
 

 

 

 

 

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

8 - 9  Νοεμβρίου 2007  

 

 

Εκτός των περιπτώσεων κατάρτισης εσφαλμένων οικονομικών καταστάσεων λόγω άγνοιας, 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γίνεται σκόπιμη παραποίηση μεγεθών και πληροφοριών στις 
οικονομικές καταστάσεις, με στόχο την αποκόμιση σημαντικών ωφελειών. 

Κάποια από αυτά τα ‘παράτυπα’ οφέλη μπορεί να τα αποκομίζει η ίδια η επιχείρηση 
(τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) ή οι μέτοχοι ή μεγαλομέτοχοι (ιδιαίτερα όσοι μετέχουν σε 
μεταβίβαση μεριδίου της εταιρείας) ή η διοίκηση της εταιρείας (σε βάρος ή όχι της εταιρείας ή 
των μετόχων).  

Θιγόμενοι από τη «δημιουργική λογιστική» είναι συχνά το Δημόσιο (μέσω της αλλοίωσης των 
φόρων εισοδήματος) και οι πιστωτές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και οι 
χρηματοδοτούσες τράπεζες. 

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν συστηματικά:  

 τα κρίσιμα σημεία / κονδύλια οικονομικών καταστάσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται και 
για την κατάρτιση κρίσιμων αριθμοδεικτών, 

 ο χειρισμός συγκεκριμένων κονδυλίων / λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων,  

 οι διαχρονικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων σε κονδύλια λογιστικών υπολοίπων επί των 
οικονομικών καταστάσεων, 

 κρίσιμα στοιχεία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και ο τρόπος αναμόρφωσης 
οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή ύπαρξης 
παρατηρήσεων ορκωτών ελεγκτών, 

 οι διαφοροποιήσεις των ΔΛΠ από την προϊσχύσασα ελληνική λογιστική νομοθεσία, που 
σχετίζονται με τη δημιουργική λογιστική. 

 

 

 

 



 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει: 

• το περιεχόμενο των βασικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων (ποιο θα έπρεπε 
να είναι το περιεχόμενο και ποιες είναι οι ενδεχόμενες ‘αλλοιώσεις’ του),  

• τις επιπτώσεις, σε διαχρονικό επίπεδο, κάποιων σκόπιμων παρεμβάσεων σε κονδύλια των 
οικονομικών καταστάσεων,  

• τεχνικές εντοπισμού παραποιημένων κονδυλίων. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη  

• διευθύνσεων χρηματοδότησης τραπεζικών ομίλων και  

• υπηρεσιών ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και αποτίμησης χαρτοφυλακίων.  

Επιπλέον ενδείκνυται για στελέχη 

• οικονομικών υπηρεσιών και  

• υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου  

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής. 

Εισηγητής:  

Ιωάννης Φίλος: Διδάσκων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Πανεπιστημίου, 
Ελεγκτής και Σύμβουλος ελέγχου.  

Διάρκεια: 12 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 

• 8 Νοεμβρίου 2007 (ώρες 16:30 - 20:30)  

• 9 Νοεμβρίου 2007 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 320 € 

 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 
 
 
 

• Εισαγωγή – βασικές έννοιες 

• Κρίσιμα σημεία / κονδύλια οικονομικών καταστάσεων και κρίσιμοι αριθμοδείκτες  

• Σύνδεση των λογιστικών γεγονότων με τις οικονομικές καταστάσεις 

• Σχέση των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ τους 

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός παγίων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός άϋλων περιουσιακών στοιχείων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός συμμετοχών  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός αποθεμάτων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός απαιτήσεων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός υποχρεώσεων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός προβλέψεων  

• ‘Δημιουργικός’ χειρισμός λοιπών κονδυλίων του ισολογισμού  

• ‘Δημιουργική’ καταχώρηση πωλήσεων  

• ‘Δημιουργική’ καταχώρηση εξόδων  

• ‘Δημιουργική’ παράθεση πληροφοριών στο Προσάρτημα 

• Διαχρονικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων σε κονδύλια λογιστικών υπολοίπων επί των 
οικονομικών καταστάσεων 

• Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή 
ύπαρξης παρατηρήσεων ορκωτών ελεγκτών 

• Διαφοροποιήσεις των ΔΛΠ από την προϊσχύσασα ελληνική λογιστική νομοθεσία, που 
σχετίζονται με τη δημιουργική λογιστική 

• Τεχνικές εντοπισμού παραποιημένων κονδυλίων 

• Παραδείγματα λογιστικών ‘σκανδάλων’ από τη διεθνή πρακτική 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 1/11/2007 στο 

e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


