση του ελέγχου ώστε να διευκολύνει και το έργο μελλοντικών ελέγχων που 

δεν έχουν σχέση με προηγούμενους ελέγχους. 

Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός (Professional Skepticism) αναφέρεται στην 

υποχρέωση του ελεγκτή «να διενεργεί κριτικές αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας 

διερευνητικό πνεύμα και βασιζόμενος πάντα στην αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων 

που έχει συλλέξει».95
 Ειδικότερα, όταν τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώνει ο 

ελεγκτής θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία εγγράφων και εκθεσεων και 

υποδεικνύουν πιθανή απάτη, τότε ο ελεγκτής οφείλει να ενεργήσει με κατάλληλο 

επαγγελματικό σκεπτικισμό οδηγούμενος στην ύπαρξη πιθανότητας ύπαρξης 

ουσιωδών σφαλμάτων εκ προθέσεως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι Alrawashdeh and Al-Rawashdeh (201 ) σε μελέτη που δημοσίευσαν 

ερεύνησαν το ρόλο των εξωτερικών ελεγκτών σε περιπτώσεις παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και φαινομένων απάτης σε Δημόσιες 

Συμμετοχικές Εταιρίας της Ιορδανίας. Ο ερευνητής από τυχαίο δείγμα εξωτερικών 

                                                           
94 Βλ. Λουμιώτης, Β.Ι. και Τζίφας, Β.Ν. (2012). ο.π., σελ. 37 

95 Βλ. Λουμιώτης, Β.Ι. και Τζίφας, Β.Ν. (2012). ο.π., σελ. 37 και International Standard on Auditing 

(UK AND IRELAND) 240, The Auditor’s responsibilities relating to fraud in an audit of Financial 

Statements, Paragraph 12, p. 5 
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ελεγκτών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

ανάμεσα στην έγκαιρη υποβολή της έκθεσης ελέγχου από τον ελεγκτή για την ύπαρξη 

σφάλματος ή απάτης και στην διατήρηση της ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια 

επανεξέτασης των λογαριασμών. Παράλληλα, εντόπισαν στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στην αποκάλυψη του σφάλματος ή της απάτης στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιριών και στην ευθύνη που φέρει ο εξωτερικός ελεγκτής. Τα 

συμπεράσματα που εξήγαγαν από την έρευνα αφορούν τη διαθεσιμότητα των 

επαρκών γνώσεων των ελεγκτών και το καθήκον τους να ανακαλύπτουν περιπτώσεις 

σφάλματος και απάτης κατά των έλεγχο των εταιριών. Επιπλέον, αναφέρουν ότι ο 

εξωτερικός ελεγκτής δεν είναι υπεύθυνος για τον περιορισμό των πράξεων 

σφάλματος και απάτης στις υπό έλεγχο εταιρίες αλλά ο περιορισμός αυτός είναι 

ευθύνη της διοίκησης. Τέλος, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της έγκαιρης 

πληροφόρησης σχετικά με τις πράξεις σφάλματος και απάτης στις οικονομικές 

καταστάσεις και της εμπιστευτικότητας έναντι της ελεγχόμενης εταιρίεας, εφόσον 

αυτό είναι επιτρεπτό από το νόμο.
96 

Ο εξωτερικός ελεγκτής, υιοθετώντας στις διαδικασίες ελέγχου τα δύο 

χαρακτηριστικά που αναφέραμε οφείλει να εκτιμήσει τον κίνδυνο που μπορεί να 

προκύψει από την ύπαρξη σφαλμάτων ή χειραγώγησης των κερδών, γεγονότα που 

επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας και 

κατά συνέπεια τις επενδυτικές αποφάσεις των χρηστών. Επιπλέον, ο ελεγκτής δεν 

είναι υπεύθυνος για την πρόληψη της απάτης, αφού την ευθύνη της πρόληψης την 

έχει το εσωτερικό σύστημα ελέγχου, αλλά πρέπει να κινεί κάθε επαγγελματική 

διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα κατά τη διεξαγωγή ελέγχου και σύνταξης των 

οικονομικών εκθέσεων.
97

 

 

 

                                                           
96 

Βλ. Alrawashdeh, H.A.A. and Al-Rawashdeh, H. (Dr.) (2016). The role of external auditors in 

error and fraud discoverd in the financial statements in the Jordanian public shareholding 

companies (Industrial), European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 4 (8), 

August 2016, 20-34 

97 
Βλ. Alrawashdeh, H.A.A. and Al-Rawashdeh, H. (Dr.) (2016). ο.π.  
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4.5. Η συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση φαινομένων 

παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Με στόχο την εξεύρεση τρόπων πρόληψης της απάτης και της παραποίησης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πολλοί ερευνητές άρχισαν να αναλύουν 

παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις περιπτώσεις αυτές, με στόχο την εφαρμογή 

προληπτικών ενεργειών και μηχανισμών για την αποφυγή ή την εξάλειψη της 

πιθανότητας εμφάνισης των φαινομένων αυτών. Μεγάλο μέρος της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αναφέρει τη σημαντικότητα των μηχανισμών και του ρόλου της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) σε συνδυασμό με ένα 

αποτελεσματικό σύστημα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη των 

φαινομένων δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Πριν προχωρήσουμε με τη συμβολή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, θα προσπαθήσουμε να 

οριοθετήσουμε εννοιολογικά την εταιρική διακυβέρνηση.  

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank – ECB στο εξής) 

ορίζει την εταιρική διακυβέρνηση ως «το σύνολο των διαδικασιών και των πρακτικών 

σύμφωνα με το οποίο ένας οργανισμός ή οικονομική οντότητα κατευθύνετα και 

ελέγχεται. Η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζει την κατανομή των 

δικαιωμάτων και των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στην εταιρία – 

όπως το διοικητικό συμβούλιο, οι διευθυντές, οι μέτοχοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι – 

και καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων».98 Επιπρόσθετα, 

ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας – ΟΑΣΕ (στο εξής ΟΑΣΕ) 

(Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) όρισε πέντε 

βασικές αρχές με βασικό στόχο να βοηθηθούν οι χώρες στην προσπάθεια τους να 

αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 

εταιρική διακυβέρνηση, παρέχοντας καθοδήγηση και προτάσεις στις οικονομικές 

οντότητες και τους επενδυτές για την προστασία των συμφερόντων τους. Οι αρχές 

αυτές είναι οι εξής: 

 Εγκαθίδρυση μιας βάσης για ένα περισσότερο αποτελεσματικό πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

                                                           
98 

Βλ. European Central Bank (2004), Annual Report 2004, available at 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2004en.pdf?4cc01c9b5ba4f31492c002bd7b5c954e  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2004en.pdf?4cc01c9b5ba4f31492c002bd7b5c954e
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 Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μετόχων  

 Ισότιμη μεταχείριση των μετόχων 

 Ο ρόλος των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση 

 Πληροφόρηση και διαφάνεια  

 Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με τις πέντε αυτές αρχές, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel 

Gurria στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 το Νοέμβριο του 2015 στην 

Αττάλεια δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι σημαντικό η εφαρμογή των αρχών αυτών 

να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, διαφάνειας και 

λογοδοσίας, ώστε ο χρηματοπιστωτικός τομέας να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

της πραγματικής οικονομίας όσον αφορά την πρόσβαση σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

και επενδύσεις».99
 

Η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει 

αρωγό στην αντιμετώπιση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και της 

δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η «Northerm Gas Company», αρχική 

επωνυμια της ENRON, αποτέλεσε την πιο αξιοσημείωτη περίπτωση εταιρίας που 

κατηγορήθηκε για απάτη και χειραγώγηση των κερδών. Οι Kenneth Lay και Jeffrey 

Skilling, διευθύνοντες σύμβουλοι της ENRON, καταδικάστηκαν για απάτη και 

συνομωσία, οδηγώντας την εταιρία στην πτώχευση. Ο Nell Minow της Corporate 

Library δήλωσε συγκεκριμένα ότι «εταιρίες σαν την ENRON ήρθαν για να 

συμβολίσουν μια κατάρρευση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 

συγκλόνισε τις τιμές των μετοχών και την εμπιστοσύνη των επενδυτών».100
 Τα βασικά 

κίνητρα που οδήγησαν τα στελέχη της ENRON στην ωραιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων ήταν η ανάγκη για διατήρηση της τιμής της 

μετοχής σε πολύ υψηλά επίπεδα και η αυξανόμενη ανάγκη της για προσέλκυση 

                                                           
99 

 Βλ.  Organization for Economic Cooperation and Development – OECD, G20 Leaders endorse 

G20/OECD Principles of Corporate Governance, 16 November 2015, available at 

http://www.oecd.org/daf/ca/g20-leaders-endorse-g20-oecd-principles-of-corporate-governance.htm 

(24/06/2017) 

100
 Βλ. Myring, M. and Shortridge, R.T. (2010). Corporate Governance And the Quality of Financial   

     Disclosures, International Business & Economics Research Journal, 9(6):103-110 

http://www.oecd.org/daf/ca/g20-leaders-endorse-g20-oecd-principles-of-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/g20-leaders-endorse-g20-oecd-principles-of-corporate-governance.htm
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κεφαλαίων. Τα κίνητρα αυτά οδήγησαν την εταιρία στην έκδοση «εντυπωσιακών 

οικονομικών καταστάσεων» με στόχο τη διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της 

ικανότητας. Έτσι η ENRON κατάφερε να φουσκώσει τα κέρδη της διατηρώντας την 

τιμή της μετοχής υψηλή και χρησιμοποιώντας αστήρικτες προβλέψεις.
101

 

Το σκάνδαλο της ENRON σε συνδυασμό με άλλα σκάνδαλα εταιριών την ίδια 

χρονική περίοδο, κατέστησε αδήριτη την ανάγκη ύπαρξης ενός κανονιστικού 

πλαισίου εταιρικής ευθύνης. Το Κογκρέσο το 2002 για να βοηθήσει προς αυτή την 

κατεύθυνση ενέκρινε το νόμο Oxley Act (στο εξής SOX) με στόχο την ενίσχυση της 

εγκυρότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς τους μετόχους και γενικά 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Βασικός στόχος του νόμου ήταν η 

προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών με μέτρα που στόχευαν στην βελτίωση 

της χρηματοοικονομικής λογιστικής, στη διαφάνεια και αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων, στη θέσπιση μιας βάσης για την εφαρμογή μας αποτελεσματικής 

εταιρικής διακυβέρνησης, στη μειωμένη δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 

στην απαγόρευση χορήγησης εταιρικών δανείων στους διευθύνοντες συμβούλους.
102

 

Ο καθηγητής Suraj Srinivasan και ο καθηγητής της νομικής σχολής του 

Harvard John Coates αξιοποίησαν τα οφέλη της εκ των υστέρων μελέτης για την 

αξιολόγηση της έρευνας περισσότερων από 120 άρθρων στον τομέα της λογιστικής 

και χρηματοοικονομικής νομοθεσίας και απομόνωσαν σημαντικά ευρήματα για την 

ευελιξία και τον πειραματισμό μελλοντικών νόμων και μεταρρυθμίσεων στον 

χρηματοοικονομικό τομέα. Έτσι υποστήριξαν ότι υπάρχει μια σχέση κόστους   

οφέλους στην εξέταση του SOX, ενώ το πιο ανησυχητικό μέρος από την πλευρά των 

οικονομικών οντοτήτων ήταν το κομμάτι του νόμου που απαιτούσε από τις δημόσιες 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανεξάρτητο έλεγχο των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

Το αποτέλεσμα ήταν, παρά το υψηλό κόστος εφαρμογής της εντολής, οι αγορές να 

μπορούν να έχουν πληροφορίες χρήσιμες προς τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιολογούν τις εταιρίες περισσότερο 

                                                           
101

 Βλ. Λουμιώτης, Β.Ι. (2013). Πρακτικά θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, 2013, σσ 347-353 

102 
Βλ. Peavler, R. (201 ). ‘Sarbanes-Oxley Act and the Enron Scandal – Why Are They Important? The 

Sarbanes – Oxley Act and Corporate Fraud’, the balance, October 18, 2016, available at 

https://www.thebalance.com/sarbanes-oxley-act-and-the-enron-scandal-393497 (26/06/2017) 

https://www.thebalance.com/sarbanes-oxley-act-and-the-enron-scandal-393497
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αποτελεσματικά, ενώ οι διαχειριστές να μπορούν να βελτιώσουν τις εσωτερικές 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
103

 

Ο συνδυασμός των ανεξάρτητων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου στις 

οικονομικές οντότητες με τον αποτελεσματικό έλεγχο και την υιοθέτηση μιας 

στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των 

φαινομένων δόλιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και φαινομένων απάτης στις 

οικονομικές καταστάσεις. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αξιολογούν τον 

αντίκτυπο της εφαρμογής των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στο περιβάλλον της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης οδηγούν σε ποικίλα συμπεράσματα. Οι 

Karamanou και Vafeas (2005)
104

 υποστήριξαν ότι οι εταιρίες που παρουσίασαν 

περισσότερες και ακριβέστερες προβλέψεις  είχαν περισσότερο αποτελεσματικά 

συμβούλια και πιο ισχυρές επιτροπές ελέγχου. Αντίθετα, ο Koehn και Ueng (2005)
105

 

υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις με αρνητικές πρακτικές διακυβέρνησης παρείχαν 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξίσου ακριβή και ουσιαστική με επιχειρήσεις που 

εμφάνιζαν μια ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση. Οι περισσότερες εταιρίες που 

διέπραξαν απάτη σύμφωνα με τον Farber (2005)
106

, στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν να 

αποβάλουν το στίγμα της αναξιοπιστίας, ακόμη και αν βελτίωσαν τις πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. Άρα δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι οι οικονομικές οντότητες 

με ισχυρές δομές εταιρικής διακυβέρνησης επιτυγχάνουν τον επιθυμητό στόχο της  

δημιουργίας και παρουσίασης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
107
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Βλ. Hanna, J. (2014). The Costs and Benefits of Sarbanes – Oxley, Forbes, March 10, 2014, 

available at https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2014/03/10/the-costs-and-
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Οι Abbadi, Hijazi and Al-Rahahleh (2016)
108

 σε μελέτη που δημοσίευσαν 

διερεύνησαν την επίδραση της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης στην 

πρακτική της χειραγώγησης των κερδών. Προηγούμενες έρευνες ανέφεραν ότι το 

διοικητικό συμβούλιο δύναται να καταφεύγει σε λογιστικές επιλογές που αυξάνουν 

το εισόδημα με στόχο την απόκρυψη αρνητικών επιδόσεων. Τα ευρήματα της 

μελέτης αυτής κατέδειξαν ότι το επίπεδο χειραγώγησης των κερδών επηρεάζεται 

αρνητικά από την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία για τις εταιρίες του 

δείγματος κυμαίνεται από 2 έως 10, γεγονός που καταδεικνύει ότι ορισμένες εταιρίες 

παραβιάζουν τους κανόνες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

4.6. Η εμπλοκή των Ελεγκτών στη χειραγώγηση των κερδών σε καθεστώς 

Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η διάρθρωση της εταιρικής διακυβέρνησης και η χειραγώγηση των κερδών 

έχουν άμεση σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την ποιότητα των 

κερδών των οικονομικών οντοτήτων. Σύμφωνα με έρευνα των Jiraporn και DaDalt 

(2009) οι οικογενειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν λιγότερα κίνητρα για 

χειραγώγηση των κερδών, καθώς δεν παρουσιάζουν μεγάλη πίεση να ανταποκριθούν 

στις πιέσεις των μετόχων και τις προσδοκίες όσον αφορά τα αυξανόμενα κέρδη.
109

  

Στις μεγάλες οικονομικές οντότητες, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπέυθυνο 

για την ποιότητα, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών των 

οικονομικών καταστάσεων, ενώ οι ελεγκτές ευθύνονται στο να παρέχουν βεβαιότητα 

σχετικά με τις πληροφορίες αυτές προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία κατά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Ο βαθμός που οι ελεγκτές εμπλέκονται 

στη χειραγώγηση των κερδών σε εταιρίες που εφαρμόζουν τις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης και εμφανίζουν στοιχεία απάτης στις οικονομικές καταστάσεις, έχει 
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καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για αναθεώρηση της συμμετοχής τους στην 

εταιρία που πραγματοποιείται ο έλεγχος. 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως βασικό στόχο την αποφυγή των φαινομένων 

απάτης στις οικονομικές καταστάσεις. Ο Dr. Mensah Mawutor (2014) σε έρευνα του 

για τη συνενοχή των ορκωτών ελεγκτών σε περιπτώσεις χειραγώγησης των κερδών 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ανακάλυψε ότι εκτός από τις πολυάριθμες 

περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν από άλλους φορείς που συμμετείχαν στην 

εταιρική διακυβέρνηση, το 23% των ελεγκτών συμμετείχε σε υποθέσεις 

χρηματοοικονομικής απάτης. Στη συνέχεια καθιστά επιτακτική την ανάγκη να 

υιοθετηθούν πιο δημιουργικά μέτρα για την ανίχνευση και την αναφορά φαινομένων 

χειραγώγησης και απάτης στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την ανάγκη 

υποβολής εκθέσεων από επίσημους φορείς όπως η IASC.  
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

Οι εταιρίες παραποιούν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και να παρουσιάσουν μια περισσότερη 

ευνοική εικόνα προς τους επενδυτές. Πολλές φορές, η παραποίηση αυτή ενισχύει τα 

συμφέροντα των ιδίων διαχειριστών της εταιρίας παρά των χρηστών της. Η ευελιξία 

που έχουν οι διαχειριστές να χειραγωγήσουν τα κέρδη αυξάνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης φαινομένων απάτης στις οικονομικές καταστάσεις, αφού όπου δεν υπάρχει 

ευελιξία δεν υπάρχει και δημιουργική λογιστική. Πολλές φορές η εφαρμογή της 

δημιουργικής λογιστικής δε σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει παρέκκλιση από τα 

πρότυπα που εφαρμόζονται σε κάθε εταιρία, αλλά μια εκμετάλλευση των κενών του 

νόμου, που επιτρέπουν στη διοίκηση της οικονομικής  οντότητας να παραποιήσει τις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

Οι διευθυντές των οικονομικών οντοτήτων παρουσιάζουν σημαντικό 

ενδιαφέρον για τον τρόπο που εμφανίζονται τα κέρδη στις οικονομικές καταστάσεις, 

αφού με τον τρόπο αυτό προσελκύουν επενδυτές και εμφανίζουν μια 

μεγιστοποιημένη αξία της επιχείρησης τους προς τα έξω. Η σύνδεση όμως της 

χειραγώγησης των κερδών με παράνομες δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την 

εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων για την εικόνα μιας εταιρίας με αποτέλεσμα 

την παροχή μη αξιόπιστων πληροφοριών προς τους χρήστες της εταιρίας. 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, είναι η σύνδεση της δημιουργικής λογιστικής 

με την απάτη, αφού όπως είδαμε υπάρχει περιπτώσεις θετικής εφαρμογής της σε 

αντίθεση με την εμφάνιση απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπου 

εμφανίζεται ως μια πράξη εκούσια. Η διοίκηση έχει την κύρια ευθύνη για την 

πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και 

κίνητρα όπως τα πακέτα αποζημιώσεων, η επιθυμία αύξησης της τιμής της μετοχής, η 

ανάγκη για εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων προβλέψεων και η προσπάθεια για 

προσέλκυση ξένων κεφαλαίων αυξάνουν τις περιπτώσεις όπου οι διοικήσεις των 

εταιριών εμπλέκονται σε σκάνδαλα απάτης.  

Ο συνδυασμός των φαινομένων της δόλιας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με την αποτυχία του εσωτερικού ελέγχου εκθέτουν τους χρήστες των 

καταστάσεων σε πιθανούς κινδύνους παραπλάνησης με σοβαρές συνέπειες για την 

οικονομική και επενδυτική τους θέση. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 
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ελέγχου μειώνει την εμφάνιση των φαινομένων απάτης ενώ αποτελεί βασικό στοιχείο 

για την διεξαγωγή ενός ισχυρού και αξιόπιστου εξωτερικού ελέγχου, αφού τα δύο 

αυτά συστήματα ελέγχου εμφανίζονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. 

Ταυτόχρονα όμως με το αποτελεσματικό σύστημα εξωτερικού και εσωτερικού 

ελέγχου, οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν ουσιαστικά να 

αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της απάτης και της δόλιας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και να συμβάλλουν στην προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών 

χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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