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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ αλαθξηβήο ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά απνηειεί ηελ θπξίαξρε θαηεγνξία ινγηζηηθήο 

απάηεο πνπ ε Γήισζε Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ Νν 99 (SAS 99) απαηηεί απφ ηνπο ειεγθηέο λα 

επηθεληξσζνχλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ππνζέζακε φηη ε δηνίθεζε 

ελήξγεζε κε δφιν θαζψο ην αλ κηα απάηε έρεη δηαπξαρζεί ή φρη είλαη γεγνλφο εηδηθφ.  

Σα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη, επίζεο πεξηιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηαηξία ή/θαη 

ε δηνίθεζή ηεο θαηεγνξήζεθαλ θαη θξηζήθαλ έλνρνη γηα εζθεκκέλε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξάβαζε, ζε επξχ θάζκα θιάδσλ φπσο βηνκεραληψλ, θεξδνζθνπηθψλ θαη κε 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ. Παξφηη ε εξγαζία αζρνιείηαη κε πνιιά ζπζηήκαηα απάηεο, δελ 

πεξηέρεη κηα πιήξε ιίζηα φισλ ησλ πηζαλψλ ζπζηεκάησλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα απνδείμεη ηελ αηέξκνλε δπλαηφηεηα δηάπξαμεο 

απάηεο θαη λα επηζεκάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο θαηά ηα άιια νπδέηεξεο 

έλλνηαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη δηάζεζε 

ακθηζβήηεζεο, επαγξχπλεζε απέλαληη ζε ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχνπλ πηζαλή 

αλαθξίβεηα ιφγσ ζθάικαηνο ή απάηεο θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

ηνπ ειέγρνπ. 

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ν ειεγθηήο πνπ θαηαλνεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο  ηεο  δφιηαο 

ρεηξαγψγεζεο, είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηα ζπζηήκαηα 

απάηεο, θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε θηινδνμία επίιπζεο ησλ 

παξαθάησ εξσηεκάησλ:  Πψο κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηελ απάηε, αλ δελ ηελ θαηαλννχκε; 

Δίλαη νη ειεγθηέο εηδηθεπκέλνη ζηελ αλίρλεπζε εμαπάηεζεο; Πνηεο κέζνδνη αθνινπζνχληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ρεηξαγψγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ; Πνηα είλαη ηα πην θνηλά 

ζπζηήκαηα εμαπάηεζεο κέζσ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο; Πνηεο είλαη νη 

ελδείμεηο εκθάληζήο ηνπο, θαη πνηεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ειεγθηήο;  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο κειέηεο, απφςεηο θαη απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα επαγξχπλεζεο 

ζην δήηεκα απάηεο επί ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην θαζνξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην θαηαλφεζεο ησλ νξηζκψλ θαη θαλφλσλ 

πνπ πεξηβάινπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 



2 

 

νπζηψδνπο κεγέζνπο, έηζη φπσο απηνί ηίζεληαη απφ ηηο Γεληθψο Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, 

ηελ δπλαηφηεηα παξάθακςήο ηνπο κέζσ ησλ γθξίδσλ πεξηνρψλ θαη ηελ ζηάζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο ζηελ εθ πξνζέζεσο θαηάρξεζε ηεο παξερφκελεο επειημίαο. Σέινο παξέρεηαη 

κία επηζθφπεζε ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηπηψζεσλ απάηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην, πνπ απνηειεί ην θπξίαξρν κέξνο ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη 

ε θαθνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε ηελ δφιηα ρεηξαγψγεζε ησλ 

εζφδσλ, πνπ απνηειεί ηελ πην ζπλήζε ηαθηηθή ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο COSO, ζηελ πξφζεζε 

ησλ εηαηξηψλ λα παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη λα 

παξαπιεξνθνξήζνπλ ηνπο ρξήζηεο απηψλ. Παξνπζηάδεηαη έλα εχξνο ηαθηηθψλ αθαηάιιειεο 

αλαγλψξηζεο εζφδσλ είηε πξφσξσλ κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ SAB 101, είηε 

πιαζκαηηθψλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ε έξεπλα σο πξνο ηηο κεζφδνπο παξαπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο εθηείλεηαη ζηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ απάηεο κέζσ θαηαζηξαηήγεζεο ηεο 

αμίαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ινγαξηαζκψλ Δλεξγεηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ησλ Απνζεκάησλ, ησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ησλ Δηζπξαθηέσλ Λνγαξηαζκψλ θαη 

ησλ Δπελδχζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δθηφο απφ ηελ αθαηάιιειε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, έλα άιιν ζχζηεκα απάηεο, πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δφιηα ελίζρπζε ηεο απφδνζεο, απνηειεί ε ππνηίκεζε 

δαπαλψλ θαη ππνρξεψζεσλ, ε ρξήζε κε ελνπνηνχκελσλ Δηαηξηψλ-Ορεκάησλ θαη ρξήζε ησλ 

Απνζεκαηηθψλ-“Cookie Jar Reserves”, φπσο αλαπηχζζεηαη ζην θεθάιαην 5 πνπ ρξεζηκεχνπλ 

ζηελ πιαζκαηηθή αχμεζε ησλ θεξδψλ ή/θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο.  

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κία ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ εκπεηξηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη παξνπζηάδεηαη σο πξφηαζε γηα κειινληηθή κειέηε ε αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηνπ ειεγθηηθνχ ξφινπ ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαζψο νη Κπβεξλν-

επηζέζεηο, απνηεινχλ πιένλ θιέγνλ δήηεκα, ζην επίθεληξν ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

αλαθξηβνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Παξνπζηάδνληαη ελδηαθέξνπζεο απφςεηο, 

κειέηεο θαη απνηειέζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη ηελ έληαζε 

πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη, θαζψο ε Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν αλεζπρίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ αξρψλ. Ζ ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα αλαθεξφκελνο ζην 

ζθεπηηθηζκφ πσο νη εηαηξίεο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ επειημία πνπ παξέρεηαη απφ ηηο γεληθψο 

απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, εθαξκφδνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ θαηά "δεκηνπξγηθφ ηξφπν" 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ψζηε λα σξαηνπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαιχεη θαη εμεγεί ηηο κεηαβνιέο απηέο, εθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδεγνχλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζε απηέο, είηε κέζσ ηεο εμνκάιπλζεο/ρεηξηζκνχ ησλ 

θεξδψλ, είηε κέζσ ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, είηε κέζσ 

ρεηξαγψγεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Παζεηηθνχ, είηε κέζσ ησλ εμφδσλ πνπ επηηξέπεηαη λα 

θεθαιαηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο δηαηήξεζεο απνζεκαηηθψλ - cookie jar θαη ινηπά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο κειέηεο ηεο COSO
1
 πεξί «Απάηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο», επηδηψθεηαη ελεκέξσζε ηεο θαηαλφεζήο καο θαη ε παξνρή κηαο 

νινθιεξσκέλεο αλάιπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ δφιηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ απφ ηελ SEC.  Απνζηνιή ηεο COSO είλαη λα παξέρεη εγεζία ζθέςεο κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιαηζίσλ, θαζνδήγεζε, θαη έξεπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο. Οη 

πξνζπάζεηεο COSO έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο 

θαζψο θαη γηα ηελ κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο απάηεο ζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ COSO ειπίδεη φηη 

νη εκπιεθφκελνη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα αξρίζνπλ εθ λένπ πξνζπάζεηεο λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξφιεςε, ηελ απνηξνπή θαη ηελ αλίρλεπζε, δφιηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

πγθεθξηκέλα νη Margaret θαη Peck
2
 (2015) έδσζαλ ηνλ νξηζκφ ηεο απάηεο κέζσ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο έξγν εζθεκκέλεο εμαπάηεζεο πνπ νδεγεί ζε κία 

παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε, ζε κία νπζησδψο εζθαικέλε αλαθνξά ή ζε έλα ζηνρεπφκελν 

                                                 
1
 http://www.coso.org/documents/cosofraudstudy2010_001.pdf 

2
 Margaret, J.E. and Peck, G. (2015), Fraud in Financial Statements, Routledge Taylor & Francis Group. 

http://www.coso.org/documents/cosofraudstudy2010_001.pdf
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απνθιεηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ εμαπάηεζε 

δηαπξάηηεηαη  κε ζηφρν λα παξαπιαλήζεη ηνπο κέηνρνπο θαη άιινπο επελδπηέο ζε ζρέζε κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο. Ζ απάηε κπνξεί παξαπιαλεηηθά λα ζπζρεηίζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο ή έλα άιιν κε νηθνλνκηθφ νπζηψδεο γεγνλφο. 

Ζ πξνζέγγηζε IFAC, ISA 240 πξνζδηνξίδεη ηελ απάηε σο ηελ "ζθφπηκε ελέξγεηα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο εθείλσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ δηαθπβέξλεζε, 

ππαιιήισλ, ηξίησλ κεξψλ πνπ πεξηιακβάλεη δφιν πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ άδηθεο ή 

παξάλνκεο σθέιεηεο". Αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηνλ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ "ε 

ιέμε απάηε πεξηθιείεη έλα εχξνο παξαηππηψλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ, κε θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ζθφπηκν δφιν ή ηελ παξαπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ έλα άηνκν γλσξίδεη." 

Δπηπιένλ, ε απάηε κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πάζε
3
 (2002) σο ζθφπηκε αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο κέζα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν δεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή. 

πκθψλα κε ηελ νκηιία ηεο White
4
 (2014), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη δεη ζεκαληηθφ 

άικα ζηνπο αξηζκνχο νηθνλνκηθήο απάηεο αιιά παξάιιεια ηελ απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε 

απφ εηαηξείεο θαη Διεγθηέο φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε 

απηνχο, ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ νκηιία ηνπ Ceresney
5
 (2013), ε ζεκαζία ηεο θαηαδίσμεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απάηεο δελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθή, θαζψο ε πιήξεο, αθξηβήο θαη 

αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν νη αγνξέο 

βαζίδνληαη. Οη ςεπδείο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο δεκηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ 

θαη δηαβξψλνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγνξψλ. 

Σν ηκήκα επηβνιήο ηεο SEC, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε θαη Έιεγρνο» -Financial 

Reporting and Audit (FRAud)
6
 εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηε δίσμε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί θηλεηψλ αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ειέγρνπ ησλ απνηπρηψλ ηεο. 

Δθηφο απφ ηνλ εληνπηζκφ παξαβηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί θηλεηψλ αμηψλ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

                                                 
3
πάζεο Υ., (2002), “Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, Σεχρνο 570, ζει. 

1286-1294. 
4
 https://www.sec.gov/news/speeches?speaker=1370541733420 

5
 https://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370539845772 

6
 https://www.sec.gov/spotlight/finreporting-audittaskforce.shtml 

https://www.sec.gov/news/speeches?speaker=1370541733420
https://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370539845772
https://www.sec.gov/spotlight/finreporting-audittaskforce.shtml
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πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο, ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εληνπίδεη θαη δηεξεπλά, ηνκείο 

επηξξεπείο ζε δφιηα ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Οη πξνζπάζεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλερή επαλεμέηαζε ησλ επαλαδηαηππψζεσλ θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ησλ επηδφζεσλ απφ ηε βηνκεραλία, θαη ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη αλαπηχμεη εξγαιεία γηα λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ 

πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ αθαηάιιειεο αλαθνξάο νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, θαη ρξεζηκνπνηεί 

απηά ηα εξγαιεία νπζησδψο. Σν Task Force
7
 ηνπ FRaud, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2013, ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλε αλάιπζε δεδνκέλσλ εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ 

εληνπηζκφ παξαηππηψλ, αθξαίσλ ηηκψλ, θαη αζπλήζηζησλ ηάζεσλ κεηαμχ ησλ 

θαηαρσξεζέλησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ζπγθξίζηκα 

δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ. 

Δπηπιένλ ζηελ 27
ε
 εηήζηα  εζληθή δηάζθεςε  AICPA γηα ηα επξήκαηα  ηεο SEC (1999), ν 

Walker
8
 αλαθέξζεθε ζην φηη παξά ηελ δπλακηθή εμέιημε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε πξνο 

ηελ ελζηάιαμε κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη πεηζαξρίαο ζηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ππάξρεη έλαο απαξάδεθηα πςειφο αξηζκφο απνηπρεκέλσλ ειέγρσλ, θαη ν 

ξπζκφο ησλ αιιαγψλ πξνο ηελ ελίζρπζε ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ παξακέλεη αξγφο θαη 

επνκέλσο ππάξρεη πνιιή δνπιεηά πνπ πξέπεη αθφκε λα γίλεη. Σα κελχκαηα πνπ δφζεθαλ 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

1. Αλάγθε γηα ελδειερή έιεγρν γηα ζθφπηκε αλαθξίβεηα, αθφκε θαη «κε νπζηψδε», ησλ 

αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, θαη ηδηαίηεξα ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. 

2. ηνηρεία κε νπζηψδνπο κεγέζνπο (ιηγφηεξν απφ ην 5%), κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηηο πξάμεηο κηαο εηαηξίαο πνπ είλαη δπζαλάινγε πξνο ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ θαη 

κφλν, θαζψο ε ζεκαληηθφηεηα απαηηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα πξνζθφιιεζε ζε έλα 

ηεζη 5%. 

3. Σν ηξίην κήλπκα είλαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο θαη 

άιια ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ. 

4. Δπηβαξχλζεηο δίθαηεο, αιιά πνπ  λα αληαλαθινχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ελ ιφγσ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο βιάβεο γηα ηνπο επελδπηέο, φρη κφλν θαηά ησλ εηαηξεηψλ ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο, αιιά θαη θαηά 

ησλ αηφκσλ πνπ επζχλνληαη γηα παξαπνίεζε ησλ βηβιίσλ. 

                                                 
7
 https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2014-securities-litigation-study.pdf 

8
 https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1999/spch334.htm 

https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2014-securities-litigation-study.pdf
https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1999/spch334.htm
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5. Δπηπξφζζεηα ηεο εμέηαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε,  

εμέηαζε θαη ησλ αηφκσλ εθηφο ηεο εηαηξίαο, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (ειεγθηψλ, πειαηψλ, θ.α.).  

6. Υξήζε πιήξνπο θάζκαηνο ησλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη φπσο, ηαθηηθά αζθαιηζηηθά 

κέηξα θαη ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. 

7. Παξφηη νη έξεπλεο νηθνλνκηθήο απάηεο είλαη νη πην δχζθνιεο, ρξνλνβφξεο θαη 

εληαηηθέο, απαηηείηαη ηεξάξρεζε θαη επηηάρπλζε εξεπλψλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε πνηληθνχο εηζαγγειείο. 

8. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο εηαηξεηψλ θαη ηήξεζε ηνπ λφκνπ 

Securities Exchange ηνπ 1934. 

9. Μεδεληθή αλνρή ζηελ παξαπιάλεζε ησλ ειεγθηψλ απφ ηνπο πειάηεο.  

10. εβαζκφο ζηελ ειεγθηηθή αλεμαξηεζία σο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αθεξαηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. ε κηα επνρή επέθηαζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο κεγάιεο ινγηζηηθέο εηαηξείεο, είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε λα δηαθπιαρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

Ζ εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ έρεη κειεηεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν 

σο ππνζχλνιν ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ, γηα ηνλ ιφγν φηη ε νκαινπνίεζε είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε πιεζψξα εξεπλψλ
9
.  

χκθσλα κε ηνλ Biedleman
10

 ε εμνκάιπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο νξίδεηαη σο: "Ζ σξαηνπνίεζε 

ησλ θεξδψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζθφπηκε ρεηξαγψγεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θεξδψλ πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ζεσξείηαη εχινγν γηα ηελ νληφηεηα. απνδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα κεηψζεη ηηο 

κε θαλνληθέο κεηαβιεηέο ζηα θέξδε, ζην βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ ε ζπλεηή ινγηζηηθή θαη 

ινγηζηηθέο αξρέο." 

Ο Abdelghany
11

 (2005) κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεθπεξαίσζε απφδεημε πσο ε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ ε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο ρεηξαγψγεζεο 

θεξδψλ φπσο πξφσξε αλαγλψξηζε εζφδσλ, αλάξκνζηε θαηαγξαθή απνζεκαηηθψλ γηα 

                                                 
9
 Belkaoui A. (2000), “Understanding Fraud in the accounting environment”, Managerial Finance, Vol. 26 Iss: 

11, pp.33-41. 
10

 Biedleman C.R. (1973), “Income Smoothing: The Role of Management” Southern Economic Association, 

Vol. 39, pp. 481-660. 
11

Abdelghany K. (2005), “Measuring the quality of earnings”, Managerial Auditing Journal, Vol. 20 Iss: 9, 

pp.1001 – 1015. 
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κειινληηθέο απψιεηεο, θαηάρξεζε ηνπ νπζηψδεο κεγέζνπο, ρξήζε απνζεκαηηθψλ cookie jars, 

round tripping , ηαθηηθή αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιια. 

Δμάιινπ ν Naser
12

 (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη ε κεηακφξθσζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζην ηη πξαγκαηηθά 

επηζπκεί ε δηνίθεζε, εθκεηαιιεπφκελε ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο ή αγλνψληαο θάπνηνπο απφ 

απηνχο. 

Οη γεληθψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο πξνζθέξνπλ επειημία ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δίλνληαο ηελ ειεπζεξία ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δηαρεηξηζηέο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη αξρέο. Ζ δηαρείξηζε 

ησλ θεξδψλ εθκεηαιιεχεηαη ηελ επειημία ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο (Ortega and Grant, 2003). 

Ο Levitt
13

 (1998), πξνζδηφξηζε ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ σο ηελ γθξίδα πεξηνρή φπνπ ε 

ινγηζηηθή παξαπνηείηαη, φπνπ ε δηνίθεζε εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο "πεξηθνπέο" ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη φπνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο ησλ θεξδψλ αληαλαθινχλ ηελ επηζπκία 

ηεο δηνίθεζεο παξά ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη εμειηρζεί 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο "παηρλίδη" κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ηεο αγνξάο φπσο καλαηδεξ, ειεγθηέο θαη αλαιπηέο. 

Πνηα είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ παξαπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

θαη ηδηαίηεξα κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ; χκθσλα κε ηνλ Hepworth 
14

(1953) ε 

εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 

επλντθφηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, ηε δηαζθάιηζε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

επελδπηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαζψο θαη ζηαζεξήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηα πιαίζηα 

ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο νη αηηίεο είλαη θπξίσο ςπρνινγηθήο ππφζηαζεο θαη ζπλδένληαη 

κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηελ αηζηφδνμε ή απαηζηφδνμε πνξεία ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

  

                                                 
12

Naser K. (1993), Creative Financial Accounting: Its Nature and Use, Prentice Hall International Book 

Distributors Ltd. 
13

Levitt Α. (1998) “The Numbers Game”, Speech at the New York University Center for Law and Business. 
14

Hepworth S. (1953), “Smoothing Periodic Income, The Accounting Review”, American Accounting 

Association, Vol. 28, pp. 471-606. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 

3.1. Δηζαγωγή  

Οη ινγηζηηθέο απάηεο,
15

 πνπ ε Γήισζε Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ Νν 99 (SAS 99
16

) απαηηεί απφ 

ηνπο ειεγθηέο λα επηθεληξσζνχλ, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ είηε ζηελ αλαθξηβή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ή ζηελ ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή θαη ζηα δχν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο παξφηη νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο ζπλήζσο 

εμεηάδνπλ σο απάηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κφλν ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο, νη 

νηθνλνκηθέο απάηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη ζε κία ηξίηε, ππνζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ 

δχν,  πνπ θαζψο δελ επεξεάδεη ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπρλά ακειείηαη 

θαη αθνξά ηα «Έζνδα θαη ηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη κε απάηε» θαζψο θαη 

ηηο «Γαπάλεο θαη Τπνρξεψζεηο γηα ζθνπφ κε θαηάιιειν». Απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο, ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε, απνηειεί αληηθείκελν ζπρλήο 

ρεηξαγψγεζεο. Ωο δφιηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά
17

νξίδεηαη θάζε εθνχζηα ή απεξίζθεπηε 

ζπκπεξηθνξά, απφ πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νπζησδψο παξαπιαλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θνηλψο γλσζηή σο «καγείξεκα ησλ βηβιίσλ». Με ηελ παξνπζίαζε 

αλαθξηβψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δφιηα ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηελ νληφηεηα, φζν θαη γηα ηελ  εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηηο 

αγνξέο θεθαιαίσλ. 

 

3.2.Η γθξίδα δώλε ηωλ Γεληθώο Απνδεθηώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 

Σα πεξηζζφηεξα ζρήκαηα απάηεο επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο/αλαθνξάο, 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ, πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) έρεη 

νξίζεη
18

 σο «ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ πξνο λφζεπζε ηεο αιεζηλήο νηθνλνκηθήο επίδνζεο 

ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα».  

                                                 
15

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

16
 http://users.ipfw.edu/pollockk/SAS99.pdf 

17
 http://www.excite.com/education/lawyers/financial-statement-fraud 

18
http://www.cfo.com/printable/article.cfm/3007762 

http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00316.pdf
http://users.ipfw.edu/pollockk/SAS99.pdf
http://www.excite.com/education/lawyers/financial-statement-fraud
http://www.cfo.com/printable/article.cfm/3007762
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Ζ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ σζηφζν, δελ ζπλεπάγεηαη πάληνηε νξηζηηθέο παξαβηάζεηο ησλ 

Γεληθψο Απνδεθηψλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ (“GAAP
19

”). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη θνξείο 

δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε επηιέγνληαο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ θάκπηνπλ ηηο GAAP πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ θεξδψλ πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνο. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ πνπ είλαη επηζεηηθέο ζηε θχζε αιιά 

επηηξεπφκελεο απφ ηηο GAAP, θαη εθείλεο πνπ ζαθψο ηηο παξαβηάδνπλ. Ωζηφζν πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη πάξεη ηε ζέζε
20

 φηη, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

GAAP δελ ζα πξνζηαηεχζεη θαη' αλάγθε κηα νληφηεηα απφ κηα ελέξγεηα επηβνιήο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, εάλ ε νηθνλνκηθή απφδνζε είλαη παξακνξθσκέλε.  

Οη Σερληθέο Γηαρείξηζεο θεξδψλ πνπ επηηξέπνληαη βάζεη GAAP ζπρλά απνθαινχληαη 

«Γθξίδα δψλε».
21

 Οη GAAP επηηξέπνπλ ζπρλά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο νληφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη GAAP επηηξέπνπλ 

νπνηαδήπνηε κέζνδν απφζβεζεο, εθ 'φζνλ θαηαλέκεη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ην θφζηνο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Πεξηπηψζεηο «Γθξίδαο 

δψλεο» εκθαλίδνληαη κε ηελ  επειημία δηαρείξηζεο, θαηά: 

•ηελ αιιαγή κεζφδσλ απφζβεζεο απφ ηελ ηαρεία κέζνδν ζηελ πην ζπληεξεηηθή 

κέζνδν επζείαο γξακκήο θαζψο θαη  ην αληίζηξνθν. 

•ηελ αιιαγή ηεο σθέιηκεο δσήο ή ησλ εθηηκήζεσλ ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

•ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλείζπξαθηεο 

απαηηήζεηο. 

•ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπλζεθψλ αληηινγηζκνχ/δηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

•ηελ κέζνδν απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

•ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν κηα πηψζε ζηελ αγνξαία αμία κηαο επέλδπζεο είλαη 

πξνζσξηλή ή κφληκε. 

•ηελ εθηίκεζε ησλ απνκεηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα επελδχζεηο. 

Έηζη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη GAAP "επηηξέπνπλ" ζε κηα εηαηξία λα δηαρεηξηζηεί ηα 

θέξδε, απιά κε κία αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θαη ηελ επηινγή εθείλσλ ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο ζα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν. Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηνλίζεη, φηη νη ινγηζηηθέο αξρέο δελ έρνπλ ζθνπφ
22

 λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

νληφηεηα θαζψο ε επειημία ηεο ινγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηλνηνκία. Πνιιέο 

                                                 
19

http://www.accounting.com/resources/gaap/ 

20
 Edison Schools Settles SEC Enforcement Action (2002). 

21
https://archive.org/details/Fighting-in-the-Gray-Zone-A-Strategy-to-Close-the-Preemption-Gap-2004. 

22
 Levitt Α. (1998) “The Numbers Game”, Speech at the New York University Center for Law and Business. 

http://www.accounting.com/resources/gaap/
https://archive.org/details/Fighting-in-the-Gray-Zone-A-Strategy-to-Close-the-Preemption-Gap-2004


10 

 

θνξέο φκσο ππάξρνπλ θαηαρξήζεηο, φηαλ απηή ε επειημία αμηνπνηείηαη γηα ζηξέβισζε ηεο 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο. 

Οη νληφηεηεο έρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα ηελ επηινγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ, πνπ ζα βειηίσλαλ 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο εηθφλα. Μεξηθνί ζα ππνζηήξηδαλ φηη είλαη ε αγνξά πνπ σζεί ηηο 

νληφηεηεο ζηελ επηδίσμε σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, θαη 

αληαλαθιάηαη απφ ηελ «ηηκσξία» ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δηαθέξνπλ 

έζησ θαη ακειεηέα απφ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο. Απηέο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο ηεο αγνξάο γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο, ζπγθξνχνληαη κε ηελ πίεζε ηεο αγνξάο γηα 

δηαθάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

πρλά, είλαη δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ επηζεηηθήο αιιά επηηξεπφκελεο ινγηζηηθήο, 

θαη απηήο πνπ είλαη θαηαρξεζηηθή θαη απαγνξεπκέλε. Πψο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ είλαη ινγηθφ ή φρη ην απνζεκαηηθφ ηεο δηνίθεζεο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο; Ζ γξακκή κεηαμχ επηζεηηθήο θαη δφιηαο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κία επηηεδεπκέλε επηινγή αλεθηηθήο, ζχκθσλα 

κε ηηο GAAP, πνιηηηθήο κε πξφζεζε ηε ζπγθάιπςε απάηεο ή ιάζνπο, θαζψο θαη 

ζηνρεπφκελεο απφθξπςεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο επηιεγκέλεο πνιηηηθήο ζηελ εηθφλα 

ηεο εηαηξίαο. Ζ απάηε ζπάληα εκθαλίδεηαη εάλ ε πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο είλαη δηαθαλήο θαη 

ζαθψο θαηαλνεηή.  

Μεξηθέο νηθνλνκηθέο απάηεο δελ έρνπλ γθξίδεο πεξηνρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα  ε δηαρείξηζε 

ησλ θεξδψλ πνπ είλαη ζαθψο εθηφο ησλ παξακέηξσλ ησλ GAAP. Οη ηερληθέο απηέο κπνξνχλ 

λα θνπζθψλνπλ ηα θέξδε, θαη λα απνηππψζνπλ κηα βειηησκέλε νηθνλνκηθή εηθφλα, ή 

αληηζηξφθσο, λα θαιχςνπλ κία επηδεηλνχκελε. Παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνπλ: 

•Υξήζε ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο γηα θαηαγξαθή κηθξψλ αιιά εθ πξνζέζεσο 

αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

•Παξαηππίεο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ. 

•Απφθηεζε κε «Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή».  

•Απνζεκαηηθά - Cookie jar. 

 

3.3. Οπζηώδεο κέγεζνο 

Ζ ζπδήηεζε ηεο απάηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη πιήξεο ρσξίο κηα αλαθνξά 

ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο, πνπ απνηειεί κηθηφ δήηεκα νομικών θαη λογιστικών αξρψλ. 

Δηαηξείεο θαη κεξηθέο θνξέο ειεγθηέο, παξέβιεςαλ αηνπήκαηα επεηδή δελ ήηαλ "νπζηψδε" 
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γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καζνδήγεζε κπνξεί λα βξεζεί απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, 

ηελ SEC, ηα FASB, θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα.  

Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην
23

 έρεη νξίζεη θάηη σο νπζηψδεο εάλ "...ππάξρεη ζεκαληηθή 

πηζαλφηεηα φηη ε απνθάιπςε ηνπ παξαιεηπφκελνπ γεγνλφηνο, ζα ζεσξνχηαλ απφ έλαλ ινγηθφ 

επελδπηή, φηη έρεη ηξνπνπνηήζεη ζεκαληηθά ην  ζπλνιηθφ κείγκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη." 

Ζ SEC
24

 αθνινπζεί απηφλ ηνλ θαλνληζκφ, φπνπ νξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νπζησδψλ 

ζηνηρείσλ, ζε "... εθείλα ηα ζέκαηα κε ηα νπνία έλαο κέζνο ζπλεηφο επελδπηήο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ινγηθά πξηλ απφ ηελ αγνξά…"  

Σν FASB
25

 νξίδεη ην νπζηψδεο σο "...ην κέγεζνο απφ κία παξάιεηςε ή αλαθξίβεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ, ππφ ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ, θαζηζηά πηζαλφ φηη ε θξίζε ελφο 

ινγηθνχ αλζξψπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο, έρεη αιιάμεη ή επεξεαζηεί". 

Γηαρξνληθά, νη εηαηξείεο θαη νη ειεγθηέο ηνπο, έρνπλ επίζεο αλαπηχμεη νξηζκέλνπο 

«θαλφλεο
26

» (ΓΠΔ 320) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε έλα ζέκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

νπζηψδεο. Έλαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο θαλφλαο είλαη, φηη κηα αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε 

πνπ είλαη ιηγφηεξν απφ ην 5% θάπνηνπ παξάγνληα (δειαδή ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, ησλ 

θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θιπ) δελ είλαη ζεκαληηθή. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δήηεζε λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα ηεο ζεκαληηθφηεηαο
27

 θαη λα 

επαλνξζψζεη ην ελδερφκελν θαηάρξεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ, κε ηελ θπθινθνξία ηνπ 

SAB No. 99,
28

 πνπ παξέρεη νδεγίεο γηα ζπληάθηεο θαη ειεγθηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ αλαθξηβεηψλ ζηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ζπλνςίδνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο GAAP θαη ηνπο νκνζπνλδηαθνχο 

λφκνπο ηίηισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νπζηψδεο, θαη πξνζθέξνληαο παξαδείγκαηα γηα ην ηη 

είλαη θαη ηη δελ είλαη απνδεθηφ, φζνλ αθνξά ην νπζηψδεο. 

Παξφηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ νξίνπ ηνπ 5% σο 

πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο, ηνλίδεη φηη ε απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ 

                                                 
23

 TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438, 449 (1976). 

24
 SEC, Rule 1-02. 

25
 Statement of Financial Accounting Concepts- No. 2 (1980). 

26
 Λνπκησηεο, Β. θαη Σδίθαο, Β., (2012), Βαζηθέο Οδεγίεο Δθαξκνγήο Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ (ΓΠΔ), 

Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα. 

27
 http://corporate.findlaw.com/finance/sec-release-on-materiality-in-financial-disclosure.html 

28
 https://www.sec.gov/interps/account/sab99.htm 

http://corporate.findlaw.com/finance/sec-release-on-materiality-in-financial-disclosure.html
https://www.sec.gov/interps/account/sab99.htm
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πνζνηηθά θξηηήξηα, κπνξεί λα είλαη κφλν ε αξρή κηαο αλάιπζεο θαη φρη έλα ππνθαηάζηαην 

κηαο πιήξνπο αλάιπζεο.  

Σν SAB 99 ζεκεηψλεη, φηη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο, νξηζκέλνη πνηνηηθνί 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ νπζηψδεηο, αθφκα θαη ηηο κηθξέο πνζνηηθά αλαθξίβεηεο. 

Παξαδείγκαηα ησλ πνηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη, πεξηιακβάλνπλ ην 

θαηά πφζνλ νη αλαθξίβεηεο: 

•πξνέξρνληαη απφ αζαθείο εθηηκήζεηο. 

•απνθξχπηνπλ αιιαγέο ζηηο ηάζεηο θεξδψλ. 

•νδεγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αλαιπηψλ. 

•ζα άιιαδαλ κηα δεκία ζην εηζφδεκα ή ην αληίζηξνθν. 

•επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο ή ηηο ζπκβάζεηο. 

•επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε απνδεκηψζεσλ. 

•πξνθχπηνπλ απφ παξάλνκεο πξάμεηο. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη αξηζκεηηθέο δνθηκέο, πιένλ δελ ζα πιεξνχλ κηα αλάιπζε ζεκαληηθφηεηαο, 

θαη έηζη ν ειεγθηήο πξέπεη λα ακθηζβεηήζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηβάιινπλ 

φιεο ηηο χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη λα κελ ηηο πξνζπεξάζεη, αθφκα θαη εάλ παξνπζηάδνληαη σο 

νηθνλνκηθά επνπζηψδεηο(ΓΠΔ 330& 315)
29

. 

 

3.4. Ρόινο ηεο SEC- Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
30

 

Σν Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ δηεμήγαγε αθξνάζεηο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αηηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ, θαη κε βάζε ηα πνξίζκαηά ηεο, πέξαζε ην 

Securities Act ηνπ 1933. Σν επφκελν έηνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηελ πξάμε Κεθαιαηαγνξάο ηνπ 1934. Ο λφκνο ζηφρεπε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ, παξέρνληαο ζηνπο επελδπηέο θαη ζηηο 

αγνξέο πην αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, θαη δηαθαλείο, ζαθείο θαλφλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

έληηκεο ζπλαιιαγήο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αθνινπζεί ηελ θαηψηαηε γξακκή ηξηπιήο 

εληνιήο πνπ θαζηζηά ηελ SEC έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Ζ θαηψηαηε γξακκή ηξηπιήο εληνιήο απνηειείηαη απφ ηελ 

                                                 
29

Λνπκησηεο, Β. θαη Σδίθαο, Β., (2012), Βαζηθέο Οδεγίεο Δθαξκνγήο Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ (ΓΠΔ), 

Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα. 

30
 https://www.sec.gov/investor/pubs/begfinstmtguide.htm 

 

https://www.sec.gov/investor/pubs/begfinstmtguide.htm
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πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηε δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ. Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ αγνξψλ 

ζα ζπλερίζεη λα πξνζδίδεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμέρνληα ξφιν γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηεο πξνζθνξάο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

•Οη επελδπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα πξηλ απφ ηε ιήςε κηαο επελδπηηθήο απφθαζεο. Δηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ θηλεηέο 

αμίεο ζην θνηλφ πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα πξνζθέξνπλ πιήξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε, 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηηο πξνο πψιεζε θηλεηέο αμίεο, θαζψο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επέλδπζε ζε απηά. 

•Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε πσιήζεηο θαη δηαπξαγκάηεπζε θηλεηψλ αμηψλ πξέπεη λα 

βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ θαη λα ηα αληηκεησπίδνπλ δίθαηα 

θαη έληηκα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην δηαζθαιίδεη απηφ, κε ηελ επνπηεία ησλ βαζηθψλ 

παξαγφλησλ ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ.  

•Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη επίζεο έλα ηξίην βαζηθφ ζηφρν κε βάζε ηνπο ηξεηο άμνλεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιή ηεο – πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ην 

ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Απηνί νη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ζηφρνη απαηηνχλ ηελ εκπινθή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζε 

πνιινχο ηνκείο ησλ θεθαιαηαγνξψλ.  

Ζ θήκε ηεο SEC έρεη ζε θάπνην βαζκφ ακαπξσζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ 

απνηπρία ηεο λα εληνπίζεη ηα καδηθά ζπζηήκαηα απάηεο Bernie Madoff θαη Allen Stanford 

Ponzi.
31

 Ωζηφζν, έρεη επηηχρεη θάπνηεο ζεκαληηθέο λίθεο ζηελ ζπλερηδφκελε πνξεία ηεο 

ελαληίνλ ηνπ εγθιήκαηνο, φπσο: 

•Raj Rajaratnam
32

- Σν 2011, ν δηζεθαηνκκπξηνχρνο δηαρεηξηζηήο θεθαιαίσλ αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ Rajaratnam θαηαδηθάζηεθε ζε 11 ρξφληα θπιάθηζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηε κεγαιχηεξε πνηλή πνπ επηβιήζεθε ζε ηέηνηα πεξίπησζε. Ωο 

Ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ ηακείνπ αληηζηάζκηζεο Galleon, ν Rajaratnam θαηαδηθάζηεθε γηα 

ηελ ελνξρήζηξσζε κηαο επξείαο αξέλαο εθκεηάιιεπζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε  

ζπλαιιαγέο, πνπ ζπκπεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ, ηνλ Rajat Gupta, πξψελ δηεπζχλσλ 

ζχκβνπιν ηεο McKinsey θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Goldman Sachs. 

                                                 
31

 http://www.businessinsider.com/how-bernie-madoffs-ponzi-scheme-worked-2014-7 

32
 https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-233.htm 

http://www.businessinsider.com/how-bernie-madoffs-ponzi-scheme-worked-2014-7
https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-233.htm
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• SAC Capital
33

- Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ε SAC Capital πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Steve Cohen, 

έλαλ απφ ηνπο 150 πινπζηφηεξνπο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν– ζπκθψλεζε πξφζηηκν ζην 

επίπεδν-ξεθφξ ησλ $1,8 δηο  γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηζρπξίζηεθε φηη ε εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ 

δηαδεδνκέλε ζηελ SAC Capital, θαη ζπκπεξηιάκβαλε κεηνρέο γηα πάλσ απφ 20 δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο απφ ην 1999 έσο ην 2010. ην ζχλνιφ ηνπο, νθηψ έκπνξνη ή νη αλαιπηέο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηελ SAC, έρνπλ είηε θαηαδηθαζηεί ή παξαδέρζεθαλ ηελ ελνρή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία ηεο εθκεηάιιεπζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3.5.Δπηζθόπεζε ηωλ Μεγαιύηεξωλ πεξηπηώζεωλ απάηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (1997 - 2002). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην γλσζηέο πεξηπηψζεηο 

απάηεο θαη ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ, πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1997-2002. Απηέο 

νη πεξηπηψζεηο αθνξνχλ έλα εχξνο επηρεηξήζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ δχν θαηεγνξίεο απάηεο, 

"απφ" θαη "ελαληίνλ" ηεο νληφηεηαο, θαζψο θαη εηαηξηθά παξαπηψκαηα. 

 

Οντοτητα Περίπτωση Αποτέλεσμα 

Adelphia Com.
34

 Τπεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ 

ζηειέρε γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Απφθξπςε 

$2,3δηο ζε δάλεηα γηα θάιπςε δεκηψλ απφ ηνλ 

ηδξπηή θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Κήξπμε πηψρεπζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002.  

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαηεγνξήζεθαλ γηα απάηε. 

Cendant Corp. 
35

 Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο HFC κε 

ηελ CUC International, απνθαιχθζεθε 

ππεξεθηίκεζε εζφδσλ θαηά $500.000.000, 

γηα ην δηάζηεκα 1995- 1997, κε αλάκηθηεο 

ηερληθέο φπσο θαηαγξαθή πιαζκαηηθψλ 

εζφδσλ θαη ππνηίκεζε ππνρξεψζεσλ. 

Μείσζε θέξδψλ ηνπ 1997 θαηά πεξηζζφηεξν 

απφ $161.000.000. Ο Πξψελ CFO, ν 

Αληηπξφεδξνο, θαη ν ειεγθηήο, θξίζεθαλ 

έλνρνη θαη γηα πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο. Ζ 

εηαηξία ζπκβηβάζηεθε ζηα $3,2δηο αγσγήο. 

Ζ Ernst & Young θαηέβαιε $335.000.000 

γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο αγσγήο ησλ κεηφρσλ. 

Enron
36

 Τπεξεθηίκεζε εζφδσλ κέζσ ζθφπηκεο Πηψρεπζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001, κείσζε 

                                                 
33

 https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-3.html 

34
 http://www.wsj.com/articles/SB1027516262583067680 

35
 http://money.cnn.com/1998/08/27/companies/cendant_folo/ 

36
 http://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/ 

https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-3.html
http://www.wsj.com/articles/SB1027516262583067680
http://money.cnn.com/1998/08/27/companies/cendant_folo/
http://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/
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Οντοτητα Περίπτωση Αποτέλεσμα 

ππνηίκεζεο ππνρξεψζεσλ θαη απφθξπςε 

ρξένπο, κέζσ δεκηνπξγίαο νληνηήησλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Πηζαλή θνξνδηαθπγή. 

ρξεκαηεζηηξηαθήο αμίαο $80δηο. Ο πξψελ 

CFO κεηαμχ άιισλ, θαηαδηθάζηεθε γηα 

μέπιπκα ρξήκαηνο θαη θηλεηψλ αμηψλ, 

ηειεθσληθή- ηαρπδξνκηθή απάηε. 

Πξφζζεηεο θαηεγνξίεο νδήγεζαλ ζηε 

δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ινγηζηψλ ηεο 

Arthur Anderson. 

Global Crossing
37

 Καηεγνξήζεθε γηα ρξήζε "ζπκθσληψλ 

επαλαγνξάο" κε άιινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο 

θνξείο γηα δηφγθσζε ησλ πσιήζεσλ. 

Κήξπμε πηψρεπζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002. 

K-Mart
38

 Τπεξηίκεζε εζφδσλ, απφ αθαηάιιειε 

αλαγλψξηζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ πνιπεηνχο 

ζχκβαζεο, $42.300.000, ζην 2ν ηξίκελν ηνπ 

2001. 

Πηψρεπζε ηνλ Ηαλνπαξίν ηνπ 2002. Γχν 

πξψελ VPs θαηεγνξήζεθαλ γηα απάηε 

δηαρείξηζεο θεξδψλ. 

 

MicroStrategy 
39

 Αθαηάιιειε αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ 

πσιήζεηο ινγηζκηθνχ, θαηά ηε ζχλαςε ησλ 

ζπκθσληψλ ρσξίο λα έρεη πξνυπάξμεη 

παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ. 

Αλακφξθσζε θεξδψλ γηα ηηο ρξήζεηο 1998 

θαη 1999, πξνθάιεζε κείσζε εζφδσλ θαηά 

$66.000.000. Οη πξψελ CEO, COO θαη CFO 

πήξαλ πξφζηηκν, $350.000 ν θαζέλαο. 

Sunbeam Corp. 
40

 Γεκηνπξγία $35.000.000 αθαηάιιεισλ 

απνζεκαηηθψλ αλαδηάξζξσζεο ην 1996 πνπ 

αλαζηξάθεθαλ ην 1997 δεκηνπξγψληαο 

ςεπδαίζζεζε ηαρείαο αλάθακςεο. Σν 1997, 

αλαθέξζεθαλ πάλσ απφ $70.000.000 εζφδσλ 

απφ πσιήζεηο Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο, 

channel stuffing θαη άιισλ αθαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Δπαλαδηαηχπσζε εζφδσλ ηνπ 1997, απφ 

$109.000.000 ζε $38.000.000. Ο CEO 

θαηεγνξήζεθε γηα παξαβίαζε ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ πεξί ηίηισλ, 

πιεξψλνληαο κέξνο ηνπ πξνζηίκνπ 

($141.000.000).  Ο πξψελ ειεγθηήο θαη ν 

ππεχζπλνο  ινγηζηεξίνπ  πιήξσζαλ 

αληίζηνηρα $100.000 ν θαζέλαο ελψ ν 

πξψελ ζπλεξγάηεο ηεο Arthur Anderson 

                                                 
37

 http://mptcglobalcrossingaccountingscandal.blogspot.sk/ 

38
 http://weeklymba.blogspot.sk/2010/01/kmart-accounting-scandal.html 

39
 http://www.nytimes.com/2000/12/15/business/microstrategy-chairman-accused-of-fraud-by-sec.html?_r=0 

40
 https://www.sec.gov/litigation/admin/33-7976.htm 

http://mptcglobalcrossingaccountingscandal.blogspot.sk/
http://weeklymba.blogspot.sk/2010/01/kmart-accounting-scandal.html
http://www.nytimes.com/2000/12/15/business/microstrategy-chairman-accused-of-fraud-by-sec.html?_r=0
https://www.sec.gov/litigation/admin/33-7976.htm
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Οντοτητα Περίπτωση Αποτέλεσμα 

$110.000.000. 

Tyco International 

41
 

Τπεμαίξεζε $600.000.000 απφ ηνπο CEO θαη 

CFO γηα πξνζσπηθή ρξήζε κέζσ θινπήο θαη 

ςεπδνχο πψιεζεο ηίηισλ, απφδνζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπ κπφλνπο θαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ δάλεησλ ζηνπο εαπηνχο 

ηνπο, θαζψο θαη ιήςε πξνζσπηθήο πίζησζεο 

ησλ θηιαλζξσπηθψλ δσξεψλ ηεο Tyco. 

Σξία πξψελ ζηειέρε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπ CEO θαη ηνπ γεληθνχ ζχκβνπινπ 

ζπλειήθζεζαλ γηα απάηε. Ο CEO 

θαηεγνξήζεθε επίζεο γηα ηελ απνθπγή 

θαηαβνιήο ηνπ, πάλσ απφ $1.000.000 ζε 

θφξνπο επί ησλ πσιήζεσλ αμίαο $ 

13.000.000. 

Xerox
42

 Τπεξεθηίκεζε εζφδσλ απφ ηελ κίζζσζε 

θσηνηππηθψλ γηα πάλσ απφ 4 ρξφληα κέζσ 

πξφσξεο αλαγλψξηζεο $3δηο, θαη 

δηνγθψλνληαο ηα θέξδε θαηά πεξίπνπ $1,5δηο.  

 

Δπηβνιή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα 

παξαβάζεηο απάηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ πεξί ηίηισλ, 

επαλαδηαηχπσζεο νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ 1997-2000, εηδηθή 

επαλεμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ ηεο ειέγρσλ, 

θαη ηέινο πιεξσκή πξφζηηκνπ αλεξρφκελν 

ζηα $10.000.000. Ζ SEC επίζεο κήλπζε 

ηέζζεξηο ζπλεξγάηεο ηεο KPMG, γηα απάηε 

ειέγρνπ. 

 

Ζ ηζηνξία είλαη γεκάηε απφ απάηεο πνπ απνκάθξπλαλ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ην 

ραξηνθπιάθην ησλ επελδπηψλ θαη θαηέζηξεςαλ νιφθιεξεο νηθνλνκίεο. Καη γηαηί ηφζνη 

πνιινί επελδπηέο έρνπλ εμαπαηεζεί; Δπεηδή  αθξηβψο είλαη ε ίδηα ε θχζε ηεο επελδπηηθήο 

απάηεο λα κελ εγείξεη ππνςίεο. Τςειέο απνδφζεηο θαη θαηλνκεληθα λφκηκεο απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεπξάο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ απαξαηήξεηεο γηα ρξφληα. Ζ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηέηνηεο νηθνλνκθέο θαηαζηξνθέο ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα ηηο απνθχγνπλ ζην κέιινλ. ηα επφκελα θεθάιαηα 

αλαπηχζζνληαη νη πην θνηλέο κέζνδνη εμαπάηεζεο κέζσ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο. 

  

                                                 
41

 https://www.sec.gov/news/press/2002-135.htm 

42
 https://www.sec.gov/litigation/complaints/complr17465.htm 

https://www.sec.gov/news/press/2002-135.htm
https://www.sec.gov/litigation/complaints/complr17465.htm
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

4.1. Δηζαγωγή 

Ζ κε θαηάιιειε αλαγλψξηζε εζφδσλ
43

- πξφσξσλ ή πιαζκαηηθψλ - είλαη ε πην θνηλή κνξθή 

δφιηαο δηαρείξηζεο θεξδψλ. Ζ πξφσξε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε λφκηκα κέζα, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηεο επηηξεπφκελεο 

απφ ηηο GAAP. Ζ πξφσξε αλαγλψξηζε ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε 

πιαζκαηηθψλ εζφδσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ςεχηηθεο πσιήζεηο ή αλχπαξθηνπο πειάηεο. 

Ζ έθζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα δφιηα Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε (ζην εμήο, 

«έθζεζε COSO
44

») δηαπίζησζε φηη ε αθαηάιιειε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ήηαλ πιαζκαηηθή 

ζην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επαλεμεηάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή, απφ ην 1981 έσο ην 

1986. Μηα δεχηεξε έθζεζε COSO
45

 δηαπίζησζε φηη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ 

εζφδσλ αληηπξνζψπεπαλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκάησλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κεηαμχ ηνπ 1987-1997. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία
46

 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 32 απφ ηηο 90 δξάζεηο πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ην 1999, πεξηειάκβαλαλ αθαηάιιειε αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ζπλνδεπηηθέο επηζηνιέο, δηθαηψκαηα επηζηξνθήο, 

πσιήζεηο απνζηειιφκελσλ εκπνξεπκάησλ, θαη ηελ απνζηνιή εκηηειψλ πξντφλησλ. Άιιεο 12 

πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ ηελ ινγηζηηθή θαηαρψξεζε πιαζκαηηθψλ πσιήζεσλ. 

Μειέηε ηεο PricewaterhouseCoopers
47

 απνθάιπςε φηη θαηά ην έηνο 2000, ην 66% ησλ 

δξάζεσλ ησλ κεηφρσλ θαηέζεζε εηθαδφκελεο παξαβηάζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Σν 

2001, ν αξηζκφο ησλ δξάζεσλ αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ εθηηλάρζεθε ζην 69% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δξάζεσλ πνπ θαηαηέζεθε. Σέινο, απφ ηηο πεξίπνπ 140
48

 πεξηπηψζεηο 

                                                 
43

Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο, Π., (2013), χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ – χκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα. 

44
 http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf 

45
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1999), “Fraudulent Financial 

Reporting: 1987-1997”. 

46
Walker R.H. (1999), “Behind the Numbers of the SEC's Recent Financial Fraud Cases”, Speech at 27th Annual 

National AICPA Conference on Current SEC Developments. 

47
 PricewaterhouseCoopers (2001), “Securities Litigation Study”. 

48
 https://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/jms082504.pdf 

http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/jms082504.pdf
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ινγηζηηθήο/δηαρείξηζεο θεξδψλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην 2002, 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ πξφσξε αλαγλψξηζε, ην SEC Staff Accounting Bulleting 101
49

- SAB 101, 

πεξί αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηνλίδεη ηέζζεξα βαζηθά 

θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνηνχ κηα δεκφζηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλαγλσξίδεη 

ηα έζνδα. πγθεθξηκέλα , ηα θξηηήξηα απηά απαηηνχλ: 

 Πεηζηηθή απφδεημε φηη ππάξρεη κηα ζπκθσλία. 

 Ζ απφδεημε φηη έρεη ζπκβεί ε παξάδνζε πξντφληνο ή φηη νη ππεξεζίεο έρνπλ 

παξαζρεζεί. 

 Απφδεημε φηη ε ηηκή ηνπ πσιεηή πξνο ηνλ αγνξαζηή είλαη ζηαζεξή ή κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

 Δχινγε εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο είζπξαμεο ηεο πιεξσκήο. 

Σν SAB 101 απεηθνλίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο, πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί ζηελ 

AICPA- Statement of Position ("SOP") 97-2
50

, «αλαγλψξηζε εζφδσλ ζε Λνγηζκηθφ», πνπ 

δηέπεη ηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ. Οη Λνγηζηέο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλάινγα κε ηνλ πειάηε θαη ηηο πεξηζηάζεηο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην SAB 101 εμεγεί φηη, φπνπ είλαη δπλαηφ, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή εμνπζίαο πεξί ην SAB 101. Πνιιά απφ ηα παξαδείγκαηα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην παξαβηάδνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα απφ ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο ηνπ SAB 101. Οη ελδείμεηο γηα θάζε ζχζηεκα απάηεο, δελ είλαη ακνηβαίσο 

απνθιεηφκελεο, πνπ ζεκαίλεη φηη παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ελφο 

ζπζηήκαηνο κπνξνχλ ζπρλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλίρλεπζε άιισλ. Οη εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο κεζφδνπο
51,52

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφσξε ή 

πιαζκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη πην θνηλέο ηερληθέο. 

 

4.2. Παξάπιεπξεο πκθωλίεο  

Δλψ ην SAB 101 απαηηεί νξηζηηθή ζπκθσλία πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ζπκθσλίεο 

κπνξνχλ ζπρλά λνκίκσο λα ηξνπνπνηεζνχλ. Πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ φκσο φηαλ κηα εηαηξία 

εηζέξρεηαη ζε κηα ηέηνηα ξχζκηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηεί, ζπκπιεξψλεη, αλαθαιεί, ηελ 

                                                 
49

 https://www.sec.gov/interps/account/sab101.htm 

50
 http://www.revenuerecognition.com/industry/software 

51
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/Corporate%20Governance/Audit%20Com

mittee/in-gc-fraud-schemes-questions-to-consider-noexp.pdf 

52
 http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/accounting-guides/pwc-revenue-recognition-march-2009.pdf 

https://www.sec.gov/interps/account/sab101.htm
http://www.revenuerecognition.com/industry/software
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/Corporate%20Governance/Audit%20Committee/in-gc-fraud-schemes-questions-to-consider-noexp.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/Corporate%20Governance/Audit%20Committee/in-gc-fraud-schemes-questions-to-consider-noexp.pdf
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/accounting-guides/pwc-revenue-recognition-march-2009.pdf
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αξρηθή ζπκθσλία κε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία πνπ έρεη εθπνλεζεί θαη ζπκθσλεζεί 

εθηφο ησλ ζπλήζσλ δηαδηθαζηψλ πιεξνθφξεζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ Γηνίθεζε ζπρλά 

ρξεζηκνπνηεί ηηο παξάπιεπξεο ζπκθσλίεο γηα λα εληζρχζεη ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο. Σα 

ζηειέρε πσιήζεσλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ ή γηα 

λα θεξδίζνπλ πξνκήζεηεο. Οη παξάπιεπξεο ζπκθσλίεο δεκηνπξγνχληαη εθηφο ησλ θαλνληθψλ 

θαη θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα δηαπξάηηνπλ 

πνιιά απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. 

Ζ χπαξμε πνιπάξηζκσλ παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ απνηειεί έλδεημε ζηνλ ειεγθηή θαη 

απαηηνχλ πεξαηηέξσ ιεπηνκεξή έξεπλα σο πξνο ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηβάιινπλ ην πψο, πφηε θαη γηαηί νη ζπκθσλίεο πξνζηέζεθαλ ζηελ αξρηθή. πλήζε 

ζρήκαηα απάηεο κε παξάπιεπξεο ζπκθσλίεο πεξηιακβάλνπλ: 

•Αλεπ φξσλ δηθαίσκα επηζηξνθήο, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο πειάηεο.  

•Γηθαηψκαηα λα αθπξψζνπλ ηηο παξαγγειίεο αλά πάζα ζηηγκή. 

•Δλδερφκελα πνπ εμνπδεηεξψλνπλ ηελ πψιεζε, φπσο επαλαπψιεζε θαη απφδεημε  

ρξεκαηνδφηεζεο. 

•Γηθαηψκαηα ησλ ζπλερηδφκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

•Δπέθηαζε ησλ φξσλ πιεξσκήο. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Ζ πεξίπησζε ηεο Informix Corp
53

 απεηθνλίδεη ηελ αθαηάιιειε ρξήζε ησλ παξάπιεπξσλ 

ζπκθσληψλ. Ζ Informix πνχιεζε άδεηα ινγηζκηθνχ ζε επηρεηξήζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα 

κεηαπσινχζαλ ηηο άδεηεο ζε ηξίηνπο. πλεπήο κε ηηο ηφηε ηξέρνπζεο GAAP γηα ηελ 

αλαγλψξηζε εζφδσλ ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ, ε γξαπηή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ήηαλ ε 

αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ησλ αδεηψλ κφλν κεηά ηελ παξαιαβή ηεο 

ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο άδεηαο ρξήζεο. Ωζηφζν, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζρεηηθά κε ηα αλακελφκελα θέξδε, ε δηνίθεζε 

ελεπιάθε ζηε ζπκκεηνρή πνιιψλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ κε  

δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ πξνθάιεζε ηελ παξαβίαζε ησλ αξρψλ GAAP πεξί αλαγλψξηζεο 

εζφδσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο κεηαμχ άιισλ: 

•Δπέηξεπαλ ζηνπο κεηαπσιεηέο επηζηξνθή θαη απνδεκίσζε/πίζησζε γηα ηηο άδεηεο 

πνπ δε κεηαπσιήζεθαλ. 
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•Γέζκεπαλ ηελ εηαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθφ ηεο ηκήκα πσιήζεσλ γηα ηελ 

εχξεζε πειαηψλ ζηνπο κεηαπσιεηέο. 

•Δπέθηεηλαλ ηηο εκεξνκελίεο πιεξσκήο πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ. 

•Γέζκεπαλ ηελ εηαηξία λα αγνξάζεη Hardware ή ππεξεζίεο απφ ηνπο πειάηεο κε πνζφ 

πνπ απνδεκίσλε νιφθιεξν ή έλα ζεκαληηθφ κέξνο, ησλ πιεξσκψλ πνπ έπξεπε λα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο πειάηεο γηα ηελ αγνξά ησλ αδεηψλ. 

•Πξφζθεξαλ πιεξσκή απφ ηελ εηαηξία, ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο ησλ πειαηψλ. 

•Γέζκεπαλ ηελ εηαηξία λα θαηαβάιιεη πιεξσκέο γηα πιαζκαηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο  ή 

άιιεο ππεξεζίεο, πνπ ζα επαλα-θαηαβαιιφηαλ απφ ηνπο πειάηεο σο ηέιε γηα ηηο 

άδεηεο. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εξεπλά ηε δηνίθεζε, ην ηκήκα ινγηζηηθήο θαη πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ 

σο πξνο ην εάλ είλαη ελήκεξνη φισλ ησλ παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ην 

άιιν κέξνο, πνπ ηξνπνπνηνχλ ηηο πσιήζεηο κε ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Θα πξέπεη επίζεο, λα ελεκεξσζεί απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ αλ 

επηηξέπεηαη ή ελζαξξχλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ παξάπιεπξεο ζπκθσλίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

κηαο πψιεζεο θαη θαηά πφζνλ απηέο νη ζπκθσλίεο γίλνληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηθηχσλ 

πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο σο 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο θαη λα θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηεο. Σέινο λα επηβεβαησζεί απφ ηελ 

εμέηαζε ελφο δείγκαηνο ζπκβάζεσλ παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ θαη λα επηβεβαηψζεη κε έλα 

δείγκα πειαηψλ, ηνπο θχξηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

χπαξμεο/απνπζίαο παξάπιεπξσλ ζπκθσληψλ. 

 

4.3. Διεύζεξε Δπηζηξνθή , απνδεκίωζε ή Γηθαηώκαηα αληαιιαγήο 

Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα επηζηξέςνπλ ηα πξντφληα ζηνπο 

πσιεηέο γηα αξθεηνχο ιφγνπο, θαη νη GAAP επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

έζνδα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλ ν πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο. 

πγθεθξηκέλα ην SFAS Νν48
54

, «Αλαγλψξηζε Δζφδσλ Με Γηθαίσκα Δπηζηξνθήο»  

πξνβιέπεη φηη φηαλ νη πειάηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο, ηα έζνδα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο πψιεζεο, εθφζνλ: 

•Ζ ηηκή πψιεζεο είλαη νπζησδψο ζηαζεξή ή πξνζδηνξίζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

πψιεζεο. 

•Ο αγνξαζηήο έρεη πιεξψζεη ή ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ζηνλ πσιεηή. 
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•Ζ  ππνρξέσζε εμφθιεζεο  δελ εμαξηάηαη απφ ηε κεηαπψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

•Ζ ππνρξέσζε ηνπ αγνξαζηή δελ αιιάδεη ζε πεξίπησζε θινπήο ή θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ πξντφληνο. 

•Οη αγνξαζηέο ηνπ πξντφληνο γηα κεηαπψιεζε είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη απφ ηνλ 

πσιεηή.  

•Ο πσιεηήο δελ επζχλεηαη νπζησδψο γηα ηηο κειινληηθέο επηδφζεηο ή ηελ κεηαπψιεζε 

ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ αγνξαζηή. 

•Σν πνζφ ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ κπνξεί εχινγα λα εθηηκεζεί. 

Οη πσιήζεηο ησλ εζφδσλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο πψιεζεο 

αλαγλσξίδνληαη είηε φηαλ ην πξνλφκην επηζηξνθήο έρεη νπζηαζηηθά ιήμεη ή εάλ νη αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη αθνινχζσο. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ ζπρλά λα παξεθθιίλνπλ ηνπ 

SFAS κε ηελ θαζηέξσζε ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ή ηε δεκηνπξγία ζπκθσληψλ πσιήζεσλ πνπ: 

i) παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο αζαθή ή θηιειεχζεξα δηθαηψκαηα επηζηξνθήο/απνδεκίσζεο/ 

αληαιιαγήο, ii) απνηπγράλνπλ λα ζέζνπλ θαζνξηζκέλε ηηκή, iii) έρνπλ εμαξηψκελε πιεξσκή 

απφ κεηαπψιεζε πξντφληνο ή απφ θάπνην άιιν κειινληηθφ γεγνλφο, φπσο ιήςε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ έλαλ δαλεηζηή.  

Ζ επέθηαζε ησλ φξσλ πιεξσκήο ζε νπζηψδεο ηκήκα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ν πειάηεο 

αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα εκπνξεπηεί ηα αγνξαζκέλα πξντφληα, απνηειεί επίζεο 

πξφβιεκα. Οη φξνη απηνί επεθηείλνπλ ηελ πεξίνδν απνζηνιήο ζην κέηξν πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ αγνξαζηή, θαη ζεσξνχληαη σο πσιήζεηο ππφ θαζεζηψο 

απνζηνιήο νπφηε δελ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ σο έζνδν. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Midisoft Corporation
55

, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηελ 

εηαηξία γηα ππεξεθηίκεζε εζφδσλ θαηά $458.000 γηα ζπλαιιαγέο φπνπ απεζηάιεζαλ 

πξντφληα γηα ηα νπνία, ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ε εηαηξία δελ είρε θακία εχινγε πξνζδνθία 

φηη ν πειάηεο ζα απνδερζεί θαη ζα πιεξψζεη. Ζ εηαηξία ηειηθά είρε επηζηξνθέο πσιήζεσλ 

θαηά ην πξψην ηξίκελν ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ πξντφλησλ. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπίζησζε φηη νη γξαπηέο ζπκθσλίεο δηαλνκήο ηεο Midisoft 

γεληθά επέηξεπαλ ζηνλ δηαλνκέα, ηελ ειεπζεξία επηζηξνθήο πξντφλησλ πξνο πίζησζε φηαλ 

απηά ήηαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ δηαλνκέα, θαηεζηξακκέλα, παξσρεκέλα, ή γεληθά αλίθαλα 

πξνο πψιεζε. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Midisoft γηα ηελ 

                                                 
55

 Albrecht, W.S. et al. (2016), Fraud Examination, 5th edition, Cengage Learning. 



22 

 

ρξήζε ηνπ 1994, ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο ππέβαιε πξνηεηλφκελε απνδεκίσζε γηα ηηο 

κειινληηθέο επηζηξνθέο πξντφλησλ πνπ ήηαλ αδηθαηνιφγεηα ρακειή ζπγθξηηηθά κε ηα κεγάια 

επίπεδα ησλ επηζηξνθψλ πνπ ε Midisoft έιαβε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1995. Δπηπιένλ, 

ηα δηάθνξα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Πσιήζεσλ γλψξηδαλ ην 

αθξηβέο πνζφ ησλ επηζηξνθψλ πνπ ε εηαηξία είρε ιάβεη πξηλ ην θιείζηκν Μαξηίνπ ηνπ 1995, 

φηαλ νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο είραλ ηειεηψζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 1994. Δάλ είρε 

αλαζεσξήζεη ε Midisoft ηελ πξφβιεςε γηα επηζηξνθέο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζα έπξεπε λα κεηψζεη αληίζηνηρα ην πνζφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ην 1994. Αλη' απηνχ, επηλνήζεθαλ ζπζηήκαηα γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ 

ειεγθηψλ απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνχ ησλ επηζηξνθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξεκπφδηζήο ηνπο απφ ηελ θπζηθή πεξηνδεία ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο Midisoft φπνπ απνζεθεχνληαλ ηα επηζηξεθφκελα εκπνξεχκαηα. Δπηπιένλ, ην 

πξνζσπηθφ ινγηζηεξίνπ αιινίσζε ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο γηα λα κεηψζεη ςεπδψο ην 

επίπεδν ησλ επηζηξνθψλ. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Midisoft απνδεηθλχεη φηη ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη πξνζεθηηθά 

ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θαη θάζε παξάπιεπξε ζπκθσλία ή επέθηαζε απηψλ, ψζηε λα 

θαζνξηζηεί πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή/ 

αληαιιαγή ηνπ παξαδνζέληνο πξντφληνο. Μφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πειάηεο έρεη 

πεξηνξηζκέλν/κεδεληθφ δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο, είλαη νξζή ε αλαγλψξηζε 

εζφδσλ. Ο ειεγθηήο πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλά ηελ πνιηηηθή επηζηξνθήο θαη απνδεκίσζεο 

ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη λα ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ησλ πσιήζεσλ σο πξνο ην αλ ε εηαηξία έρεη 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο παξαρσξήζεηο ζε ηηκέο, επηζηξνθέο, ή λέα πξντφληα. Οη ειεγθηέο 

πξέπεη επίζεο λα ελεκεξσζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ Λνγηζηεξίνπ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο σο 

πξνο ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ θαη παξάιιεια λα επηβεβαησζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

απνζήθεο εάλ ε πνιηηηθή ηεξείηαη. Δπηπιένλ ν ειεγθηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εθηειέζεη ηηο 

αθφινπζεο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο: 

•χγθξηζε επηζηξνθψλ ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ζρεηηθά κε 

αζπλήζηζηεο απμήζεηο, θαη πξνζδηνξηζκφο έγθαηξεο θαηαρψξεζήο ηνπο (απηφ κπνξεί λα 

απαηηεί έξεπλα ζην πξνζσπηθφ ηεο απνζήθεο, ή/θαη επηβεβαηψζεηο απφ ηνπο πειάηεο) θαζψο 

νη εηαηξίεο κπνξεί λα επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο επηζηξνθψλ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

•Δχξεζε ηνπ πνζνζηνχ «Δπηζηξνθέο Πσιήζεσλ/πλνιηθέο Πσιήζεηο» θαη έιεγρνο 

νπνηαζδήπνηε αζπλήζηζηεο αχμεζεο. 
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4.4. Τπέξβαζε ξνήο- Channel stuffing 

Ζ Τπέξβαζε ξνήο
56

 αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο πξνζθνξάο κεγάισλ εθπηψζεσλ, 

παξαηεηακέλσλ φξσλ πιεξσκήο ή άιισλ παξαρσξήζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο γηα ηελ επίηεπμε 

πσιήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πνπ εηδάιισο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε κεηαγελέζηεξεο 

πεξηφδνπο ή θαη θαζφινπ. ρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο εζφδσλ γηα ηελ παξάδνζε, 

πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκβεί φηαλ νη ππεξεζίεο έρνπλ εθηειεζηεί ή φηαλ: 

 Ο ηίηινο θαη ν θίλδπλνο απψιεηαο έρεη πεξάζεη ζηνλ πειάηε. 

 Ο πειάηεο αλαιακβάλεη θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο. 

 Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο  απφ ηνλ πειάηε. 

 Γελ ππάξρνπλ αληθαλνπνίεηνη φξνη πεξί απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε/εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο, θαη νη ηπρφλ αλεθπιήξσηεο ππεξεζίεο ή ππνρξεψζεηο είλαη ακειεηέεο. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Ζ ππφζεζε ηεο Sunbeam Corporation είλαη ελδεηθηηθή πεξίπησζε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997, 

ε Sunbeam ζέζπηζε έλα πξφγξακκα πξνζθνξάο εθπηψζεσλ, επλντθψλ φξσλ πιεξσκήο, 

εγγπεκέλσλ mark- ups θαη δηθαίσκα επηζηξνθήο ή αληαιιαγήο γηα ηα απνχιεηα πξντφληα, ζε 

θάζε δηαλνκέα πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνο λα δερηεί ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ην ηέινο 

ηνπ έηνπο. Ζ εηαηξία παξέιεηςε λα απνθξχςεη ηελ πξαθηηθή απηή ζην 10
ν
 ηξίκελν θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απεθάλζε πσο ε δήισζε ηεο εηαηξίαο ήηαλ 

παξαπιαλεηηθή θαη δηάβξσζε κειινληηθέο πσιήζεηο θαη πεξηζψξηα θέξδνπο εληάζζνληάο ηα 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.  

 

Ζ ππέξβαζε ξνήο ζπρλά ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ απνζηνιψλ, ε νπνία ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ησλ εμφδσλ απνζηνιήο, ζην (ή θνληά ζην) ηέινο ηεο πεξηφδνπ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη αλ ηα αγαζά πσιήζεθαλ ζε ξαγδαίεο 

εθπηψζεηο θαη λα επαλεμεηάζεη ηηο ζπκβάζεηο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη παξάπιεπξεο 

ζπκθσλίεο γηα αζπλήζηζηεο εθπηψζεηο/δηθαηψκαηα επηζηξνθήο ζε αληάιιαγκα γηα ηηο 

πσιήζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα εξεπλήζεη ην πξνζσπηθφ Πσιήζεσλ θαη Απνζηνιψλ, ζρεηηθά 

κε ηελ επηξξνή ηεο δηνίθεζεο ζην λα κεηαβάιεη ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ. 

Δπηπιένλ, νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο γίλνληαη ηέηνηεο πξνζθνξέο εθπηψζεσλ, ζπρλά 

αγνξάδνπλ απνζέκαηα ζε πεξίζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αλαγθψλ ηνπο γηα λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο κεησκέλεο ηηκέο. Απηφ ην πιεφλαζκα απνζεκάησλ ζπρλά επηζηξέθεηαη απφ ηνλ 
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πειάηε κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί. Έηζη ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ην πνζφ ησλ επηζηξνθψλ ιίγν κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ακέζσο πξηλ ηε ιήμε κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

 

4.5. Πξόωξε παξάδνζε ηωλ πξνϊόληωλ 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο SAB 101 κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

 Απνζηνιέο εκηηειψλ ή αηειψλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, ή ζε ρξφλν πξφσξν απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε. 

 πκκεηνρή ζε soft sales (απνζηνιήο πξντφλησλ ζε πειάηεο πνπ δελ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη γηα ηελ αγνξά). 

 Αλαγλψξηζε πιήξνπο πνζνχ ησλ εζφδσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, φπνπ νη ππεξεζίεο 

εμαθνινπζνχλ λα νθείινληαη ζηνλ πειάηε.  

 Αλαγλψξηζε πιήξνπο πνζνχ ησλ εζφδσλ γηα πιεξσκέο πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί 

πξνθαηαβνιηθά. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ SAB 101, ηα έζνδα ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ, δηφηη δελ έρεη πξαγκαηηθά ζπκβεί παξάδνζε. 

Οη πειάηεο απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπζηεκάησλ πξφσξεο παξάδνζεο, επηζηξέθνπλ ζπρλά 

ην εκηηειέο πξντφλ ή απαηηνχλ πεξηζζφηεξε νινθιήξσζε, πξηλ απνδψζνπλ ηελ πιεξσκή. 

Αλαιπηηθέο ηερληθέο πνπ απνθαιχπηνπλ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο πξφσξεο παξάδνζεο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 χγθξηζε επηζηξνθψλ ηξέρνπζαο κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

 χγθξηζε εμφδσλ απνζηνιήο ηξέρνπζαο κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

 χγθξηζε εμφδσλ απνζηνιήο, σο πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κε 

πξνεγνχκελεο. 

Πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ ζπκβνιαίνπ  πψιεζεο, ζα βνεζήζεη επίζεο ζηελ αλίρλεπζε απηψλ 

ησλ θαζεζηψησλ. Πφηε πξέπεη ε πιεξσκή λα γίλεη ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε; Πνην κέξνο 

αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο απψιεηαο γηα ηελ απνζηνιή; Ο ειεγθηήο πξέπεη ζηε ζπλέρεηα 

λα ζπγθξίλεη απηέο ηηο ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ SAB 101 θαη άιισλ 

θαλφλσλ ινγηζηηθήο. Θα πξέπεη επίζεο λα θάλεη επξεία έξεπλα: 

• ην ηκήκα πξνζσπηθνχ ζηηο απνζηνιέο:  

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απνζηνιέο ζηνπο πειάηεο λσξίηεξα ηνπ θαλνληθνχ;  
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 Καηαρσξήζεθαλ σο απεζηαικέλα, ηα απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο;  

 Απνζηάιζεθαλ απνζέκαηα ζε δηεπζχλζεηο άιιεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε;  

 Τπήξμαλ πξνζαξκνγέο  ζηηο εκεξνκελίεο απνζηνιήο;  

• ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ:  

 Έρνπλ ζρεδηαζηεί νη απνζηνιέο ησλ πξντφλησλ λα θηάζνπλ λσξίηεξα ηεο 

απαηηνχκελεο, απφ ηνλ πειάηε, εκεξνκελίαο παξάδνζεο;  

 Σν  πξνζσπηθφ πσιήζεσλ εκπιέθεηαη ζε παξαιαβέο ηνπ πξντφληνο θαη παξάδνζε 

ζηνπο πειάηεο, ζε ππεξβνιηθά "δείγκαηα", θαη δηαζέηεη ειεχζεξε είζνδν ζηηο 

απνζήθεο; 

 Έρεη ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ πιήξε πξφζβαζε ζηελ απνζήθε; 

•ην πξνζσπηθφ Απνζήθεο: 

 Τπάξρνπλ αλαθξίβεηεο ζηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ε εηαηξία παξαδίδεη ή 

ιακβάλεη; 

 Τπήξμε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε θαηαζηξνθή, απφθξπςε, ηεο απνζηνιήο ή θαη 

ησλ εγγξάθσλ απνγξαθήο; 

 Τπήξμε αχμεζε ησλ απνζηνιψλ πξηλ απφ ην ηέινο πεξηφδνπ; 

 Τπάξρνπλ άιιεο αζπλήζηζηεο, ακθηζβεηήζηκεο, ή θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο; 

πκπιεξσκαηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 χγθξηζε εκεξνκεληψλ παξαγγειίαο θαη απνζηνιήο. 

 Καζνξηζκφο εμάξηεζεο πξνκεζεηψλ επηβξάβεπζεο απφ ηελ πψιεζε ή ηελ παξάδνζε 

ηνπ πξντφληνο. 

 Γηεξεχλεζε δεκφζησλ αξρείσλ γηα νξηζκέλεο νληφηεηεο θαη ηδηψηεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο εάλ νη απνζηνιέο έρνπλ γίλεη έμσ απφ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. 

 Δμέηαζε ησλ πνζψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηνπ θφζηνπο απνζηνιήο  θνληά ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ, αθφκε θαη ζε λφκηκνπο πειάηεο. 

 Έιεγρνο πνζνζηνχ επηζηξνθψλ. 

 Έιεγρνο εγγξάθσλ απνζηνιήο σο πξνο ηελ χπαξμε, θαη ηπρφλ αιινίσζε ή 

παξαπιεξνθφξεζε. 

 Δμέηαζε παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ απφ πειάηεο γηα απνζηνιή εκπνξεπκάησλ 

πξνηνχ λα είλαη έηνηκνη λα ηα δερζνχλ. 
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4.5.1. Παξάδνζε κέξνπο ηεο απνζηνιήο 

Πνιιέο εηαηξίεο αλαγλσξίδνπλ πξφσξα ην 100% ησλ εζφδσλ γηα κεξηθή ή ειιηπή απνζηνιή 

ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ. Σν θξηηήξην παξάδνζεο (πξντφληνο/ππεξεζηψλ) δελ 

πιεξείηαη, εάλ ην ηκήκα πνπ δελ έρεη απνζηαιζεί,  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ παξαδνηένπ. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σα κέηξα επηβνιήο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηεο FastComm Communications 

Corp
57

 είλαη ελδεηθηηθή πεξίπησζε. Σν 1999, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηελ 

FastComm γηα αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ πνπ δελ ήηαλ πιήξσο 

ζπλαξκνινγεκέλα ή ιεηηνπξγηθά, θαζψο ηέηνηα αλαγλψξηζε θξίλεηαη αθαηάιιειε, δηφηη δελ 

έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί ε παξάδνζε. 

 

Ο έιεγρνο γηα κεξηθή απνζηνιή πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ εμέηαζε, 

κεγάισλ/πνιιψλ/αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ θαη επηζηξνθψλ εκηηειψλ πξντφλησλ κεηά ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ζηα ηηκνιφγηα, 

θαηαλφεζε ησλ απνζηνιψλ παξάδνζεο ζηνπο πειάηεο, επαλεμέηαζε φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε 

πιεξφηεηαο ζηηο απνζηνιέο θαη δηεξεχλεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ κεξηθψο εθπιεξσκέλσλ 

παξαγγειηψλ. Μηα αλαζθφπεζε ησλ εγγξάθσλ απνζηνιήο θαη ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ζην 

Ζκεξνιφγην ζπρλά απνθαιχπηεη ηη είρε θαηαρσξεζεί σο πψιεζε θαη ηη πξαγκαηηθά 

απνζηάιζεθε. Ο ειεγθηήο κπνξεί επίζεο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο πειάηεο γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ ππάξρνπλ πνιιέο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηκεκαηηθέο απνζηνιέο.  

 

4.5.2. Soft Sales 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηα αξρεία 

θαηαγξαθήο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ αιιεινγξαθία γηα θαηαγγειίεο γηα 

εκπνξεχκαηα πνπ απνζηέιινληαη πξηλ απφ ηελ πξνζπκία ηνπ πειάηε λα ηα δερζεί ή φηαλ ν 

πειάηεο απιψο απνθάζηδε γηα ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ  

Σν 1996, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Advanced Medical 

Products
58

 γηα ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ "Soft Sales" ή πσιήζεηο γηα ηηο νπνίεο ν πειάηεο 

έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ αγνξά. Ζ 

εηαηξία απέζηεηιε ηα πξντφληα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, πνπ ηα δηαθξάηεζαλ φζν ν πειάηεο 

απνθάζηδε αλ ζα αγνξάζεη ην πξντφλ. Ζ εηαηξία, σζηφζν, αλαγλψξηδε ην έζνδν απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ζηνλ εθπξφζσπν. Οη εξγαδφκελνη απέθξπςαλ ηελ απνζηνιή 

ηηκνινγίσλ θαη κεληαίεο θαηαζηάζεηο ψζηε λα απνθχγνπλ ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ γηα 

ηηκνιφγεζε  εμνπιηζκνχ πνπ δελ είραλ ζπκθσλήζεη αθφκε λα αγνξάζνπλ. 

 

4.5.3. πκβάζεηο κε πνιιαπιά παξαδνηέα  

Έλα άιιν θνηλφ ζρήκα απάηεο ζπκβαίλεη φηαλ νη  εηαηξείεο απνζηέιινπλ πξντφλ ή εμνπιηζκφ 

ζε πειάηεο πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκφ, κέρξη 

λα ηνλ «απνδερζνχλ». Ζ «Απνδνρή» ζπλήζσο απαηηεί απφ ηνλ πσιεηή λα νινθιεξψζεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, γηα λα ζεσξεζεί φηη ε παξάδνζε έρεη ζπκβεί. ε 

ηέηνηα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνληαη φξνη πεξί ηεο «απνδνρήο» απφ ηνλ πειάηε,  ψζηε ζε 

πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πσιεηή, ζα απνξξίςεη: 

 ηελ ππνρξέσζε ηνπ πσιεηή λα εθηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο  πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ παξάδνζε, π.ρ., ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο θαη ελεξγνπνίεζε  

 ηε δνθηκή πξντφληνο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή   

 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε. 

Αλ ε ζχκβαζε απαηηεί απφ ηνλ πσιεηή λα παξάζρεη πνιιαπιά παξαδνηέα
59

, ε παξάδνζε δελ 

ζεσξείηαη πιήξεο εάλ δελ παξαδνζνχλ νπζηαζηηθά φια ηα παξαδνηέα. Σα έζνδα ησλ 

πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ αζήκαληα ζηνηρεία παξακέλνπλ 

απαξάδνηα. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα έζνδα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ πξηλ απφ ηελ 

παξάδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ παξαδνηέσλ, ηα θξηηήξηα βάζεη GAAP είλαη ην θαηά 

πφζνλ ην κε παξαδνζέλ ηκήκα είλαη «απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα» ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαδνηένπ. Σν SAB 101 απαξηζκεί δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλ νη απνκέλνπζεο ππνρξεψζεηο πξνο απφδνζε είλαη ζεκαληηθέο ή 

αζήκαληεο. 
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Ζ δξάζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ελάληηα ηεο Advanced Medical Products απνηειεί 

θιαζηθφ παξάδεηγκα ηεο εζθαικέλεο αλαγλψξηζεο εζφδσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο κε πνιιαπιά 

παξαδνηέα. Αληί λα απνζηείιεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε, ε Advanced Medical Products 

απέζηεηιε ηα πξντφληα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, πνπ  ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ πξντφληνο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πειάηε. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

δηεπθξίληζε φηη ε εηαηξία, ιαλζαζκέλα αλαγλψξηζε έζνδα θαηά ηελ απνζηνιή πξνο ηνπο 

εθπξνζψπνπο. Ζ πνιηηηθή απηή παξαβίαζε ηηο GAAP θαζψο δελ ππήξρε θακία νηθνλνκηθή 

αληαιιαγή θαη ν θίλδπλνο ηεο απψιεηαο δελ είρε πεξάζεη ζηνλ πειάηε, δηφηη ηα πξντφληα ήηαλ 

αθφκα ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο. 

 

Δθηφο απφ ηνπο γεληθνχο δείθηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απηφ ην ζχζηεκα, ην νπνίν 

ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ, κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνθαιπθζεί, κε ηελ 

επηθνηλσλία θαη επηβεβαίσζε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο θαηά πφζν φιεο νη ππεξεζίεο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ αγφξαζαλ θαη έιαβαλ. Γηα ηηο εηαηξίεο 

πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο δηαλνκείο ηνπ πξντφληνο ηνπο, νη ειεγθηέο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ κηα θαηαλφεζε σο πξνο ην αλ ε εηαηξία "επηβάιιεη" έλα πξνθαζνξηζκέλν 

θαηάινγν ησλ απνζεθεπηηθψλ κνλάδσλ ζηνπο δηαλνκείο ηεο, ρσξίο εληνιή ηνπο. Αλ απηφ 

ζπκβαίλεη, κπνξεί λα ππάξρεη κηα θνπιηνχξα εηθνληθήο ηάζεο πσιήζεσλ κε ηελ 

εμαλαγθαζηηθή απνζηνιή πξντφληνο ζηνπο δηαλνκείο. Μηα έμαξζε επηζηξνθψλ απφ ηνπο 

δηαλνκείο ηνπο επφκελνπο κήλεο κπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη απηή ηελ πξαθηηθή. 

Πεξαηηέξσ ρεηξαγψγεζε ησλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα, φηαλ απηέο νη επηζηξνθέο δελ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία εγθαίξσο. 

 

4.5.4. Πξνθαηαβνιηθέο πιεξωκέο 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζπιιέγνπλ πξνθαηαβνιηθά ηηο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη επί παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, π.ρ., ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο. Σν  SAB 101 

πξνβιέπεη φηη νη Πξνθαηαβνιηθέο πιεξσκέο ζα πξέπεη γεληθά λα αλαγλσξίδνληαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ αλακελφκελε πεξίνδν εθηέιεζεο. 
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4.6. πλαιιαγέο Υξέωζεο θαη Γηαθξάηεζεο 

Σν ζχζηεκα Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο
60

 είλαη κηα άιιε θνηλή κέζνδνο παξάθακςεο ηνπ 

θξηηεξίνπ παξάδνζεο. πσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπ, κηα λφκηκε παξαγγειία έρεη 

παξαιεθζεί, επεμεξγαζηεί, θαη είλαη έηνηκε γηα απνζηνιή. Ο πειάηεο φκσο, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, κπνξεί λα κελ είλαη έηνηκνο, πξφζπκνο, ή ζε ζέζε λα δερζεί ηελ παξάδνζε ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο πσιεηήο θαηέρεη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ 

εγθαηάζηαζε ή ηα απνζηέιιεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ζέζε, φπσο ζηελ απνζήθε ηξίηνπ κέξνπο 

γηα απνζήθεπζε έσο φηνπ ν πειάηεο είλαη έηνηκνο λα δερηεί ηελ απνζηνιή θαη αλαγλσξίδεη 

έζνδα ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη αλ ν πσιεηήο έρεη 

εθπιεξψζεη (ή πξνζπαζεί λα παξαθάκςεη) ηα εηδηθά απαξηζκεκέλα θαη θαζνξηζκέλα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξηηήξηα (ΓΛΠ 18)
61

, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηά πφζν: 

1. Ο Κίλδπλνο ηδηνθηεζίαο έρεη κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή. 

2. Ο Πειάηεο έρεη θάλεη κηα ζηαζεξή δέζκεπζε λα αγνξάζεη ηα εκπνξεχκαηα, θαηά 

πξνηίκεζε ζε γξαπηή ηεθκεξίσζε. 

3. Ο αγνξαζηήο πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ ψζηε ε ζπλαιιαγή λα 

είλαη ηεο κνξθήο ρξέσζεο θαη δηαθξάηεζεο. 

4. Ζ Παξάδνζε πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη ζε έλα πξφγξακκα πνπ είλαη ινγηθφ θαη 

ζχκθσλν κε ηνλ δεισζέληα ζεκαληηθφ επαγγεικαηηθφ ζθνπφ ηνπ αγνξαζηή. 

5. Ο πσιεηήο, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, δελ πξέπεη λα δηαηεξεί ππνρξεψζεηο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

6. Σα αγαζά πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηελ απνγξαθή ηνπ πσιεηή θαη λα κελ είλαη 

ππνθείκελα γηα  ρξήζε ζε παξαγγειίεο άιισλ. 

7. Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη έηνηκν γηα απνζηνιή. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπληζηά έιεγρν ζηα εμήο: 

 Σελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν πσιεηήο αλακέλεη πιεξσκήο, θαη αλ ν πσιεηήο 

έρεη ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ρξέσζεο θαη πίζησζεο γηα ηνλ αγνξαζηή. 

 Σν ηζηνξηθφ ηνπ πσιεηή κε ην ζχζηεκα Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο. 

 Δάλ ν αγνξαζηήο έρεη ηνλ αλακελφκελν θίλδπλν απψιεηαο ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

                                                 
60

 http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/ifrs-discussion-group/search-past-

meeting-topics/item82870.pdf 

61
 Νεγθάθεο Υ., (2015), Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, 

Θεζζαινλίθε. 

http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/ifrs-discussion-group/search-past-meeting-topics/item82870.pdf
http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/ifrs-discussion-group/search-past-meeting-topics/item82870.pdf
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 Δάλ νη θίλδπλνη ηνπ πσιεηή είλαη αζθαιηζηένη θαη αζθαιηζκέλνη. 

 Δάλ είλαη αλαγθαίεο εθηεηακέλεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ 

ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηε δέζκεπζε ηνπ αγνξαζηή λα απνδερζεί θαη λα πιεξψζεη γηα 

ηα αγαζά πνπ πσινχληαη (δειαδή, φηη νη ιφγνη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ζχζηεκα 

Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο δελ έρνπλ ζεζπίζεη θάπνηα ακθηβνιία γηα ηε δέζκεπζε ηνπ 

αγνξαζηή). 

Οη ειεγθηέο πνπ εληνπίδνπλ ζπκθσλίεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζα πξέπεη λα 

είλαη δχζπηζηνη φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο. Θα πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

θαηά πφζνλ: 

 ηα ηηκνιφγηα θφξησζεο, ππνγξάθνληαη απφ ππάιιειν ηεο εηαηξίαο θαη φρη απφ ηελ 

κεηαθνξηθή εηαηξία. 

 ηα έγγξαθα-κεηαθνξάο ππνδεηθλχνπλ ππεξβνιηθέο απνζηνιέο ζε άγλσζηεο απνζήθεο 

θαη φρη ζηε θαλνληθή δηεχζπλζε ηνπ πειάηε (πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη νη 

απνζηνιέο γίλνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ πσιεηή θαη φρη ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ πειαηψλ). 

 εθιείπνπλ πιεξνθνξίεο απνζηνιήο ζηα ηηκνιφγηα. 

 πξαγκαηνπνηήζεθε πςειφ θφζηνο απνζηνιψλ θνληά ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιεο/αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ ιίγν πξηλ ην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ. 

 κεηψζεθαλ νη κεληαίεο πσιήζεηο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν, 

πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηνλ αληηινγηζκφ ςεπδψλ ινγαξηαζκψλ Υξέσζεο θαη 

Γηαθξάηεζεο ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. 

Ο ειεγθηήο φηαλ αληηκεησπίδεη ηέηνηεο ελδείμεηο, ζα πξέπεη πξψηα λα ξσηήζεη ηε δηνίθεζε 

θαη ηπρφλ πειάηεο ζε ηέηνηεο ζπκθσλίεο, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή Υξέσζεο θαη 

Γηαθξάηεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλήζεη ην πξνζσπηθφ απνζήθεο ζρεηηθά κε ην 

απφζεκα ηνπ "πειάηε" πνπ δηαθξαηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηξίηνπ κέξνπο, ή πνπ έρεη 

απνζηαιεί ζε άιιε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί απφ ην ηκήκα 

πξνζσπηθνχ ζηηο απνζηνιέο ή ην πξνζσπηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, εάλ έρνπλ πνηέ θιεζεί λα 

δηαςεχζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ έγγξαθα απνζηνιήο. Αλ απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηηο ζπκβάζεηο ησλ πειαηψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ SAB 101, πνπ έρνπλ απαξηζκεζεί παξαπάλσ. Δπηπιένλ 

απαηηείηαη: 
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 Δμέηαζε ππνθείκελσλ εγγξάθσλ απνζηνιήο γηα ηελ αθξίβεηα θαη επαιήζεπζε 

χπαξμεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 χγθξηζε εμφδσλ απνζηνιήο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο γηα ην εχινγν. 

 Δμέηαζε εμφδσλ απνζήθεο θαη θαηαλφεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζθνπνχ φισλ ησλ 

απνζεθψλ πνπ αλήθνπλ/ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξία. 

 Δπηβεβαίσζε φξσλ Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο κε ηνπο πειάηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο θαη ηεο επζχλεο λα 

πιεξψζνπλ γηα ηα εκπνξεχκαηα Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο. 

 χγθξηζε ηεο ζπλαιιαγήο απνζηειιφκελσλ-ηηκνινγνχκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

 Δπηινγή δείγκαηνο ζπλαιιαγψλ πσιήζεσλ απφ ην εκεξνιφγην, γηα ηελ απφθηεζε 

εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο θαη: 

-Έιεγρν ηεο παξαγγειίαο πσιήζεσλ γηα εγθεθξηκέλνπο πηζησηηθνχο φξνπο.  

-χγθξηζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ απφ ηηο παξαγγειίεο πσιήζεσλ, κε ηα έγγξαθα 

απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο γηα εχξεζε αζπλέπεηαο. 

-χγθξηζε ηηκψλ ζηα ηηκνιφγηα πσιήζεσλ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο. 

-Δπαλαυπνινγηζκφ ηπρφλ επεθηάζεσλ επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο. 

  ε ζπλδπαζκφ κε ηε θπζηθή απνγξαθή, πεξηνδεία ζηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ απνζήθε 

θαη έξεπλα πξνζσπηθνχ απνζήθεο γηα ηπρφλ θαηνρή πξντφλησλ ηνπ πειάηε. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σν 2003, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηελ Anika Therapeutics
62

 γηα αθαηάιιειε 

αλαγλψξηζε εζφδσλ πεξίπνπ $1.500.000 κε ην ζχζηεκα Υξέσζεο θαη Γηαθξάηεζεο. Έλαο 

δηαλνκέαο έθαλε παξαγγειίεο ζηελ Anika πεξίπνπ 15.000 κνλάδεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο, ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1998. Ωο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ δηαλνκέα, ε 

Anika ηηκνιφγεζε γηα ηηο 15.000 κνλάδεο πάλσ απφ $500.000 ην επηέκβξην ηνπ 1998, αιιά 

δηαθξάηεζε ηα πξντφληα ζε ςπγεία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, κέρξη ν δηαλνκέαο λα ηα δεηήζεη, 

πνπ δελ είρε ζπκβεί κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1999. Ωζηφζν, θαηαρψξεζε ηα έζνδα γηα ηελ 

πψιεζε ζην ηξίκελν πνπ έιεγε 30 επηεκβξίνπ, 1998. 

 

 

 

                                                 
62

 https://www.sec.gov/litigation/admin/34-48224.htm 

https://www.sec.gov/litigation/admin/34-48224.htm
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4.7. Πιαζκαηηθά Έζνδα  

Σα πζηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ εζφδσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αλαγλψξηζε 

πξφσξσλ εζφδσλ, μεπεξλνχλ ην φξην ηνπ «ελ δπλάκεη βάζηκεο» θαη ηνπ «εληειψο 

αδηθαηνιφγεηνπ». 

 

4.7.1. Πιαζκαηηθέο πωιήζεηο ζε ππάξρνληεο ή αλύπαξθηνπο Πειάηεο  

Μηα θνηλή ηερληθή γηα ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ, είλαη ε δεκηνπξγία εηθνληθψλ 

παξαγγειηψλ γηα πθηζηάκελνπο ή πιαζκαηηθνχο πειάηεο. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξαζθεπή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ παξνρή "ηεθκεξίσζεο" γηα κε ππάξρνπζεο 

πσιήζεηο, ή ππεξεζίεο πνπ δελ απνδίδνληαη. Σν ζχζηεκα εηθνληθψλ εζφδσλ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξφσξεο αλαγλψξηζεο εζφδσλ. 

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζαξκνγέο ησλ εζφδσλ ζηα έζνδα ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο, ηελ απξνζδφθεηε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο θαηά ην κήλα ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ, ηνπο πειάηεο κε άγλσζηα νλφκαηα ή δηεπζχλζεηο ή πνπ δελ έρνπλ θακία πξνθαλή 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζηαζηκφηεηα ή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ θαη αληίζηνηρε βειηίσζε ησλ κηθηψλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο, βειηίσζε ησλ επηζθαιεηψλ σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ή ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο απνζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο. Σν ζχζηεκα εηθνληθψλ εζφδσλ είλαη 

ζρεηηθά εχθνιν λα δηεξεπλεζεί, κφιηο εληνπηζηεί.  

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην πξνζσπηθφ Λνγηζηεξίνπ θαη λα εξεπλήζεη εάλ: 

 Σα έζνδα θαηαγξάθνληαη εθηφο ηεο θαλνληθήο δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο, ή ησλ 

κεληαίσλ ηππηθψλ θαηαρσξήζεσλ. 

 Οη εκεξνινγηαθέο θαηαρσξήζεηο έρνπλ επαξθή/νξζά/θαιή ηε πίζηε δηθαηνινγεηηθά. 

 Σν πξνζσπηθφ Λνγηζηεξίνπ εμαλαγθάζηεθε λα θαηαρσξήζεη/πξνζαξκφζεη 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο, ή λα δεκηνπξγήζεη πιαζηά ηηκνιφγηα γηα πθηζηάκελνπο/ 

πιαζκαηηθνχο πειάηεο. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη επίζεο λα εξεπλήζεη θαηά πφζνλ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ ζηηο απνζηνιέο ή 

πσιήζεηο έρεη ζεκεηψζεη νπνηαδήπνηε αζπλήζηζηα πςειή ζπλαιιαγή ή απνζηνιή πξνο ηνπο 

πειάηεο ρσξίο θακία ινγηθή εμήγεζε ή πξνο άγλσζηνπο πειάηεο. 
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Πξνκεζεπηήο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, Boston Japan
63

 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 1997-1998 

αλαγλψξηζε πάλσ απφ $75.000.000 εζφδσλ απφ πιαζκαηηθέο πσιήζεηο. Οη δηεπζπληέο 

πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο κίζζσζαλ εκπνξηθέο απνζήθεο, θαηέγξαςαλ πιαζκαηηθέο πσιήζεηο 

ζηνπο δηαλνκείο, θαη απνζηείιαλ ηα αγαζά ζηηο κηζζσκέλεο απφ απηνχο απνζήθεο. Ζ εηαηξία 

ζπγθάιπςε ην γεγνλφο φηη νη δηαλνκείο πνηέ δελ πιήξσζαλ γηα ηα πξντφληα, κε ηελ έθδνζε 

πηζηψζεσλ πξνο ηνπο δηαλνκείο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηαγξαθή ςεπδψλ πσιήζεσλ ησλ 

ίδησλ αγαζψλ ζε άιινπο δηαλνκείο, ρσξίο πνηέ λα ππάξρεη κεηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

απφ ηηο κηζζσκέλεο απνζήθεο. Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο θαηέγξαθαλ αθφκα θαη πσιήζεηο 

ζε δηαλνκείο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, αιιά πνπ είραλ 

ζπκθσλήζεη κε ηνπο δηεπζπληέο πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο λα ζπλσκνηνχλ ζηελ απάηε. Μεξηθέο 

απφ ηηο ςεχηηθεο πσιήζεηο έγηλαλ ζε δηαλνκείο πνπ πνηέ δελ κεηαπσινχζαλ νπνηνδήπνηε απφ 

ηα αγαζά θαη πνηέ δελ πιήξσλαλ ηελ Boston Japan γηα νπνηαδήπνηε ππνηηζέκελε πψιεζε. 

Γηεπζπληέο πσιήζεσλ θαη ζπλεξγαδφκελνη  αλεμάξηεηνη  δηαλνκείο ζπλσκφηεζαλ γηα λα 

θαιχςνπλ ςεπδείο πσιήζεηο παξέρνληαο ςεπδή επηβεβαίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πσιήζεσλ 

ζηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο.  

 

4.7.2. Round Tripping 

Σν φλνκα ηεο πξαθηηθήο πξνέξρεηαη απφ ην «ηαμίδη κεη 'επηζηξνθήο», πνπ κεηαθέξεη απφ ην 

έλα κέξνο ζην άιιν θαη ζηε ζπλέρεηα πίζσ ζηελ αθεηεξία. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζην 

νηθνλνκηθφ "round tripping"
64

. Οη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, μεθηλνχλ απφ κηα νξηζκέλε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζεηξά ζπλαιιαγψλ. ηαλ φιεο 

απηέο νη ζπλαιιαγέο δηαθαλνλίδνληαη, βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθνληαλ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζαλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην «ηαμίδη κεη 'επηζηξνθήο». 

Οη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο είλαη επίζεο γλσζηέο σο "lazy Susans".  

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ πφηε κηα ζπλαιιαγή κπνξεί λα θαηαινγηζηεί σο "round tripping" θαη, εμίζνπ 

ζεκαληηθφ, λα γλσξίδνπκε πφηε κηα ζπλαιιαγή πνπ κπνξεί λα κνηάδεη "round tripping" είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λφκηκε. Σν "round tripping
65

" είλαη κηα ηερληθή πνπ επηρεηξεί λα 

δηνγθψζεη ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ζπλερνχο θαη ζπρλήο αγνξάο θαη πψιεζεο 
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ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο αζθάιεηαο, ππεξεζίαο ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθεξζεί ζηελ πξαθηηθή κηαο επηρείξεζεο πνπ πσιεί έλα θαηλνχξην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζε άιιε εηαηξία, ελψ ζπκθσλεί λα αγνξάζεη πίζσ ην ίδην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν γηα πεξίπνπ ηελ ίδηα ηηκή. Δπίζεο, κηα εηαηξία πνπ παξέρεη έλα δάλεην ζε έλαλ 

πειάηε, έηζη ψζηε ν πειάηεο λα κπνξεί λα αγνξάζεη ην πξντφλ ζεσξείηαη πσο εκπιέθεηαη ζε 

round tripping εάλ ην δάλεην έρεη εθδνζεί ρσξίο πξαγκαηηθή πξννπηηθή απνπιεξσκήο ηνπ 

δάλεηνπ.  

Οη ζπλαιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ δηφγθσζε ησλ εζφδσλ θαη 

ηελ εκθάληζε ηζρπξψλ πσιήζεσλ. Σν "round tripping" πξφζθαηα ζπλέβε ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηηο βηνκεραλίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, πνιιέο εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ αχμεζαλ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπο, 

αληαιιάζζνληαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ ηνπο ζε άιιεο εηαηξίεο 

ηειεπηθνηλσληψλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο πνιιέο θνξέο θαηαρσξεζήθαλ σο έζνδα, παξφηη νη 

αληαιιαγέο δελ επέθεξαλ θαζαξά έζνδα ζε θακία απφ ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξίεο. Αλ θαη δελ 

είλαη θαη 'αλάγθελ παξάλνκν, ην "round tripping" είλαη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

αλεηιηθξηλέο. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σν 2002, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άξρηζε λα εξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ηειεπηθνηλσληαθφο θνινζζφο Qwest Communications International Inc.
66

 θαη κεξηθνί απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, φπσο ε Global Crossing, θαηαρσξνχζαλ ηηο πσιήζεηο νπηηθψλ ηλψλ 

θαη αλ ήηαλ νξζή γηα ηελ εηαηξία ε άκεζε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Ζ Qwest πψιεζε 

ρσξεηηθφηεηα ζην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο ζε θνξείο θαη παξάιιεια αγφξαζε ρσξεηηθφηεηα 

απφ απηνχο. Καη νη δχν εηαηξίεο αλαγλψξηζαλ έζνδα απφ ηηο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

ηθαλνηήησλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο (indefeasible rights of use –”IRU”), πνπ 

επέηξεπε ζε έλαλ άιιν κεηαθνξέα ή ζηελ εηαηξία ηελ απξφζθνπηε ρξήζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πνζφ ηεο πψιεζεο θαη αγνξάο 

ήηαλ ζρεδφλ ηαπηφζεκα. Ζ Qwest θαηαρψξεζε φια ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο απηέο ζε έλα 

ρξφλν, αληί λα αλαβάιεη κέξνο ηνπο ζηα επφκελα ρξφληα. Οη GAAP, σζηφζν απαηηνχλ απφ ηηο 

εηαηξίεο λα θαηαγξάθνπλ ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ IRU θαηά ην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ, ε ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηεο Qwest. 

 

                                                 
66

 https://www.sec.gov/news/press/2004-148.htm 

https://www.sec.gov/news/press/2004-148.htm


35 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο "round tripping" αθνξνχλ αληηζπκβαιιφκελνπο 

ηνπ ίδηνπ θιάδνπ επηρεηξήζεσλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο. Αλ ππάξρεη έλαο πειάηεο ζηελ ίδηα γξακκή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο 

"round tripping". Θα πξέπεη επίζεο λα επαλεμεηάζεη ηνλ θαηάινγν πσιεηψλ θαη λα ηνλ 

ζπγθξίλεη κε ηνλ θαηάινγν πειαηψλ. Δάλ ε ίδηα εηαηξία εκθαλίδεηαη θαη ζηηο δχν ιίζηεο 

κπνξεί λα ππνδεηθλχεη χπαξμε "round tripping", αλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη 

πάληα ε πηζαλφηεηα κεζάδνληνο πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζπλαιιαγή, νπφηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη 

λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ εηαηξηψλ. Σν "round tripping" 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά κε ζπλδεδεκέλα κέξε, νπφηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

4.8. Άιιεο κνξθέο θαηαρξεζηηθήο αλαγλώξηζεο εζόδωλ 

4.8.1. Αλαγλώξηζε εζόδωλ γηα επίδηθεο απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 

Σν ηέηαξην θξηηήξην αλαγλψξηζεο εζφδσλ φπσο πξναλαθέξζεθε, απαηηεί ηελ χπαξμε 

εχινγεο βεβαηφηεηαο πιεξσκήο. Οη εηαηξίεο κεξηθέο θνξέο παξαθάκπηνπλ ηελ απαίηεζε 

απηή, αλαγλσξίδνληαο ην πιήξεο πνζφ ησλ εζφδσλ, αθφκε θαη αλ ν πειάηεο γηα θάπνην ιφγν 

αληηκάρεηαη ηεο πιεξσκήο. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ σο πξνο φιεο ηηο 

απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δηακάρε θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα αλαζέζνπλ ζηνλ λνκηθφ 

ζχκβνπιν ηεο εηαηξίαο λα εθηηκήζεη θαηά πφζνλ ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ είλαη ζε επαξθέο 

ζεκείν βέβαηε. 

 

4.8.2. Αλνηρηά Βηβιία κεηά ην ηέινο ηεο Πεξηόδνπ  

Ζ αθαηάιιειε θξάηεζε αλνηρηψλ βηβιίσλ κεηά ην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηηο εηαηξίεο λα θαηαγξάςνπλ επηπιένλ πσιήζεηο πνπ ηηκνινγνχληαη θαη 

απνζηέιινληαη κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Δλψ ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο 

απνθαιχπηνπλ ζπρλά ηέηνηα ζπζηήκαηα, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλνο ζηελ αλίρλεπζε ρεηξαγψγεζεο
67

 ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, κε άκεζε 

έξεπλα ηνπ πξνζσπηθνχ Λνγηζηεξίνπ, Υξεψζεσλ θαη Απνζήθεο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλ ηα βηβιία παξέκεηλαλ αλνηρηά κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ.  

 

                                                 
67

 Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο, Π., (2013), χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ – χκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα. 



36 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σν 1993, ε δηνίθεζε ηεο Platinum Software Corp
68

, εμέθξαζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ  

"πεξίνδν είζπξαμεο απαηηήζεσλ" ("DSO") ηεο εηαηξίαο. Σν DSO ηεο εηαηξίαο είρε απμεζεί ζε 

φιν ην 1993, ελ κέξεη επεηδή είρε θαθψο αλαγλσξίζεη έζνδα γηα ελδερφκελεο ή αθπξσκέλεο 

ζπκθσλίεο. Μία απφ ηηο ιχζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ αχμεζε DSO ήηαλ λα θξαηήζεη αλνηρηά 

ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο γηα ηα κεηξεηά πνπ παξαιακβάλνληαη κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ.  Ζ 

δηνίθεζε θαηαρψξεζε επηηαγέο πνπ ιήθζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993 ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

εηαηξίαο, σο αχμεζε κεηξεηψλ θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηέινπο Ηνπλίνπ. Κξαηψληαο ηα 

βηβιία αλνηρηά, ππεξεθηίκεζαλ ηα κεηξεηά θαη θαη’ επέθηαζε ππνηίκεζαλ ηνπο εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο. Οκνίσο, γηα ην ηξίκελν πνπ έιεγε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1993, ε δηνίθεζε 

πεξηέιαβε κεηξεηά ιεθζέληα ηνλ Οθηψβξην, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε 

κεηξεηψλ/ππνηίκεζε εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ θαηά $724.000. Σν ίδην κνηίβν ζπλερίζηεθε 

κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1993, κε ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ππεξεθηίκεζεο 

κεηξεηψλ/ππνηίκεζεο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ θαηά $3.463.000. Ζ επηηξνπή 

θεθαιαηαγνξάο δηέηαμε ηελ εηαηξία λα ζηακαηήζεη θαη λα απέρεη απφ απηή ηελ πξαθηηθή. 

 

4.8.3. Δλδερόκελεο πωιήζεηο- απνζηνιή πξνϊόληωλ γηα ζθνπνύο δνθηκήο /αμηνιόγεζεο  

Σν SAB 101 απαγνξεχεη αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ελδερφκελεο πσιήζεηο, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξαγκαηηθήο πψιεζεο. Σα ίδηα θξηηήξηα ηζρχνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ 

παξαδίδνληαη γηα ζθνπνχο επίδεημεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ζε κηα ηππηθή ελ δπλάκεη ζπκθσλία, 

δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ν ηίηινο θαη νη θίλδπλνη/αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ πσιεηή 

ζηνλ αγνξαζηή. Δπεηδή ν πειάηεο δελ έρεη ζπκθσλήζεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ θαη ν ηίηινο 

δελ έρεη πεξάζεη ζηνλ πειάηε, ε απνζηνιή ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε ππφ ζπλζήθεο δνθηκήο 

δελ απνηειεί "παξάδνζε". Σα έζνδα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κέρξη, είηε ν πειάηεο 

λα απνδερζεί επηζήκσο ην πξντφλ, ή λα έρνπλ παξέιζεη νη δηαηάμεηο απνδνρήο θαη ν πειάηεο 

είλαη βάζεη ζπκβνιαίνπ ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη γηα ην πξντφλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη 

λα δνζεί ζηνπο φξνπο, ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε ζπκθσλίαο ζηελ νπνία ν 

αγνξαζηήο έρεη ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο θαη: 

-Ζ πιεξσκή δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο, θαη δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε πιεξσκήο  ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία/εο. 

-Ζ πιεξσκή δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο, ππάξρεη ππνρξέσζε 

πιεξσκήο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, σζηφζν απηή ε ππνρξέσζε είλαη ζπκβαηηθή 
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ή ζησπεξά ζπγρσξείηαη έσο φηνπ ν αγνξαζηήο κεηαπσιήζεη/ θαηαλαιψζεη/ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ. 

-Ζ ππνρξέσζε πιεξσκήο κεηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε θινπήο/θπζηθήο θαηαζηξνθήο/ 

βιάβεο ηνπ πξντφληνο. 

-Ο πσιεηήο έρεη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο κειινληηθέο επηδφζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ κεηαπψιεζε  ηνπ πξντφληνο. 

-Σν πξντφλ παξαδίδεηαη γηα ιφγνπο επίδεημεο. 

 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Καηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 1998, ε FLIR Systems
69

, εζθαικέλσο αλαγλψξηζε $225.000, 

γηα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ελ δπλάκεη πψιεζε. Ζ εληνιή αγνξάο πνπ ππνβιήζεθε απφ 

ηνπο πειάηεο ηεο FLIR δήισλε «...ε πιεξσκή γηα θάζε ζχζηεκα ζα γίλεη φηαλ ην ζχζηεκα ζα 

πσιείηαη απφ [ηνλ πειάηε] ζε εμσηεξηθφ πειάηε.". Παξά ηελ χπαξμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

φξνπ ζηελ ζπκθσλία, ε FLIR αλαγλψξηδε έζνδα απφ ηελ πψιεζε απηή ηνλ ρξφλν έθδνζεο 

ηεο εληνιήο αγνξάο, ρσξίο ηελ χπαξμε ηαπηνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή θαηά ην ρξφλν 

εθείλν. 

 

4.8.4. πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγωλ 

Οη GAAP πξνβιέπνπλ, ηα έζνδα λα αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο είηε ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο ή ηε κέζνδν νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο (ΓΛΠ 11)
70,71

. Ζ κέζνδνο 

πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο εθαξκφδεηαη κφλνλ εάλ ε δηνίθεζε κπνξεί λα εθηηκήζεη αμηφπηζηα 

ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη 

αμηφπηζηα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Αληίζεηα, φηαλ ε δηνίθεζε δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη αμηφπηζηα ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ 

νινθιήξσζε, νη GAAP απαηηνχλ ηελ κέζνδν "νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο"  θαη ηελ 

αλαβνιή αλαγλψξηζεο εζφδσλ, έσο φηνπ εθπιεξσζνχλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.  

Σν πνζνζηφ νινθιήξσζεο είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπρλά απνηειεί αληηθείκελν θαηάρξεζεο. 

Οξηζκέλεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν παξά ην γεγνλφο φηη δελ πιεξνχλ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο. Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα δηνγθψζνπλ ηερλεηά ηα έζνδα, κεηαθέξνληαο ηηο 

δαπάλεο ζην ηέινο ηεο νινθιήξσζεο, ππνηηκψληαο ηα θφζηε νινθιήξσζεο, θαη 

ππεξεθηηκψληαο ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εθηέιεζε έιεγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ: 

  Δπηινγή δείγκαηνο ζπκβάζεσλ γηα επηβεβαίσζε: 

 Αξρηθήο ηηκήο. 

 πλφινπ εγθεθξηκέλσλ αιιαγψλ παξαγγειίαο. 

 πλφινπ ρξεψζεσλ θαη πιεξσκψλ. 

 Λεπηνκεξεηψλ ησλ απαηηήζεσλ. 

 Δμφδσλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ. 

 Δθηηκψκελεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο. 

 Δπηβεβαίσζε φηη φιεο νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ππνζηεξίδνληαη κε επαξθή 

ηεθκεξίσζε αλάιπζεο ηεο θχζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο. 

 Έιεγρνο εθηηκψκελνπ θφζηνπο, κε αλαζεψξεζε εθηηκήζεσλ θαη ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

 Δπηβεβαίσζε φηη φια ηα εθηηκψκελα θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ινγηθέο ππνζέζεηο. 

 Δπηβεβαίσζε φηη φιεο νη ζπκβάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Δπαλεμέηαζε κε εγθεθξηκέλσλ παξαγγειηψλ αιιαγήο. 

 Δληνπηζκφο κνλαδηθψλ ζπκβάζεσλ θαη επαλεμέηαζε ησλ εθηηκήζεσλ θφζηνπο θαη ηεο 

πξνφδνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Έιεγρνο δαπαλψλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην θφζηνο ζπλδπάδεηαη κε 

ηηο θαηάιιειεο ζπκβάζεηο θαη πσο δελ κεηαθέξνληαη απφ κε θεξδνθφξεο ζπκβάζεηο 

ζε θεξδνθφξεο. 

 Δπηβεβαίσζε φηη νη δεκηέο θαηαρσξνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

 Δπαλεμέηαζε δηαθνξψλ θαη επίδηθσλ απαηηήζεσλ. 

 Γηεξεχλεζε δηαρεηξηζηψλ ηνπ έξγνπ ζχκβαζεο, ππεξγνιάβσλ, κεραληθψλ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο 

δέζκεπζεο θαη ησλ παξαδνρψλ πίζσ απφ ηε ζχκβαζε. 
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σν 1996, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηελ 3Net Systems
72

, γηα αθαηάιιειε 

αλαγλψξηζε πάλσ απφ $1.000.000 εζφδσλ ην 1991 θαη ην 1992, κε ηελ δηαζηξεβισκέλε 

παξνπζίαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νξηζκέλεο εξγαζίεο είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ππφ νξηζκέλεο ζπκβάζεηο κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε 3Net δελ είρε νινθιεξψζεη θακία απφ ηηο ζπκβάζεηο, θαη επηπιένλ, δελ 

είρε αθφκε πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο νινθιήξσζεο. Πεξαηηέξσ, ε 3Net δελ είρε θαλέλα άιιν 

κέζν αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, 

θαζψο δελ δηέζεηε ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα γηα ηελ εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ. Δπεηδή ε 3Net δελ κπνξνχζε λα ππνινγίζεη βάζηκα ηελ πξφνδν πξνο ηελ 

νινθιήξσζε, νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κέζνδν ηεο 

πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο. Ζ SEC απεθάλζε φηη ε 3Net έπξεπε λα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

κέζνδν νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη φηη εάλ ην είρε θάλεη, δελ ζα ππήξρε αλαγλψξηζε 

εζφδσλ ηελ πεξίνδν ηνπ 1991, θαζψο δελ είρε νινθιεξσζεί θακία απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο 

έσο ην ηέινο ηνπ 1991. 

 

4.8.5. πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε 

Σέηνηεο ζεσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (ΓΠΔ 550)
73

 φπνπ είηε 

ειάρηζηε ή θακία πξνζνρή δίλεηαη γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Ζ χπαξμε ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ απεηιεί ην πξψην θξηηήξηo ηνπ SAB 101 (χπαξμε πεηζηηθήο απφδεημεο 

γηα ηελ χπαξμε δηαθαλνληζκνχ). Οη ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα απνξξένπλ απφ ξεηή 

ή ζησπεξή ζχκβαζε θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεξψλ, ζε 

ηηκέο θαη φξνπο πιήξνπο αληαγσληζκνχ,  πνπ είλαη αλέθηθην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κέξε 

ζπλδένληαη ή πνπ ην έλα κέξνο κπνξεί λα αζθεί νπζηαζηηθφ έιεγρν πάλσ ζην άιιν. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θέξνπλ ηεο αληίιεςεο φηη έλα ή θαη ηα δχν κέξε έρνπλ 

ιάβεη φθεινο πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ ιάβεη εάλ νη ζπλαιιαγέο ζπλέβαηλαλ ζε 

πεξηβάιινλ πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε απφ ηα θαζεζηψηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηφ ην θεθάιαην. 
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Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ζπρλά δχζθνιν λα ειεγρζνχλ θαζψο νη ζπλαιιαγέο δελ ινγίδνληαη 

πάληα κε ηξφπν πνπ λα ππνδειψλεη κε δηαθάλεηα, ηελ νπζία θαη ηελ επίδξαζή ηνπο. Ζ 

δπλαηφηεηα ζπκπαηγλίαο ππάξρεη πάληνηε, δεδνκέλνπ φηη ηα κέξε είλαη  εμ νξηζκνχ 

ζρεηηδφκελα. Δπηπιένλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα κελ εληνπίζεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζπλδεδεκέλα κέξε πνπ είλαη γλσζηά κφλν απφ 

νξηζκέλα κέιε ηεο εηαηξίαο, θαη  νη ζρέζεηο δελ είλαη νξζά απνηππσκέλεο ζηα βηβιία θαη ζηα 

ζηνηρεία. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη  σο πξνο ηα εμσηεξηθά επηρεηξεκαηηθά 

ζπκθέξνληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη αλ είλαη ζσζηά 

απνηππσκέλα, θαζψο θαη, εάλ ππάξρεη, ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ 

ησλ νληνηήησλ. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη επίζεο λα επηθεληξσζνχλ ζηε ζρέζε θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ κέξνπο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εάλ ε ζπλαιιαγή δίλεη έκθαζε ζηε κνξθή 

παξά ζηελ νπζία (ΓΛΠ 18)
74

. Κνηλνί δείθηεο ησλ ελ ιφγσ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε: 

 Γαλεηζκφ κε άηνθν επηηφθην ή  κε ζεκαληηθή δηαθχκαλζε απφ ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. 

 Πψιεζε αθηλήησλ ζε ηηκέο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ εχινγε αμία. 

 Αληαιιαγή ηδηνθηεζίαο γηα παξφκνηεο, κε κε ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

 Γάλεηα ρσξίο πξνδηαγεγξακκέλνπο φξνπο, ρξφλνπ θαη ηξφπνπ απνπιεξσκήο. 

 Γάλεηα κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα επηηφθηα ηεο 

αγνξάο. 

 Γάλεηα ζε κέξε ρσξίο ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο.  

 Γάλεηα κε έγθπξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο πνπ αξγφηεξα δηαγξάθνληαη σο 

αλεπίδεθηα εηζπξάμεσο. 

 πκθσλίεο πνπ απαηηνχλ έλα κέξνο γηα λα πιεξψζεη ηα έμνδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

άιινπ.  

 πλαιιαγέο Round tripping. 

 πλαιιαγέο φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαβάιιεη ή ιακβάλεη πιεξσκέο, πνζψλ 

δηαθνξεηηθψλ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. 

 Απνηπρία επαξθνχο απνθάιπςεο θχζεο θαη πνζψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απαηηείηαη απφ GAAP. 
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 Υξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ή πξνο ηελ εηαηξία απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο γηα 

αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ δελ παξαδφζεθαλ. 

 Δκπνξεχκαηα πνπ αγνξάδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν κέξνο θάησ ηνπ θφζηνπο. 

 Απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απφ ή πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο ζηειέρε, δηεπζπληέο 

θαη άιινπο ππαιιήινπο. 

 Μεγάιεο/ αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζηελ ή θνληά ζηελ ιήμε 

πεξηφδνπ. 

 Πσιήζεηο ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ ή πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο ζπλήζνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Αλ νη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αληρλεπζνχλ ή ππάξρεη ηέηνηα ππφλνηα, ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη: 

 Γηεμαγσγή έξεπλαο δεκφζησλ αξρείσλ/ ππφβαζξνπ ησλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη 

άιισλ εκπιεθφκελσλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δμνλπρηζηηθή έξεπλα δεδνκέλσλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη ζπλαιιαγέο εκθαλίδνληαη 

ζε κεραλνγξαθεκέλα αξρεία. 

 Γηεμαγσγή επαλεμέηαζεο εγγξάθσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ 

απφθηεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο χπαξμε πξνθαλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ. 

 Δπαλεμέηαζε ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο, πειάηεο, νθεηιέηεο θαη δαλεηζηέο γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

νπνηαδήπνηε πηζαλή κε απνθαιπθζείζα πξνεγνχκελε ζρέζε. 

 Δπαλεμέηαζε επηβεβαηψζεσλ γηα δάλεηα γηα πηζαλέο ελδείμεηο εγγπήζεσλ. 

 Δπαλεμέηαζε ησλ εθηακηεχζεσλ, πξνθαηαβνιψλ θαη επελδχζεσλ γηα λα θαζνξίζεη 

εάλ ε εηαηξία ρξεκαηνδνηεί κηα ζρεηηθή νληφηεηα. 

 χγθξηζε πσιήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηα ππάξρνληα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. 

ζπκβάζεο θαη δειηίν παξαγγειίαο). 

 Πιεξνθφξεζε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν, γηα ηελ έθηαζε ηεο γλψζεο ηνπ επί ησλ 

ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηεξεχλεζε γηα παξάπιεπξεο ζπκθσλίεο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γηα δηθαίσκα 

επηζηξνθήο ή αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο πξνζθπγή. 
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4.9. Γηεξεύλεζε ηζρπξηζκώλ Αθαηάιιειεο Αλαγλώξηζεο Δζόδωλ 

Οη έξεπλεο γηα κηα  πηζαλή θαηαρξεζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζπλήζσο αξρίδνπλ κε κηα 

επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ ηεο νληφηεηαο θαη ησλ ζπκβάζεσλ ησλ 

πειαηψλ. Ο ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην εχινγν ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο εηαηξίαο θαη ην αλ ε εηαηξία έρεη θάλεη ηα πάληα γηα λα ζπκκνξθσζεί. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ ε εηαηξία απνθηά ζπλήζσο κηα γξαπηή ζπκθσλία πψιεζεο, ε απνπζία γξαπηήο 

ζπκθσλίαο απνηειεί έλδεημε θηλδχλνπ. 

Ζ εμέηαζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη κε κηα ιεπηνκεξή αλάγλσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ i) ηελ πιεξσκή θαη ηελ 

απνζηνιή, ii) ηελ παξάδνζε θαη ηελ απνδνρή, iii) ηνλ θίλδπλν απψιεηαο, iv) ηελ κειινληηθή 

απφδνζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πσιεηή πξηλ απφ ηελ πιεξσκή (νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ή 

δέζκεπζε ζε έλαλ πειάηε -γηα ηελ επίηεπμε ηελ απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε- ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδφζεσλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία θ.ι.π. πνπ είλαη ζηνηρεηψδε γηα ηνπο ζπλήζεηο φξνπο 

εγγχεζεο ηεο εηαηξίαο.), v) ηηο πξνθαηαβνιηθέο πιεξσκέο, θαη vi) άιια απξφβιεπηα.  

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηδίσο φζνλ αθνξά πεξηφδνπο ηξίκελνπ θαη 

ην ηέινπο ηνπ έηνπο ηεο εηαηξίαο. Διιείςεη γξαπηήο ζπκθσλίαο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, π.ρ. εληνιέο αγνξάο, έγγξαθα 

απνζηνιήο, αξρεία πιεξσκψλ, θ.ιπ.  

Θα πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ην SAB 101 θαζψο θαη δηαθεξχμεηο εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε, θαζψο ε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία ζπρλά πεξηέρεη ζρεηηθά παξαδείγκαηα θαη 

ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πσιήζεηο ζε ζέκαηα ηληεξλέη,  

αληηκεησπίδνπλ κνλαδηθά ζέκαηα πεξί αλαγλψξηζεο εζφδσλ. Σν  Emerging Issues Task Force 

Abstract (“EITF”) 99-19, Reporting Revenue Gross as a Principal versus Net as an Agent,
75

 

πξνζπαζεί λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα κε ηελ απαξίζκεζε παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηα έζνδα ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε αθαζάξηζηε ή θαζαξή βάζε. Οκνίσο ην EITF 01-9, Accounting for 

Consideration Given by a Vendor to a Customer (πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαπσιεηψλ 

ησλ πξντφλησλ ηνπ Πξνκεζεπηή), αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ θηλήηξσλ πσιήζεσλ, φπσο είλαη 

νη εθπηψζεηο, θνππφληα, «δσξεάλ» πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

θαηαζθεπαζηέο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ή άιινπο δηαλνκείο. Ζ επίγλσζε ηεο 
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ηζρχνπζαο αξρήο πνπ δηέπεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ειεγθηή 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ παξαβηάζεσλ αλαγλψξηζεο. 

 

4.10. Διεγθηηθέο Σερληθέο 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο ηερληθέο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηζρπξηζκψλ 

(ΓΠΔ 315& 330)
76

 αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ: 

 Απαίηεζε απφ ηελ δηνίθεζε θαη απφ ην πξνζσπηθφ γηα παξάγνληεο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ζηνλ ειεγθηή ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο απάηεο. 

 Δθηέιεζε νπζηαζηηθψλ αλαιπηηθψλ, ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο πνπ 

εξεπλάηαη. 

 Δθηέιεζε νπζηαζηηθψλ δνθηκψλ, γηα ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο ή έιιεηςεο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο ή ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο.  

Οη αθφινπζνη γεληθνί δείθηεο ζπρλά πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ειεγθηή σο πξνο ηελ πηζαλή χπαξμε 

πξφσξεο αλαγλψξηζεο εζφδσλ: 

 Αλεμήγεηε αιιαγή ζηηο πνιηηηθέο αλαγλψξηζεο. 

 Αλεμήγεηεο βειηηψζεηο ζην κηθηφ πεξηζψξην. 

 Αχμεζε πσιήζεσλ ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ζε κεηξεηά απφ εξγαζίεο. 

 Τςειφ επίπεδν/αχμεζε πσιήζεσλ, εζφδσλ ή εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ.  

 Υακειφ επίπεδν/κείσζε εθπηψζεσλ/επηζηξνθψλ επί πσιήζεσλ, εμφδσλ επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ. 

 Μεγάιεο/πνιιέο/αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ, ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ. 

 Μεγάιεο πνζφηεηεο επηζηξνθψλ/πηζηψζεσλ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ. 

 Αζπλεπήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ρσξίο 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο/εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

Φπζηθά ε έξεπλα θαη ρξήζε αλαιπηηθψλ ηερληθψλ, δελ ππνθαζηζηά ηελ θαιή θαηαλφεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε. Αθφκε θαη έκπεηξνη ειεγθηέο έρνπλ παξαπιαλεζεί θαη 

ζεψξεζαλ σο θαηάιιεια ηα έζνδα, επεηδή δελ θαηαλφεζαλ πιήξσο ηελ θχζε (ΓΠΔ 315)
77
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ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη αλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ηνπ πειάηε. Θα πξέπεη επίζεο, ζην 

βαζκφ πνπ εθαξκφδεηαη, λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απνδφζεσλ έλαληη άιισλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΔΙΡΑΓΧΓΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

5.1. Δηζαγωγή  

ην παξφλ θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κέζνδνο εμαπάηεζεο κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο θαη 

σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ππάξρεη άκεζε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ππεξηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ/ππνηίκεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, κε ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ θεξδψλ. Κνηλά ζπζηήκαηα απάηεο απφ ππεξεθηίκεζε 

ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ, ε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ε 

ππεξεθηίκεζε ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ππνηίκεζε ππνρξεψζεσλ/εμφδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε θαηαρψξεζεο (ή εζθεκκέλεο ππνηίκεζεο) δεδνπιεπκέλσλ 

εμφδσλ, επίδηθσλ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, 

ε παξαπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δαπαλψλ θαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ αληαιιαγψλ ζε μέλν 

λφκηζκα. 

Έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμε πιαζκαηηθψλ ή ππεξηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ εξεπλψληαο ηελ πξφζεζε ηεο εηαηξίαο λα εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Δθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα πξφζεζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ή ηα απνζέκαηα, 

ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο (ΓΠΔ 520)
78

 

γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο, ηεο ζέζεο θαη ηεο αμίαο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.  

 

5.2. Απάηε κέζω Απνζεκάηωλ 

Ζ αξρηθή έθζεζε COSO δηαπίζησζε φηη ε παξαπιαλεηηθή απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θπξίσο κέζσ ηεο αλαθξηβνχο απνγξαθήο, αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ 

πεξηπηψζεσλ νηθνλνκηθήο απάηεο.  ε γεληθέο γξακκέο, φηαλ ην απφζεκα πσιείηαη, ηα πνζά 

κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε Α/Υ σο άκεζε 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Μηα ππεξηίκεζε ηνπ Σειηθνχ Απνζέκαηνο, πξνθαιεί ππνηίκεζε ηνπ 

Κφζηνπο Πσιεζέλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξεθηίκεζε ηνπ Καζαξνχ Κέξδνπο. Σα 
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πζηήκαηα απάηεο κέζσ Απνζεκάησλ
79

 δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηελ 

ππεξηίκεζε πνζφηεηαο, ηελ ππεξηίκεζε αμίαο, θαη ηελ αθαηάιιειε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Γείθηεο πνπ έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα εμεηάζεη γηα λα αληρλεχζεη πηζαλή 

ρεηξαγψγεζε ησλ απνζεκάησλ είλαη, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, νη παξαθάησ: 

 Τςειφηεξν απφ ην αλακελφκελν Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

 Απνζέκαηα πνπ απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο πσιήζεηο. 

 Μείσζε ησλ εμφδσλ απνζηνιήο σο πνζνζηφ επί ησλ απνζεκάησλ. 

 Αχμεζε ησλ απνζεκάησλ σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πέξαλ ηνπ αλακελφκελνπ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ. 

 Κφζηνο πσιεζέλησλ αλά ηα βηβιία πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ θνξνινγηθή δήισζε ηεο 

εηαηξίαο. 

 Μεληαίεο αλαιχζεηο ηάζεσλ πνπ δείρλνπλ απφηνκεο αιιαγέο ησλ ππνινίπσλ 

απνζεκάησλ θνληά ζην ηέινο ηνπ έηνπο.  

 

5.2.1. Τπεξηίκεζε Πνζόηεηαο Απνζέκαηνο 

Ο απινχζηεξνο ηξφπνο ππεξεθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ είλαη ε θαηαγξαθή εηθνληθψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ απνγξαθή. Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ απηφ κε ηε δεκηνπξγία 

πιαζηψλ ή εηθνληθψλ εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ, αλαθνξψλ απνζηνιήο θαη ιήςεο, εληνιψλ 

αγνξάο, θπζηθψλ θαηακεηξήζεσλ. 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηνλ ειεγθηή λα επηβεβαηψζεη ηα ππφινηπα απνγξαθήο 

είλαη ε θπζηθή παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο θαηακέηξεζεο θαηά ηελ απνγξαθή. χκθσλα κε ηα ΓΠΔ (ΓΠΔ 501)
80

, απαηηείηαη απφ 

ηνπο ειεγθηέο λα παξαηεξνχλ θπζηθά, λα εμεηάδνπλ, θαη λα δηεξεπλνχλ σο πξνο ην πνζφ ηεο 

απνγξαθήο θαζψο θαη λα βεβαηψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο απνγξαθήο θαη ην κέηξν 

εκπηζηεπζηκφηεηαο ησλ δειψζεσλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο πεξί ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ. Δθφζνλ δελ επέιζεη ηέηνηα βεβαίσζε, απαηηείηαη ε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ ειεγθηή ζηελ δηαδηθαζία απνγξαθήο θαζψο θαη έιεγρνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα απνζέκαηα θπιάζζνληαη ζε 
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εμσηεξηθφ ρψξν ηεο εηαηξίαο, φπσο ζε δεκφζηεο απνζήθεο, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

δηελεξγήζνπλ πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ απνζεκάησλ. 

 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Γηαρξνληθά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ, 

ππήξμαλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ έγηλαλ γλσζηέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ZZZ Best
81

, Crazy Eddie
82

 McKesson & Robbin
83

. Σν πην 

δηάζεκν πεξηζηαηηθφ εηθνληθήο απνγξαθήο ίζσο είλαη ην «Salad Oil Swindle
84

» ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο λνίθηαζε δεμακελέο πεηξειαίνπ 

πνπ ηηο γέκηζε κε ζαιαζζηλφ λεξφ. Ζ εηαηξία ήηαλ ζε ζέζε λα πείζεη ηνπο ειεγθηέο φηη νη 

δεμακελέο πεξηείραλ πάλσ απφ $ 100.000.000 θπηηθνχ ειαίνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

έιαην θάιππηε κφλν ηελ επηθάλεηα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκε θαη 

ην ειάρηζην ππάξρνλ ιάδη αληινχηαλ απφ ηε κία δεμακελή ζηελ άιιε, αλάινγα κε ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλψζε ηεο εηαηξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηήξεζεο απνγξαθήο ηνπ ειεγθηή. 

 

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο πνπ ππνδεηθλχνπλ πηζαλή 

χπαξμε πιαζκαηηθήο απνγξαθήο: 

 Απνζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα επηζεσξεζνχλ κε θπζηθή απνγξαθή. 

 Με ηεθκεξησκέλεο εγγξαθέο απνζεκάησλ/θφζηνπο πσιήζεσλ/ πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 Αζπλήζηζηα/ χπνπηα δειηία απνζηνιήο-παξαιαβήο. 

 Αζπλήζεηο/χπνπηεο εληνιέο αγνξάο. 

 Απνζέκαηα, αρξεζηκνπνίεηα γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζε αζπλήζηζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 Πξνζαξκνζκέλεο θαηαρσξήζεηο πνπ απμάλνπλ ηα απνζέκαηα ηέινπο δηαρξνληθά. 

 Δγγξαθέο αληηινγηζκνχ ζην ινγαξηαζκφ απνζέκαηνο κεηά ην θιείζηκν ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 
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 Τπεξβνιηθή κεηαθίλεζε ησλ απνζεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο κε ειάρηζην ή 

αλχπαξθην έιεγρν ή ηεθκεξίσζε. 

Αθφκα θαη ε θπζηθή παξαηήξεζε σζηφζν, δελ εγγπάηαη ηελ εμαθξίβσζε χπαξμεο απάηεο 

θαζψο κηα εηαηξία εμαθνινπζεί λα κπνξεί λα δηαπξάμεη απάηε κε ηηο εμήο ηερληθέο: 

 Παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηακέηξεζεο θαη πξνζζήθε εηθνληθψλ 

απνζεκάησλ ζηα ζηνηρεία πνπ δελ εμεηάζηεθαλ. 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηε ζέζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο απνγξαθήο, γηα ηελ ζπγθάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζε 

ζέζεηο πνπ δελ ζα εμεηαζηνχλ. 

 Σνπνζέηεζε θελψλ θνληέηλεξ ζηελ απνζήθε πνπ δελ ζα ειεγρζνχλ θαηά ηελ 

θαηακέηξεζε. 

 Δηζαγσγή αλχπαξθησλ πνζνηήησλ ζε θχιια θαηακέηξεζεο/θάξηεο/ζαξσηέο, θιπ ή 

πξνζζήθε ελφο ςεθίνπ κπξνζηά απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηακέηξεζε. 

 Παξαπνίεζε θνξησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ςεπδψο ππνδεηθλχνπλ ηελ δηακεηαθφκηζε 

απνζέκαηνο, απφ κία ηνπνζεζία ηεο εηαηξίαο ζηελ άιιε. 

 Παξαπνίεζε εγγξάθσλ ηεο ηνπνζεζίαο ησλ απνζεκάησλ ζε δεκφζηα απνζήθε  ή 

γεληθά ζε ρψξν πνπ δελ ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξία. 

 Πξνζαχμεζε ηνπ απνζέκαηνο κε ζπκπεξίιεςε ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη γηα 

ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

Γηα λα απνηξέςεη ηε δηνίθεζε απφ ηε δηφγθσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηακέηξεζεο, ν ειεγθηήο αθνινπζεί δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο: 

 Δπαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο κέηξεζεο απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο (ζπρλφηεηα/ 

δηαδηθαζίεο). 

 Γηεξεχλεζε χπαξμεο θαηαρσξήζεσλ φισλ ησλ γεγνλφησλ κείσζεο ησλ απνζεκάησλ. 

 Γηεξεχλεζε θαη παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ ζε ηνπνζεζίεο ηξίησλ/εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

 Αηθληδηαζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο απνγξαθήο. 

 Γηελέξγεηα θπζηθψλ απνγξαθψλ γηα χπαξμε απνζέκαηνο ζε πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο 

θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. 

 

5.2.2. Τπεξηίκεζε Αμίαο Απνζέκαηνο 

Οη GAAP απαηηνχλ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ απνζέκαηνο ζηελ ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηηκήο 

θηήζεο θαη ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο. Ο ζθνπφο ππεξηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ απφ 
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ηηο εηαηξίεο, πνιιέο θνξέο εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ επηδίσμε εκθάληζεο σξαηνπνηεκέλσλ 

θεξδψλ. Γηα παξάδεηγκα, θνηλή αηηία απνηειεί ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ζέηεη σο εγγχεζε ηα απνζέκαηα. Ζ πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ έρεη ηελ ίδηα 

επίδξαζε ζηα θέξδε, κε ηελ ρεηξαγψγεζε/δηφγθσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ θαηά ηε 

θπζηθή θαηακέηξεζε. 

Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηέηνηα παξαπνίεζε, απιά κε ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ 

εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ππνινίπνπ ζην ινγαξηαζκφ 

απνζεκάησλ. Δλαιιαθηηθφ ηξφπν παξαπνίεζεο ηεο αμίαο, απνηειεί ε  θαζπζηέξεζε ηεο 

ππνηίκεζεο ησλ απαξραησκέλσλ ή βξαδέσο θηλνχκελσλ απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη κηα 

ππνηίκεζε ζα απαηηνχζε θαηαρψξεζε έλαληη ησλ θεξδψλ.  

Ωο εθ ηνχηνπ νη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελήκεξνη γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη σο απνζέκαηα θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο παξαηήξεζεο ηεο απνγξαθήο, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηα παιαηφηεξα απνζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη σο 

απαξραησκέλα. Ζ χπαξμε ειάρηζησλ/κεδακηλψλ απαμηψζεσλ ή πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο, ζε 

θιάδνπο φπνπ ππήξμαλ αιιαγέο (ζηηο γξακκέο ηνπ πξντφληνο/ζηελ ηερλνινγία) ή ξαγδαία 

πηψζε ζηηο πσιήζεηο θαη ζηηο αγνξέο, απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα σο πξνο ην γηαηί ε εηαηξία 

δελ έρεη δηελεξγήζεη ηέηνηεο κεηψζεηο, αθφκε θαη φηαλ ην ειεγρφκελν απφζεκα είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξην. ηαλ έλα πηζαλφ πξφβιεκα απνγξαθήο αληρλεπζεί ή ππάξρεη ηέηνηα ππφλνηα, ν 

ειεγθηήο πξέπεη λα εθηειεί: 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζην ηκήκα ινγηζηηθήο, σο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ππνηίκεζεο ζηελ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζηε δηνίθεζε, θαζψο θαη ζην ηκήκα ινγηζηηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο, σο πξνο ην αλ ππάξρεη πξντζηνξία ππεξηίκεζεο. 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζην ηκήκα ινγηζηηθήο σο πξνο ην αλ ηνπο έρεη δεηεζεί λα 

θαζπζηεξήζνπλ εγγξαθέο απνκείσζεο ηνπ απνζέκαηνο ζε πεξηπηψζεηο απαμίσζεο.  

 Γηελέξγεηα θπζηθήο παξαηήξεζεο ζηελ απνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνζήθεο, γηα χπαξμε ηπρφλ ζηνηρείσλ πνπ θαίλνληαη λα είλαη παιηά ή παξσρεκέλα ή 

βξαδέσο θηλνχκελα. 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζην ηκήκα ινγηζηηθήο σο πξνο ηελ ηπρφλ χπαξμε πσιήζεσλ,  

θάησ ηνπ θφζηνπο. 
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 Υξήζε εκπεηξνγλσκφλσλ(ΓΠΔ 620)85 ηεο βηνκεραλίαο, γηα ηελ εμαθξίβσζε 

εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ απνζεκάησλ θαη κε πνην θφζηνο. 

 

5.2.3. Καηαρξεζηηθή Κεθαιαηνπνίεζε Απνζέκαηνο  

ζνλ αθνξά ηελ απάηε απνζέκαηνο, νη εηαηξίεο κεξηθέο θνξέο επηδηψθνπλ ηελ δηφγθσζε 

απνζεκάησλ, κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απνζέκαηα, 

φπσο ηα έμνδα πψιεζεο θαζψο θαη ηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα. Πνζά πνπ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έμνδα, εζθαικέλα θαηαρσξνχληαη σο πξνζαχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ζην 

ελεξγεηηθφ, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηερλεηά ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ.  

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ησλ πνιηηηθψλ θεθαιαηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη 

ηεο πξαθηηθήο ηνπ θιάδνπ ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ έμνδα. Δπηπιένλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη εάλ νη πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ππήξμαλ επηζεηηθέο σο πξνο ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ηέηνησλ εμφδσλ, πνπ ζα ππνδείθλπε αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο. Σέινο, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ αιιαγέο, ζηα ηππνπνηεκέλα γηα ηελ εηαηξία-θιάδν, 

πνζά ηνπ ζπλήζνπο θφζηνπο πνπ ελδείθλπηαη γηα θεθαιαηνπνίεζε θαη πνπ θαη’επέθηαζε 

πξνζαπμάλεη  ηελ αμία ηνπ απνζέκαηνο. 

 

5.3. Απάηε κέζω Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

Παξφκνηα κε ηελ έλλνηα ηεο απάηεο κέζσ απαηηήζεσλ, νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα 

σξαηνπνηήζνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ κεζσ πιαζκαηηθψλ ή ππεξηηκεκέλσλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ
86

.  

Δλδείμεηο πιαζκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ, πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηα βηβιία 

θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εκθαλή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, έιιεηςε αλαιπηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θαηαρψξεζεο, ειιεηςε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

ζσζηήο παξαιαβήο θαη θαηαρψξεζεο ΠΠ, αζπκθσλία αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηνπο 

γεληθνχο, έιιεηςε επαξθψλ γξαπηψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή/απφζπξζε/ 

δηάζεζε ησλ ΠΠ, θαζψο θαη ειιεηςε δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο κεηαθίλεζεο ΠΠ απφ ηε 

κία εγθαηάζηαζε ζηελ άιιε. 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε χπαξμεο ηέηνησλ ελδείμεσλ ν ειεγθηήο κπνξεί λα επηζεσξήζεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο νξγάλσζεο, κε ηελ επηινγή νξηζκέλσλ ΠΠ (ηδίσο ηα θαηλνχξηα θαη ηηο 
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ζεκαληηθέο πξνζζήθεο) θαζψο θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζεηξηαθνχ αξηζκνχ εθφζνλ ππάξρεη, 

λα δηαπηζηψζεη φηη ηα απνζπξκέλα ΠΠ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη λα επαλεμεηάζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ππάξρνπλ γξαπηέο 

πνιηηηθέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απφζπξζεο ΠΠ (ζεηξηαθά αξηζκεκέλεο εληνιέο 

εξγαζίαο απφζπξζεο, ηνπο ιφγνπο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο). 

Καζψο ππάξρεη πεξηζψξην επηινγεο κεζφδνπ απφζβεζεο, αξθεί απηή λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

θαηαλνκή δαπαλψλ κε έλα «νξζνινγηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ» ηξφπν, ε απάηε κέζσ ππεξηίκεζεο 

ηεο αμίαο κπνξεί εχθνια λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επέθηαζε ηεο απνζβεζηέαο δσήο ηνπ 

ΠΠ, έηζη ψζηε λα πθίζηαηαη ζηα βηβιία γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ αλίρλεπζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ μεθηλά κε κηα αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο απνζβέζεσλ 

ηεο εηαηξίαο. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ ππνηίκεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. πλεπψο κία έιιεηςε γξαπηήο πνιηηηθήο, απμάλεη ην ελδερφκελν 

θαηάρξεζεο, θαζψο επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε δπλεηηθή θαηαγξαθή απνζβέζεο πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηνπο εθάζηνηε ζθνπνχο.  

Οκνίσο, πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηφζν γηα ην 

ζθνπφ φζν θαη ηελ επίδξαζή ηνπο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Δθφζνλ ππάξρνπλ ππνςίεο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

επαλεμέηαζε ησλ εγγξαθψλ ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα αζπλήζηζηα αξγή 

απφζβεζε ή καθξέο πεξηφδνπο απφζβεζεο, εμαθξίβσζε ηνπ εχινγνπ κέζσ ζχγθξηζεο 

παξειζφλησλ απνζβέζεσλ κε ηξέρνπζεο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ επεξεαζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

απνζβέζεσλ (θαη ζπζρεηηδφκελεο αχμεζεο θεξδψλ) ιφγσ αιιαγήο ηεο πνιηηηθήο απφζβεζεο, 

ζηε δηεξεχλεζε ηζηνξηθνχ ησλ πνιηηηθψλ απφζβεζεο γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο ΠΠ γηα ηελ εμέηαζε κέζσ 

επαλαυπνινγηζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο κε βάζε ηελ θαηαγεγξακκέλε δηάξθεηα δσήο. 

 

5.4. Απάηε κέζω ηωλ Δηζπξαθηέωλ Λνγαξηαζκώλ  

Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο
87

 κε ηηο ίδηεο ηερληθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηα απνζέκαηα δειαδή κε δεκηνπξγία, εηθνληθψλ απαηηήζεσλ θαη 

δηφγθσζε ηεο αμίαο ηνπο. Αλαιπηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ 

ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλεμήγεηε κείσζε θχθινπ εξγαζηψλ, εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

                                                 
87

 Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο, Π., (2013), χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ – χκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα. 



52 

 

 Αλεμήγεηε αχμεζε πσιήζεσλ. 

 Αχμεζε ηνπ δείθηε πηζησηηθψλ πσιήζεσλ επί πηζηψζεη πξνο πσιήζεηο ηνηο 

κεηξεηνίο. 

 

5.4.1. Γεκηνπξγία Δηθνληθώλ Απαηηήζεωλ 

Οη ελδείμεηο χπαξμεο πιαζκαηηθψλ απαηηήζεσλ είλαη γεληθά παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ 

πιαζκαηηθψλ θεξδψλ: 

 Απξνζδφθεηε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο θαη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ. 

 Μεγάιεο εθπηψζεηο, πηζηψζεηο θαη επηζηξνθέο κεηά ην θιείζηκν ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 Μεγάια εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε ή, αληίζεηα απφ πειάηεο κε 

άγλσζηα νλφκαηα ή δηεπζχλζεηο, ή πνπ δελ έρνπλ θακία πξνθαλή επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. 

 Σν ππφινηπν ησλ Απαηηήζεσλ απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηηο πσιήζεηο. 

 Πιεξσκή πξνκήζεηαο, βάζεη πσιήζεσλ θαη φρη βάζεη είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο. 

 Αχμεζε εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ κε παξάιιειε ζηαζεξφηεηα/κείσζε θφζηνπο 

πσιήζεσλ θαη αληίζηνηρε βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

 Δπηκήθπλζε ηεο γήξαλζεο ησλ απαηηήζεσλ ή παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

απνπιεξσκήο. 

 Τπεξβνιηθνί αληηινγηζκνί ησλ ππνινίπσλ εηζπξαθηέσλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ. 

 Μεγάιεο εθθξεκφηεηεο ηακεηαθνχ ππνινίπνπ. 

 Έιιεηςε επαξθψλ ειέγρσλ ζηηο πσιήζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ρξέσζεο. 

Ωο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη: 

•ην πξνζσπηθφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο θαζψο θαη ηελ δηνίθεζε σο πξνο ην αλ ε 

εηαηξία επηδηψθεη επίηεπμε ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο. 

 ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ σο πξνο ην αλ έρνπλ πηεζηεί λα δεκηνπξγήζνπλ εηθνληθά ή 

πιαζηά ηηκνιφγηα πσιήζεσλ. 

 ην πξνζσπηθφ ινγηζηηθήο θαη ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ σο πξνο ηελ χπαξμε πηέζεσλ 

γηα ππεξεθηίκεζε αμίαο εηζπξαθηέσλ ή γηα δεκηνπξγία εηθνληθψλ εκεξνινγηαθψλ 

εγγξαθψλ. 

 ηελ χπαξμε πίεζεο ησλ πειαηψλ πεξί απνδνρήο κεγάινπ φγθνπ παξαγγειηψλ θνληά 

ζην ηέινο πεξηφδνπ. 
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Σα ζπζηήκαηα απάηεο κέζσ εηθνληθψλ απαηηήζεσλ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ζπλδεδεκέλα 

κέξε, θαζψο είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκπαηγλία θαη παξνρή ςεπδψλ 

πιεξνθνξηψλ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηε λνκηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ 

θαίλεηαη λα αθνξνχλ ζπλδεδεκέλν κέξνο. 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Μία απφ ηηο πην δηάζεκεο νηθνλνκηθέο απάηεο ζπλέβε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 απφ ηνλ Eddie 

Antar
88

 ζηελ "Crazy", πνπ δηαρεηξηδφηαλ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ. Μεηαμχ 

άιισλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Antar γηα ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ, 

ήηαλ ε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ απαηηήζεσλ, θαηεπζχλνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ςεπδή ηηκνιφγηα πσιήζεσλ. Ο  Antar είρε αθφκε θαη ηε ζπλεξγαζία κεγάισλ 

πξνκεζεπηψλ, πνπ παξαπιεξνθφξεζαλ ηνπο ειεγθηέο ζηηο δηεξεπλεηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

θαη θπξίσο ζηελ χπαξμε επηβεβαηψζεσλ ηνπ ππνινίπνπ εηζπξαθηέσλ. 

 

5.4.2. Γηόγθωζε αμίαο ηωλ εηζπξαθηέωλ 

Ζ δηφγθσζε ηεο αμίαο ησλ λφκηκσλ απαηηήζεσλ έρεη ηελ ίδηα επίπησζε κε ηελ δεκηνπξγία 

πιαζκαηηθψλ. Οη GAAP απαηηνχλ ηελ δήισζε απαηηήζεσλ
89

 ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 

αμία, δειαδή ηελ αθαζάξηζηε αμία ηεο απαίηεζεο κεησκέλε θαηά ηελ εθηηκψκελε πξφβιεςε 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Έηζη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 

ησλ απαηηήζεσλ, απαηηείηαη απφ ηηο εηαηξίεο ν ππνινγηζκφο ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνχ ηεο 

απαίηεζεο πνπ ζα παξακείλεη αλείζπξαθην. 

Ζ πξνηηκψκελε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

GAAP, είλαη ε πεξηνδηθή θαηαγξαθή ηεο εθηίκεζεο σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ, ησλ 

ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ, ή κε βάζε ηελ γήξαλζε ησλ εθθξεκψλ απαηηήζεσλ. χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απνδεκίσζεο
90

 νη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαηαγξάθνληαη ρξεσζηηθά ζε 

βάξνο ησλ εμφδσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (ινγαξηαζκφο Α.Υ.) θαη πηζησηηθά ζηελ 

απνδεκίσζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (ινγαξηαζκφο ηζνινγηζκνχ). ηαλ ην ζχλνιν ή κέξνο 

ηεο απαίηεζεο γίλεηαη «αλείζπξαθην», ην αλείζπξαθην πνζφ ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνδεκίσζεο. πλεπψο κε ηελ δήισζε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, ε θαηαρψξεζε κηαο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 
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κεηψλεη ην ππφινηπν ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα.  

Οη Δηαηξίεο κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο, ππνηηκψληαο ην αλείζπξαθην 

κέξνο ηεο απαίηεζεο. Με ηελ ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πξφβιεςεο (ηνπ εθηηκψκελνπ 

αλείζπξαθηνπ πνζνχ) κεγεζχλεηαη ηερλεηά ε αμία ηεο απαίηεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε πνζφ 

κεγαιχηεξν απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ωζηφζν ε ππεξεθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ 

πξνθαιεί ππνηίκεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνδεκίσζεο θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ φηαλ νη 

απαηηήζεηο πξνβνχλ αλείζπξαθηεο δελ ππάξρεη επαξθέο πνζφ πξφβιεςεο. Δπηπιένλ έλα 

ζχλεζεο θαηλφκελν απνηειεί ε κε πξαγκαηνπνίεζε ή θαζπζηέξεζε αληηινγηζκνχ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλείζπξαθηεο.  

Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα εθηειεζηνχλ, δεδνκέλεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο. Πξνηεηλφκελεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αθηέξσζε νπζηψδνπο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξφβιεςεο. 

 Δξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζηελ δηνίθεζε θαη ζην ηκήκα ινγηζηεξίνπ γηα ηελ αηηηνινγηθή 

βάζε πεξί ηνπ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχινγνπ ηεο πξφβιεςεο ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

γχξσ απφ ηηο εηζπξαθηέεο απαηηήζεηο. 

Δλδείμεηο πηζαλνινγνχκελσλ ππεξηηκεκέλσλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ: 

 Διάρηζηεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ή απνζεκαηηθά πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

αλεπαξθή ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

 Ηζηνξηθφ παξνρήο εθηεηακέλσλ φξσλ πιεξσκήο, ζε πειάηεο κε πεξηνξηζκέλε 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο. 

 Δπηδείλσζε νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. κείσζε ησλ πσιήζεσλ). 

 Με έγθαηξεο ζπκθσλίεο ή/θαη ζπκθσλίεο πνπ είλαη «πίζσ απφ ην θάθειν». 

 Σαρχηεξα απμαλφκελεο θαζαξέο απαηηήζεηο (δειαδή, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιεηεο), απφ ηα έζνδα. 

 Eπηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

αιιά δελ έρνπλ δηαγξαθεί. 

 Τπαξμε δηακάρεο κε έλαλ πειάηε πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα απεηιήζεη ηελ είζπξαμε. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ αθνινπζνχληαη δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Κάπνηεο απφ απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ εμήο πεξηπηψζεσλ: 

•Αιιαγή πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο. 
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•Μεηαβνιή ζηα πνζνζηά ή ηελ πνιηηηθή απνζεκαηηθψλ ζηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο. 

•Όπαξμε πίεζεο ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο παξνρήο πηζηψζεσλ σο πξνο 

ηελ ρνξήγεζε πίζησζεο ζε αθεξέγγπνπο πειάηεο, επηιεθηηθήο παξνρήο επέθηαζεο φξσλ 

πιεξσκήο γηα νξηζκέλνπο πειάηεο θαη γεληθψο παξάθακςε ηεο θαλνληθήο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο/έγθξηζεο πειαηψλ. 

•Σελ θχζε θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηβάιινπλ αληηδηθίεο κε πειάηεο. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Σν 2002, ε θαξκαθεπηηθή εηαηξία Andrx Corp. αλαθνίλσζε φηη ε εηαηξία ζα πξέπεη λα 

επαλαιάβεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1999, ιφγσ ηεο αλαθάιπςεο φηη έλαο ππάιιεινο κηαο εθ 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ηξνπνπνίεζε ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ αθνξνχζαλ ππφινηπα 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο γήξαλζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 

εηαηξίαο
91

.  

 

5.5. Απάηε κέζω Δπελδπηηθώλ ρεδίωλ 

Σα ζπζηήκαηα ςεπδψλ επελδχζεσλ απνηεινχλ κία ηξίηε κέζνδν ππεξεθηίκεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Παξφκνηα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα απνζέκαηα θαη ηηο 

απαηηήζεηο, ε δηνίθεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθέο επελδχζεηο ή ζθφπηκε 

ππεξεθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ.  

πσο αλαιχεηαη παξαθάησ, ν ειεγθηήο πξέπεη θπξίσο λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε φιεο ηηο 

επελδχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη λα θαηαλνεί ηηο ηαμηλνκήζεηο ηνπο. Απηή ε γλψζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελδείμεσλ θηλδχλνπ χπαξμεο πηζαλψλ δφιησλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Οθείιεη λα είλαη ελήκεξνο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ, ψζηε λα επηβεβαηψζεη εάλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο 

απεηθνλίδνπλ φιεο ηηο κεηαβνιιέο ζχκθσλα κε απηή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη 

φιεο ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ ηίηισλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη πξάγκαηη ηαμηλνκνχληαη θαηά 

ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηηο πξνζέζεηο ηεο εηαηξίαο θαη φρη απιά λα απνζθνπνχλ ζηελ 

αλαγλψξηζε θέξδνπο ή παξαίηεζε απφ ηελ αλαγλψξηζε δεκίαο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

είλαη επηθπιαθηηθφο φζνλ αθνξά ηηο δεκίεο επί ηίηισλ πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε. Ζ εηαηξία ζα πξέπεη ηειηθά λα ιάβεη δξάζε γη’απηέο ηηο απψιεηεο, είηε κέζσ 

πψιεζεο ή κέζσ κηαο κφληκεο ππνηίκεζεο. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζζψξεπζεο ηέηνησλ 
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δεκηψλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ ειεγθηή ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηνίθεζε θαζπζηεξεί 

ζθνπίκσο ηελ αλαγλψξηζε κηαο ηέηνηαο απψιεηαο. 

 

5.5.1. Δηθνληθέο Δπελδύζεηο 

Οη εηθνληθέο επελδχζεηο είλαη παξφκνηεο κε ηε δεκηνπξγία άιισλ πιαζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ. Δλδείμεηο απνηεινχλ, ε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

δειψζεσλ,  ε πξαγκαηνπνίεζε αζπλήζηζησλ επελδχζεσλ (π.ρ. ρξπζνχ) θαζψο θαη επελδχζεηο 

δηαθξαηνχκελεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή κε αθαλή ηξίηα κέξε.  

Ο ειεγθηήο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηεο επέλδπζεο κε: 

1. θπζηθή επηζεψξεζε ή επηβεβαίσζε κε ηνλ εθδφηε/ζεκαηνθχιαθα,  

2. επηβεβαίσζε κε ηνλ ρξεκαηηζηή αθαζφξηζησλ ζπλαιιαγψλ,  

3. επαλεμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο εηαηξίαο ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη επελδχζεηο εγθξίζεθαλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη φηη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ηεξήζεθε θαηά ηε 

ζπλαιιαγή θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα, 

4. επαλεμέηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα δηαζθάιηζε χπαξμεο ζαθνχο δηαρσξηζκνχ 

ησλ θαζεθφλησλ αγνξάο, θαηαγξαθήο θαη επηκέιεηαο.  

  

5.5.2. Υεηξαγώγεζε αμίαο ηωλ επελδύζεωλ 

Οη εηαηξίεο κπνξνχλ επίζεο λα ρεηξαγσγήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε ηε 

δηφγθσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απφ ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζή ηνπο ή απφ αδπλακία 

θαηαρψξεζεο κεηψζεσλ ζηελ αμία ηεο αγνξάο γηα ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο. ε γεληθέο 

γξακκέο, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κε δηεξεπλεηηθέο 

δηεξγαζίεο: 

 Σελ δηνίθεζε, σο πξνο ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ κε 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ/δεκηψλ γηα ηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 

 Σν πξνζσπηθφ Λνγηζηεξίνπ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ πίεζεο γηα: 

 Λαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ρξενγξάθσλ πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε 

(φρη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο). 

 Με θαηαρψξεζε φισλ ησλ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ/δεκηψλ 

ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ηελ αηηία. 

 Αλαβνιή κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ρξενγξάθνπ. 
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5.5.2.1. Λανθαζμένη ηαξινόμηζη ηων Επενδύζεων 

Οη GAAP απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ρξεφγξαθα φπσο νξίδεηαη απφ ην 

ΓΛΠ 39
92

. Γηα παξάδεηγκα νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο δηαθξαηνχκελεο κέρξη 

ηε ιήμε κφλν εάλ ν θάηνρνο έρεη ηε ζεηηθή πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη ηνπο ηίηινπο 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ζ επηκέηξεζε ζηνλ ηζνινγηζκφ γίλεηαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Αληίζεηα ε ηαμηλφκεζε σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αγνξάδνληαη θαη θξαηνχληαη θπξίσο κε ζθνπφ πψιεζεο ζην εγγχο κέιινλ. Ζ επηκέηξεζε 

γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ηεο αγνξάο θαη πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη πεξηνδηθά. Ζ βέιηηζηε 

έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο κηαο ελεξγνχο αγνξάο.  

Αλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ είλαη ελεξγφο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

θαζνξίδεη ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κία ηερληθή απνηίκεζεο κε ζθνπφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο ζε 

ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο 

παξάγνληεο.  

Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα θάλεη κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ελφζσ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη ελ δσή.  

Αλ, εμαηηίαο αιιαγήο ηεο πξφζεζεο ή ηεο δπλαηφηεηαο, ε απεηθφληζε κίαο επέλδπζεο σο 

δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηεο δελ είλαη πιένλ θαηάιιειε, ε επέλδπζε ζα 

επαλαθαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκε πξνο πψιεζε θαη ζα επηκεηξάηαη εθ λένπ ζηελ εχινγε αμία 

θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ζα αληηκεησπίδεηαη 

ινγηζηηθά
93

.
 
 

Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ ζθνπίκσο 

ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ηίηισλ ή κεηαθνξά ηνπο ζε κηα θαηεγνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ηελ αλαγλψξηζε θέξδνπο ή αληίζηξνθα λα αλαβάιεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

απψιεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξία κπνξεί λα ραξαθηήξηζε εζθαικέλα έλα ρξεφγξαθν σο 

επέλδπζε δηαθξαηνχκελε κέρξη ηε ιήμε γηα λα απνθχγεη ηελ αλαγλψξηζε κείσζεο ηεο αμίαο 

θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Οκνίσο, κεηαθέξνληαο κία επέλδπζε απφ δηαθξαηνχκελε κέρξη 

ηε ιήμε, ζηελ θαηεγνξία δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ 

πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί. 

                                                 
92

Νεγθάθεο Υ., (2015), Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, 

Θεζζαινλίθε. 
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Καζψο ε θαηάηαμε θπξίσο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ, νη 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή σο πηζαλή ζθνπηκφηεηα θαηάρξεζεο. 

 

5.5.2.2. Καηαγπαθή Μόνιμηρ ςποηίμηζηρ ζηην εύλογη αξία 

Σα ρξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε ιήμε απεηθνλίδνληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ρσξίο 

θακία πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο, εθηφο αλ ε ηηκή έρεη κεησζεί θάησ ηνπ 

θφζηνπο θαη δελ αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ηίηινο ππνηηκάηαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ θαη ε απψιεηα θαηαρσξείηαη σο κείσζε ησλ θεξδψλ. Ωζηφζν ε απφθαζε 

ππνηίκεζεο ελφο ηίηινπ ιφγσ κφληκεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθή θαη ζπλήζσο αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο θαζψο κία ηέηνηα 

απνδνρή ππνηίκεζεο πξνθαιεί ρξέσζε έλαληη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ. Έηζη ν ειεγθηήο πξέπεη 

λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ ε δηνίθεζε έρεη αλάξκνζηα απνηχρεη ή θαζπζηεξήζεη ππνηίκεζεο 

ελφο αλεπαλφξζσηα ππνηηκεκέλνπ ηίηινπ, γηα λα δηνγθψζεη ηα θέξδε. 

 

5.6. Υεηξαγώγεζε Τπνρξεώζεωλ θαη Δμόδωλ 

Δθηφο απφ ηελ αθαηάιιειε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, έλα άιιν ζχζηεκα απάηεο, πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δφιηα ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

εζφδσλ, απνηειεί ε ππνηίκεζε δαπαλψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηεο PWC ην 2014
94

, απνηεινχλ ην 30% (16πεξηπηψζεηο)ησλ 

αγσγψλ, γεγνλνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή αχμεζε απφ ηηο 7πεξηπηψζεηο ην 2013. Ζ 

ππνηίκεζε ππνρξεψζεσλ/εμφδσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ππεξηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ρξεζηκεχεη γηα ηελ πιαζκαηηθή αχμεζε ησλ θεξδψλ ή/θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο εηαηξίαο. Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξθεηνχο δείθηεο αλάιπζεο
95

, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ελδείμεσλ ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 Αχμεζε δείθηε ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξηαθήο θαη άκεζεο) απφ ηε κηα πεξίνδν ζηελ άιιε. 

 Απξνζδφθεηε βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ απφ ηε κηα πεξίνδν ζηελ άιιε. 

 Μεηαβνιή Απνζεκάησλ, ρσξίο ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ή 

δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ. 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ κε ηα έζνδα 

απνθαιχπηεη φηη ηα έζνδα απμάλνληαη ηαρχηεξα. 
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Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ σο πξνο ην αλ έρνπλ πνηέ θιεζεί λα αλαβάινπλ ηηο δαπάλεο ζε 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, θαζψο θαη λα δηεμάγεη: 

 έιεγρν παξειζφλησλ εμφδσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα αζπλήζηζηεο ηάζεηο. 

 έιεγρν ηεο αλάιπζεο ινγαξηαζκψλ γηα αζπλήζηζηεο ρξεψζεηο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππνδπθλείεη πηζαλή αλαηαμηλφκεζε δαπαλψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 έιεγρν γηα εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ πιεξσκψλ θαη πεξαηηέξσ εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ε πιεξσκή ζα έπξεπε λα έρεη θεθαιαηνπνηεζεί, 

 επαλεμέηαζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαρψξηζεο ησλ εμφδσλ ζηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν θαη φρη ζε κεηαγελέζηεξε. 

 έιεγρν ηεο ηαμηλφκεζεο δαπαλψλ. 

 

5.7. Αθαηάιιειε θεθαιαηνπνίεζε Δμόδωλ 

Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξίαο είλαη κηα άιιε εχθνξε πεξηνρή γηα θαηάρξεζε. 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη ε θαηαγξαθή δαπαλψλ σο ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη 

σο ζπλήζε έμνδα. Ζ ηερληθή απηή επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα αμηνπνηήζεη θαη λα απνζβέζεη ηε 

δαπάλε θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ πεξηφδσλ, αληί λα ηελ αλαγλσξίζεη ζην ζχλνιφ ηεο θαηά 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Σν ζθάλδαιν ηεο WorldCom, γηα παξάδεηγκα, επεμεγεί πψο ε 

εζθαικέλε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ, 

εμππεξεηεί ζηε δηφγθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ έλαξμε θάζε ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε 

ακθηζβεηνχκελεο πνιηηηθέο θεθαιαηνπνίεζεο, αθνξά ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο. Ο ειεγθηήο επίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ νη ελ 

ιφγσ δαπάλεο σθεινχλ κειινληηθά, θαη ζπλεπψο δηθαηνινγνχλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε. Ζ 

αλίρλεπζε πνιηηηθψλ θεθαιαηνπνίεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ δηεξεχλεζε: 

 Όπαξμεο ππεξβνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ζηα ΠΠ. 

 Σαρχηεξεο καθξνπξφζεζκεο αχμεζεο θφζηνπο θεθαιαηνπνίεζεο απφ ηα έζνδα. 

 πζρεηηζκνχ εμφδσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Όπαξμεο ηζηνξηθνχ επηζεηηθψλ πνιηηηθψλ σο πξνο ηελ θεθαιαηνπνίεζε.   
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ 

Ζ ππφζεζε WorldCom
96

 είλαη ίζσο ην πην δηαβφεην παξάδεηγκα ππεξεθηίκεζεο θεξδψλ κέζσ 

αθαηάιιειεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο αλαθάιπςε 

φηη ε δηνίθεζε είρε ραξαθηεξίζεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα σο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ην 

2001 πνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ ζπλήζε έμνδα θαηαβιεηέα ζε ηνπηθέο ηειεθσληθέο 

εηαηξίεο γηα πξαγκαηνπνηεκέλεο θιήζεηο, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ζηελ WorldCom λα 

κεηαηξέςεη κηα απψιεηα $662.000.000 ζε θέξδε $2,4 δηο. 

 

5.7.1. Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ 

Οη GAAP απαηηνχλ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε λένπ 

ινγηζκηθνχ
97

 σο έμνδα κέρξη ην ζεκείν ηεο ηερλνινγηθήο ζθνπηκφηεηαο. Ζ ηερλνινγηθή 

ζθνπηκφηεηα θαζηεξψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ειιείςεη απηήο, κε ηελ νινθιήξσζε ελφο κνληέινπ εξγαζίαο. Οη δαπάλεο 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ πέξαλ ηνπ ζεκείνπ ηεο ηερλνινγηθήο ζθνπηκφηεηαο, 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  

Ζ επίηεπμε ηεο ηερλνινγηθήο ζθνπηκφηεηαο είλαη ππνθεηκεληθή θαη σο εθ ηνχηνπ 

ρεηξαγσγείηαη κε ηνλ απζαίξεην θαζνξηζκφ ηεο, θαη ε δηνίθεζε κπνξεί λα ρεηξαγσγήζεη ην 

εηζφδεκα κεηαβάιινληαο ηηο πνζφηεηεο θεθαιαηνπνίεζεο/εμφδσλ.  

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο (κεραληθνχο, 

πξνγξακκαηηζηέο) ζηνλ έιεγρν ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνίθεζεο, πσο ε ηερλνινγηθή 

ζθνπηκφηεηα έρεη επηηεπρζεί. 

 

5.7.2. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ("Δ&Α") 

Οη GAAP απαηηνχλ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α σο έμνδα, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ 

πνζνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

Δ&Α
98

. Μηα εηαηξία, σζηφζν, δηθαηνχηαη λα θεθαιαηνπνηήζεη δαπάλεο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ελαιιαθηηθέο κειινληηθέο 

ρξήζεηο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ, φπνπ 

νη αγνξαζηέο θαηαηάζζνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο σο Δ&Α ζε εμέιημε, 

επηηξέπνληαο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα λα βαξχλεη άκεζα ηα έμνδα. Ζ πξαθηηθή απηή 

                                                 
96
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97

 FAS No. 86 (1985), “Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise 
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http://www.fasb.org/resources/ccurl/286/565/fas2.pdf, Statement of  Financial Accounting Standards No. 2 

http://money.howstuffworks.com/cooking-books9.htm
http://www.fasb.org/resources/ccurl/286/565/fas2.pdf


61 

 

επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα απνζβέζεη άκεζα ηελ Δ&Α, ζην έηνο ηεο απφθηεζεο θαη 

απνθπγή επηβάξπλζεο κειινληηθψλ θεξδψλ. Απηή ε πξαθηηθή πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δεκηνπξγία ππνρξεψζεσλ γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ  

Δλδεηθηηθή είλαη ε δξάζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο έλαληη ηεο Pinnacle Holdings, Inc
99

. 

γηα ηελ εμαγνξά νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Motorola. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο δηαπίζησζε φηη ε Pinnacle θαηαρψξεζε πάλσ απφ $24.000.000 σο 

ππνρξεψζεηο, πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο εμαγνξάο δελ αληηπξνζψπεπαλ ππνρξεψζεηο.  

 

5.7.3. Έμνδα 1εο εγθαηάζηαζεο 

Παξφκνηα κε ηελ Δ&Α, ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηνχλ αλαγλψξηζε φισλ ησλ δαπαλψλ 

εθθίλεζεο
100

 ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Ωζηφζν, πνιιέο νληφηεηεο παξνπζηάδνπλ ηα έμνδα 

εθθίλεζεο σο «άιια έμνδα», κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα θεθαιαηνπνίεζή ηνπο. 

 

5.7.4. Έμνδα από ηόθνπο 

χκθσλα κε ην FAS34
101

 -θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο απφ ηφθνπο- απαηηείηαη ε 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ πξνζαπμάλεη ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ Κεθαιαηνπνίεζε 

δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ. Μία πηζαλή θαηάρξεζε, είλαη ε εηαηξία λα ζπλερίζεη ηέηνηα 

θεθαιαηνπνίεζε, αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. 

 

5.7.5. Έμνδα δηαθήκηζεο 

χκθσλα κε ην SOP 93-7
102

, πξνβιέπεηαη φηη φια ηα έμνδα δηαθήκηζεο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ππάξρνπλ πεηζηηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

επηηξέπνπλ ζην θνξέα λα εθηηκά αμηφπηζηα ηα κειινληηθά έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαθήκηζεο. 
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Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ  

Σν 2000 ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηεγφξεζε ηελ America Online, «AOL»
103

, γηα 

ιαλζαζκέλε κεηαθνξά ζηηο ρξήζεηο 1995 θαη 1996, δαπαλψλ θαηαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ 

δίζθσλ ππνινγηζηή πνπ παξνπζίαδε ην πξφγξακκά ηεο ζε ππνςήθηνπο πειάηεο. Ζ αλάξκνζηε 

ινγηζηηθή αλαγλψξηζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηεο βηνκεραλίαο 

Γηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, ε AOL δελ ζα κπνξνχζε λα εθηηκήζεη 

αμηφπηζηα ηα κειινληηθά θαζαξά έζνδα. Έηζη, ην θφζηνο απνηεινχζε πεξηζζφηεξν «έμνδα 

δηαθήκηζεο» πνπ ζχκθσλα κε ην SOP 93-7,θαηαρσξνχληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ  

AOL εκθάληζε θέξδε γηα έμη απφ ηα νθηψ ηξίκελα κεηαμχ 1995-1996 αληί γηα ηηο απψιεηεο 

πνπ ζα είρε εάλ είραλ θαηαρσξεζεί απηέο νη δαπάλεο. Οη δαπάλεο πνπ εζθαικέλα 

θεθαιαηνπνηήζεθαλ, αλήιζαλ ζε πεξίπνπ $385.000.000 κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 1996, φηαλ 

ε AOL απνθάζηζε λα ηα αληηινγήζεη. 

 

5.8. Υξήζε κε ελνπνηνύκελωλ εηαηξηώλ-νρεκάηωλ  

Οη εθηφο ηζνινγηζκνχ πξάμεηο, είλαη ζπλαιιαγέο φπνπ κηα εηαηξία δηαηεξεί ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε έλα εηαηξηθφ φρεκα κε ελνπνηνχκελνπ γηα 

ινγηζηηθνχο/νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο, εκθαλίδνληαο ηελ εηαηξία νηθνλνκηθά πην ειθπζηηθή.  

Οη επελδχζεηο απηέο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζην ηκήκα ηνπ ελεξγεηηθνχ σο έλα απηφλνκν 

ζηνηρείν κε πνηθίινπο ηίηινπο φπσο "επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή", "Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζπµµεηνρέο", θ.ιπ. θαη επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξία ηελ απνθπγή εκθάληζεο 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαη ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ ρξένπο απφθηεζεο 

ηνπο) ηνπ κε ελνπνηνχκελνπ νρήκαηνο.  

Παξφηη απηή ε  κνξθή εθζέζεσλ ηερληθά δελ αιιάδεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ ζπλαιιαγή, ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζα απεηθφληδε κεγαιχηεξν 

Δλεξγεηηθφ θαη ζπλνιηθφ ρξένο. Δπηπιένλ, ππάξρεη επίδξαζε ζηνπο εμαξηψκελνπο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ δείθηε ρξένπο πξνο ίδηα 

θεθάιαηα. Ζ ρξήζε νρήκαηνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηαρξνληθά, κεηαμχ άιισλ, γηα: 

 ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο 

«Απαηηήζεηο», πσινχληαη ζε έλα εθηφο ηζνινγηζκνχ-φρεκα, ελψ ζπγρξφλσο ν πσιεηήο 

δηαηεξεί ζπκθέξνλ ζηελ ελ ιφγσ νληφηεηα. 
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 ζπλαιιαγέο Leasing: καθξφβηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηψληαη απφ ηελ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη ε ρξήζε κεηαθέξεηαη ζε ηξίην κέξνο κέζσ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. 

 κε ειεγρφκελεο επελδχζεηο: ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή επηρεηξήζεηο δηαθξαηνχκελα απφ 

κηα νληφηεηα πνπ δελ κεηαθέξεη ηνλ έιεγρν πίζσ ζηνπο επελδπηέο. Έλα απιφ παξάδεηγκα 

είλαη κηα απφ θνηλνχ ειεγρφκελε θνηλνπξαμία, ην ελεξγεηηθφ θαη ην ρξένο ηεο νπνίαο 

παξακέλεη εθηφο ηζνινγηζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ εκπιεθφκελσλ επελδπηψλ. 

 Σν ζθάλδαιν ηεο Enron ππνγξάκκηζε ηελ πξαθηηθή απάηεο κε ηε ρξήζε νρεκάησλ «εθηφο 

ηζνινγηζκνχ», γηα κεηαθνξά θαη απφθξπςε ρξένπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν, φηη ηα 

νρήκαηα εθηφο ηζνινγηζκνχ, παξά ηελ πξφζθαηε ζεκαληηθή ζχζθημε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ, είλαη αθφκε εθηθηά βάζεη GAAP. Ζ απάηε ζπκβαίλεη φηαλ νη εηαηξίεο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ απφθξπςε ρξένπο θαη ζπλεπψο παξαπιάλεζε ησλ 

επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ζπλαιιαγήο, ηδηαίηεξα φηαλ 

παξέρνληαη αθαηάιιειεο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Σν πεξηζηαηηθφ ηεο Enron νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σα FASB επεθηάζεθαλ επί ηεο ινγηζηηθήο θαζνδήγεζεο πνπ 

δηέπεη ην πφηε κηα εηαηξία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο άιιεο νληφηεηαο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Ζ βαζηθή αξρή πίζσ 

απφ ηε λέα εξκελεία είλαη φηη αλ κηα επηρείξεζε έρεη ηελ πιεηνςεθία νηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο ζε κηα νληφηεηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειέγρνπζαο. Έηζη ν θαλνληζκνο ζέηεη ην φξην, ζπκκεηνρήο 10% 

κε ηαπηφρξνλε χπαξμε νπζηψδνπο επηξξνήο ζηελ δηαρείξεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ειεγρφκελεο (20% ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ή δηθαηψκαηα ςήθνπ)
104

.  

Ωζηφζν, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηαηξίαο πνπ θέξεη ηελ πιεηνςεθία θηλδχλνπ-αληακνηβήο, 

κπνξεί λα απαηηείηαη κηα πξνβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ ελέρεη κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, θίλδπλν ρεηξαγψγεζεο. Πξνθαλψο, ε απφθξπςε ή 

παξαπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο επίζεο θαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ελνπνίεζεο 

είλαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δλδείμεηο πνπ ελδερνκέλσο ππνδειψλνπλ φηη κπνξεί λα έρνπλ ζπλνκνινγεζεί ζεκαληηθέο 

ζπλαιιαγέο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νληφηεηαο, ή πνπ άιισο θαίλνληαη λα είλαη αζπλήζηζηεο, γηα ηε δεκηνπξγία παξαπιαλεηηθήο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ή γηα ηελ απφθξπςε ππεμαίξεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

έρνπκε φηαλ: 

 Ζ κνξθή ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ εκθαλίδεηαη ππεξβνιηθά πνιχπινθε (γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπλαιιαγή εκπιέθεη πνιιέο νληφηεηεο εληφο ελφο ελνπνηεκέλνπ νκίινπ ή πνιιά ηξίηα κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε). 

 Ζ δηνίθεζε δελ έρεη ζπδεηήζεη ηε θχζε θαη ηε ινγηζηηθή γηα ηέηνηεο ζπλαιιαγέο κε 

εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο νληφηεηαο, θαη ππάξρεη 

αλεπαξθήο ηεθκεξίσζε. 

 Ζ δηνίθεζε δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα κηα ηδηαίηεξε ινγηζηηθή 

κεηαρείξηζε παξά ζηα ππνθείκελα νηθνλνκηθά ηεο ζπλαιιαγήο. 

 πλαιιαγέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη κε ελνπνηεκέλα ζπλδεδεκέλα κέξε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ, δελ έρνπλ θαηάιιεια επηζθνπεζεί ή 

εγθξηζεί απφ εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο νληφηεηαο. 

 Οη ζπλαιιαγέο εκπιέθνπλ πξνεγνπκέλσο κε εληνπηζκέλα ζπλδεκέλα κέξε ή κέξε πνπ δελ 

έρνπλ ηελ ππφζηαζε ή ηελ νηθνλνκηθή δχλακε λα ζηεξίμνπλ ηε ζπλαιιαγή, ρσξίο βνήζεηα 

απφ ηελ ππφ έιεγρν νληφηεηα. 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ γηα θάζε 

πεξίπησζε ρσξηζηά. ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ νκίινπ, ην ΓΠΔ 600
105

 απαηηεί απφ ηελ νκάδα 

αλάζεζεο ειέγρνπ ηνπ νκίινπ λα  παξέρεη ζε θάζε ειεγθηή ζπζηαηηθφ θαηάινγν 

θαηαξηηζκέλν απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ πνπ λα πεξηέρεη ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε ηα νπνία γλσξίδεη ε νκάδα αλάζεζεο ειέγρνπ ηνπ 

νκίινπ. ηαλ ε νληφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ νκίινπ, ε πιεξνθνξία απηή παξέρεη ρξήζηκε 

βάζε γηα ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ ειεγθηή πξνο ηε δηνίθεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηεο νληφηεηαο. Ο ειεγθηήο κπνξεί επίζεο λα απνθηήζεη 

κεξηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηεο νληφηεηαο 

κέζσ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξνο ηε δηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία απνδνρήο ηεο 

αλάζεζεο ή ζπλέρηζεο απηήο. 

 

5.9. Τπεξηίκεζε ηωλ Απνζεκαηηθώλ-“Cookie Jar Reserves” 

Δλψ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απάηεο ηείλνπλ ζηε δηφγθσζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, κεξηθέο θνξέο αθνινπζείηαη ε ηαθηηθή ππεξεθηίκεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ 
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θάιπςε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο θφξνη, δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, 

επηζθαιείο απαηηήζεηο, πεξηθνπέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εμαγνξέο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηνίθεζε ζα δεκηνπξγήζεη ππεξεθηίκεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηα 

ρξφληα φπνπ ε εηαηξία είλαη εμαηξεηηθά θεξδνθφξα θαη κπνξεί λα αληέμεη νηθνλνκηθά ηελ 

επηβάξπλζε κε κεγαιχηεξα πνζά εμφδσλ. Απηά ηα "απνζεκαηηθά Cookie Jar
106

", 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη αληηζηξέθνληαη ζηα επφκελα ρξφληα φηαλ ε εηαηξία 

είλαη αζχκθνξε ή νξηαθά θεξδνθφξα, γηα ψζεζε ησλ θεξδψλ. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο εθηηκνχλ ηα απνζέκαηα θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

εθηηκνχλ ην εχινγν. Γεληθά, είλαη δχζθνιν γηα ηνπο ειεγθηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο εηαηξίαο, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θνζηνιφγεζεο. 

Απηφ δεκηνπξγεί έλα ψξηκν πεξηβάιινλ γηα θαηάρξεζε. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Έλαο ηίηινο φπσο «Γηάθνξεο Πξνβιέςεηο» κπνξεί 

λα απνηειεί έλδεημε, απνζεκαηηθνχ Cookie Jar.  

Γηα παξάδεηγκα, ζε πξφζθαηε έξεπλα ηεο PwC, πξνο ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή σο πξνο ην πνηνη 

ινγαξηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα «καγείξεκα ησλ βηβιίσλ», ρσξίο δηζηαγκφ, ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο αλαθέξζεθε ζε έλαλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε «Γηάθνξεο 

Πξνβιέςεηο». Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο, δηαπηζηψζεθε φηη πάλσ απφ 7.000.000$ ππήξραλ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο.  Ζ εμήγεζε πνπ δφζεθε ήηαλ, 

φηη ε εηαηξία είρε ήδε επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο γηα κπφλνπο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, θαη έηζη ν 

ινγαξηαζκφο απηφο είρε θάπνηα ελαπνκείλαληα πνζά. 

 

Παποςζίαζη πεπίπηωζηρ  

Σν 2002 ε Microsoft Corp
107

 ζπκκνξθψζεθε ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο πεξί δήισζεο αλαθξηβψλ εηζνδεκάησλ ζηηο πεξηφδνπο 1994-1998, κέζσ 

απφξξεησλ ινγαξηαζκψλ αηεθκεξίσησλ απνζεκαηηθψλ (πνπ αθνξνχζαλ δεδνπιεπκέλα, 

απνδεκηψζεηο, ππνρξεψζεηο εμφδσλ κάξθεηηλγθ, πσιήζεηο ζηνπο αξρηθνχο θαηαζθεπαζηέο, 

επηηαρπλφκελε απφζβεζε, απαμίσζε απνζεκάησλ, απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, έζνδα απφ ηφθνπο, θαη ηελ απνκείσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο), βαζηζκέλσλ θπξίσο ζηελ θξίζε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ. Σα απνζεκαηηθά απηά αλήιζαλ κεηαμχ $200.000.000- 

$900.000.000 θαηά ηε ιήμε ησλ ρξήζεσλ (30 Ηνπλίνπ) απφ ην 1995 έσο 30 Ηνπλίνπ 1998, πνπ 
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 https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1999/spch276.htm  
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 http://usatoday30.usatoday.com/tech/techinvestor/2002/06/03/microsoft-sec.htm 

https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1999/spch276.htm
http://usatoday30.usatoday.com/tech/techinvestor/2002/06/03/microsoft-sec.htm
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ζε έλα νπζηψδε βαζκφ δελ ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη δελ 

δηέζεηαλ ηεθκεξησκέλε ππνζηήξημε, φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο νκνζπνλδηαθνχο λφκνπο πεξί 

ηίηισλ. Δπηπιένλ, ε Microsoft απέηπρε λα δηαηεξήζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ επαγγεικαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε θαηάιιειε ιήςε απνθάζεσλ βαζίδεηαη 

ζε κία εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηζηνξηθνχ ινγηζηηθνχ ηνπίνπ. Ζ θαηαλφεζε 

ηνπ παξφληνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο. 

Τπάξρεη καθξά γελεαινγία επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηελ ηζηνξία, πνπ σξαηνπνίεζαλ ηελ εηθφλα 

ηνπο πξνο ην θνηλφ.  

Ζ κειέηε απηή παξνπζίαζε κεξηθέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κε επηρεηξήζεηο πνπ 

ρεηξαγψγεζαλ ηα απνηειέζκαηα, γηα λα εληππσζηάζνπλ ηνπο επελδπηέο. Αλαθέξζεθαλ έλα 

πιήζνο ραξαθηήξσλ κε ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο, θαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ. Σν πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα έξρεηαη απιά κέζσ ηεο επίδεημεο φηη ε απάηε 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ θαη ζε έλα επξχ ρξνληθφ πιαίζην. 

Παξφηη ηα απνζέκαηα θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ απνηεινχλ ζπρλά αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο, ε απάηε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ. Σέηνηα 

επξήκαηα απνδεηθλχνπλ ηελ πάληα παξνχζα πηζαλφηεηα απάηεο θαη έρνπλ κηα ηζρπξή 

επίδξαζε ζην έξγν θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ειεγθηή. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε επηζεηηθή 

επηρεηξεκαηηθή εγεζία, εμαθνινπζνχλ λα δεκηνπξγνχλ πηέζεηο γηα απάηε. 

Δλψ φιεο νη απάηεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ θαηεπζπλφκελεο απφ ηα αλψηαηα επίπεδα 

δηνίθεζεο, απηφ ζίγνπξα δελ είλαη πάληα ε πεξίπησζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη νη 

απάηεο ζε εθηειεζηηθφ επίπεδν αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε απάηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζην επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Μεηά ηηο κπξηάδεο πεξηπηψζεηο ινγηζηηθήο απάηεο (μεθηλψληαο κε ηελ Enron), ην 

επάγγεικα νξθίζηεθε, κέζσ ηνπ AICPA, λα αιιάμεη θαη λα εγθξίλεη κία λέα γιψζζα 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, δνθηκέο ησλ 

ειέγρσλ, εξκελείεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, θαη ελζσκάησζε ηνπ ζηνηρείνπ αηθληδηαζκνχ 

ζηνπο ειέγρνπο.  

Σξνπνπνηείηαη ε θαηά ηα άιια νπδέηεξε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ θαη πιένλ 

νη ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ θαζεζηψηα απάηεο, πξέπεη λα κεηαβάιινπλ ηα 
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επίπεδα νπζηψδνπο κεγέζνπο, λα δξνπλ κε ηελ πξνθαηάιεςε πσο ε δηνίθεζε ζηνρεχεη ζηελ 

αλεηιηθξηλή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ  θαη λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη φπσο απηφλ 

πνπ ζα ήζειε λα δηαπξάμεη ηελ απάηε θαζψο θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηε δπλαηφηεηα 

αλεληηκφηεηαο ζηα δηάθνξα επίπεδα δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκπαηγλίαο, 

παξάθακςεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη παξαπνίεζεο εγγξάθσλ.  

Ο ειεγθηήο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο ηνπ εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απάηεο, ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη 

εχινγε, αιιά φρη απφιπηε, δηαβεβαίσζε φηη νη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο δηαπηζηψζεθαλ. Ο 

ειεγθηήο δελ έρεη θακία επζχλε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ κε νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ, απφ 

ζθάικαηα ή απάηε, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη θεθαιαηαγνξέο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, είλαη πεξίπινθεο, παγθφζκηεο, ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ηελ εκέξα, θαη βαζίδνληαη 

ζηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Έηζη ν ξφινο ησλ ινγηζηψλ ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ απμάλεηαη θαζψο ε ηερλνινγία πξννδεχεη. 

Ωζηφζν, άιινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο Wall Street, John Steele 

Gordon, ππνζηεξίδνπλ φηη  απηή ε θαηάζηαζε δελ πξφθεηηαη πνηέ λα αιιάμεη, θαζψο φζν 

ππάξρεη δπλαηφηεηα θεξδνζθνπίαο, ζα ππάξρνπλ πάληα άλζξσπνη ακθηβφινπ εζηθήο πνπ ζα 

ην εθκεηαιιεπηνχλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο δπζνίσλεο απφςεηο γηα 

ην κέιινλ, νη ειεγθηέο νθείινπλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ θαθνπνηεκέλε αθεξαηφηεηά ηνπο θαη 

ηελ αμία ηνπο ζηελ αγνξά. πλεπψο, ζα πξέπεη λα γίλεη κία πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε γηα 

αχμεζε ησλ θαλφλσλ θαη ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Οκνίσο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζα 

βνεζήζεη κία απμεκέλε έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειεγθηψλ. 

Ωζηφζν, ε ηειηθή κνίξα ηνπ θάζε επαγγέικαηνο δελ έγθεηηαη ζηνπο θαλφλεο, θαλνληζκνχο θαη 

ειέγρνπο, αιιά ζηελ ζέιεζε θαη αθνζίσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ 

ζην ελ ιφγσ επάγγεικα. Απηφ απνηειεί θαη ην νπζηψδεο βήκα ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θαηλνκέλσλ απάηεο ζηνλ εηαηξηθφ θφζκν. Δπηπιένλ απαηηείηαη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηε θηινζνθία θαη ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε θχξην κέιεκα ηηο εζηθέο αμίεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.  

Δίλαη ζαθέο φηη, αλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο έρεη απνθηήζεη αλακθηζβήηεηε 

δπλακηθή, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα βειηίσζε. 
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Ωο πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα, ζπλίζηαηαη ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο απάηεο ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ ειεγθηή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. 
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