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                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                        

 
 
 

Ο εξωτερικός ελεγκτής ως ένα κύριο θεσµικό όργανο, έχει την ευθύνη για την ανα-
κάλυψη της λογιστικής απάτης και την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Το άτοµο αυτό πρέπει να έχει αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και ανε-
ξαρτησία προσωπική και λειτουργική. 
Η Ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε πλήρως µε τις διατάξεις της όγδοης οδηγίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούµενα αυξηµένα προσόντα , ενώ 
το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι µέλος της International Federation of Accountants (I.F.A.C.) 

Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτού Λογι-
στού ασκείται στη χώρα µας µέσα στο πλαίσιο διεθνών αρχών και κανόνων 

Με την αποκάλυψη λογιστικών σκανδάλων στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη (Enron  
και   Parmalat) οι κυβερνήσεις των κρατών αναγκάστηκαν να πάρουν πρωτοβουλίες για τον 
εκσυγχρονισµό και την βελτίωση του ελεγκτικού µηχανισµού. 

Όπως αναφέρει εξάλλου και ο Σαµοθράκης Γεώργιος αντιπρόεδρος του ΣΟΕΛ σε 
άρθρο του στη Ναυτεµπορική, σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων, όπως αυτή που διανύου-
µε, γίνεται εµφανέστερη η σηµασία της οικονοµικής πληροφόρησης που παρέχουν οι οικο-
νοµικές µονάδες (επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισµοί κλπ). Για την αξιοπιστία αυτής της οι-
κονοµικής πληροφόρησης έχουν διακριτούς ρόλους οι ακόλουθοι τρείς παράγοντες: 

 
1. «Οι διοικήσεις των οικονοµικών µονάδων που έχουν την βασική ευθύνη για την κατάρτι-
ση αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες η «ουσία» πρέπει να υπερισχύει του 
«τύπου». 

 
2. «Οι ΟΕΛ που καλούνται να εκφέρουν την γνώµη τους κατά πόσο, οι οικονοµικές κατα-
στάσεις της µονάδας που ελέγχουν απεικονίζουν την οικονοµική τους θέση και τα αποτελέ-
σµατα τους, δηλαδή καλούνται να κάνουν µία «∆ιάγνωση». 

 
3. «Οι εποπτικές αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και το υπουργείο Ανάπτυξης) που κα-
λούνται να «θεραπεύσουν» όπου εντοπίζονται είτε από τους ΟΕΛ, είτε από άλλες πηγές, 
προβλήµατα. 

Για τη χρήση 2007, όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα µέχρι τώρα στατιστικά στοι-
χεία οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύτηκαν, οι ΟΕΛ έχουν ελέγξει περίπου 8.900 
οικονοµικές µονάδες, µη συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ελέγχων. Από τους ελέγχους 
αυτούς, υπήρξαν ελάχιστοι όπου στις εκθέσεις των ΟΕΛ, χρειάστηκε να γίνουν τροποποιή-
σεις. Ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι ΟΕΛ υποχρεούνται να κάνουν τους ελέγχους 
τους µε βάση προκαθορισµένους κανόνες που ισχύουν διεθνώς (∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα) 
να διατυπώνουν τις εκθέσεις τους σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά και να ενεργούν σύµφωνα 
µε δεοντολογικούς κανόνες που επίσης έχουν θεσπιστεί από αρµόδιους φορείς παγκόσµιας 
αναγνώρισης (IFAC κ.λπ.) 

Οι ΟΕΛ προβλέπεται επίσης να υπάγονται σε ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζε-
ται ότι εφαρµόζονται τα προαναφερθέντα «Ελεγκτικά Πρότυπα» και σε πειθαρχικές ποινές 
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που φθάνουν µέχρι την απώλεια της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος τους. Έχουν τέλος 
ευθύνη να αποζηµιώνουν όσους αποδεδειγµένα υποστούν ζηµία από την χρήση της έκθεσης 
ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
 

Η  ελεγκτική πρωτοεµφανίστηκε κατά τους αρχαίους χρόνους στην Βαβυλώνα το 
3000 π.χ., όπου εµπορικοί νόµοι καθόριζαν τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών, ενώ 
στην Αρχαία Αίγυπτο  οι Φαραώ είχαν ορίσει τους Επιστάτες µε σκοπό τον προσδιορισµό 
της φορολογητέας ύλης µέσω της παραγόµενης ποσότητας των σιτηρών. 

Στην Αρχαία Αθήνα είχαν ιδρυθεί: 
1) το σώµα ή συνέδριο λογιστών προκειµένου να επιβλέπουν τα οικονοµικά του κρά-

τους µέσω ελέγχων που διενεργούσαν στους δηµόσιους ταµίες  
2) το σώµα ελεγκτών αποτελούµενο από 10 εφόρους, οι οποίοι εκλέγονταν από το 

λαό και είχαν την αρµοδιότητα να ελέγχουν τα οικονοµικά των αρχόντων οι οποίοι αποχω-
ρούσαν από το αξίωµά τους. 

Στην Αρχαία Ρώµη τον οικονοµικό έλεγχο του κράτους είχαν αναλάβει οι ύπατοι ή 
κήνσορες ή ταµίες. 

Στην Αναγέννηση καθιερώνεται µία υποτυπώδης µορφή εσωτερικού ελέγχου ενώ ο 
όρος auditor εµφανίζεται για πρώτη φορά, και ιδρύεται η ένωση επαγγελµατιών ελεγκτών 
(Βενετία 1581). 

Στην χώρα µας το Σώµα Ορκωτών Λογιστών ιδρύθηκε το 1955, και τα βασικά διοι-
κητικά του όργανα ήταν το Εποπτικό Συµβούλιο και η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Με το 
Π.∆.226/1992 καταργήθηκε το ΣΟΛ και ιδρύθηκε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ –ΕΙ∆Η ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
 

Ελεγκτική είναι το σύνολο των κανόνων, αρχών, και ενεργειών, µε βάση τις οποίες 
διενεργείται κάθε Λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογηµένων 
συµπερασµάτων σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση. 
Σύµφωνα µε τον ορκωτό λογιστή Αλ. Αστρίτη υπάρχουν τα παρακάτω είδη ελέγχων 

1) µε βάση την έκτασή τους διακρίνονται σε γενικούς, που επεκτείνονται σε ολόκληρη 
τη διαχείριση µιας δοσµένης χρονικής περιόδου και ειδικούς που αφορούν ένα συ-
γκεκριµένο τοµέα. 

2) µε βάση το σκοπό τους σε προληπτικούς και κατασταλτικούς 
3) ανάλογα µε την διάρκειά τους σε µόνιµους ή διαρκείς οι οποίοι διενεργούνται ολό-

κληρη τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης, σε τακτικούς ή περιοδικούς οι οποίοι δι-
ενεργούνται κατά τακτικές χρονικές περιόδους, έκτακτους ή περιπτωσιακούς που δι-
ενεργούνται σε ειδικές περιπτώσεις για  ειδικούς λόγους. 

4) Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή διακρίνονται σε εσωτερικούς που διενεργού-
νται από πρόσωπα της οικονοµικής µονάδας και εξωτερικούς που διενεργούνται από 
επαγγελµατίες ελεγκτές και οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση 
από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 
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Οι έλεγχοι έχουν σκοπό, εκτός από την πρόληψη και την καταστολή ακούσιων ή ακού-
σιων σφαλµάτων, την πιστοποίηση της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών  κα-
ταστάσεων( ισολογισµός, αποτελεσµάτων χρήσης, κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης, 
κατάσταση ταµειακών ροών, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος). Ακόµη 
ο έλεγχος βοηθά όχι µόνο στον εντοπισµό ατελειών –αδυναµιών της επιχείρησης αλλά και 
στον σχηµατισµό σωστών προβλέψεων. 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι η οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας. Με τον όρο 
ξένη περιουσία εννοούµε ότι η περιουσία της ανώνυµης εταιρίας  είναι ξένη έναντι όλων των 
οργάνων που την διαχειρίζονται, η περιουσία οποιουδήποτε οργανισµού ή ιδρύµατος είναι 
ξένη έναντι όλων των συλλογικών οργάνων του και των υπαλλήλων που την διαχειρίζονται. 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
 

Οι διατάξεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τον τακτικό  έλεγχο της οικονοµικής µονά-
δας από ορκωτούς ελεγκτές είναι ο κωδ. Ν. 2190/20 και Π.∆.226/1992. 

Σύµφωνα µε το Ν.2190/20 « οι ανώνυµες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τα εκάστοτε 
αριθµητικά όρια, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές. Στην περίπτωση αυτή για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα αντί δύο 
ελεγκτών, να εκλέγουν ένα µόνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή». 

Αυτός ο ελεγκτής (µαζί µε τον αναπληρωµατικό του) ορίζεται και παύεται από την 
Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων. Στον ελεγκτή δίνεται το δικαίωµα της πρόσβα-
σης σε κάθε πληροφορία σχετική µε την οικονοµική µονάδα, σε κάθε έγγραφο ακόµη και 
στα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων. 

Σύµφωνα µε το Π.∆.226/1992 «οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι αποκλειστικώς 
αρµόδιοι για την άσκηση τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης και των Οικονοµι-
κών Καταστάσεων των ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, των τραπεζών-ασφαλιστικών εταιριών καθώς και των 
εταιριών επενδύσεων, διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, χρηµατοδοτικών µισθώσεων και 
ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων, των Α.Ε. Ε.Π.Ε , των κατά µετοχών ετερορρύθµων 
των κοινοπραξιών αυτών, των εισηγµένων Α.Ε. τέλος των εταιριών που εφαρµόζουν υπο-
χρεωτικά ή προαιρετικά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Σύµφωνα πάντα µε το Π.∆. 226/1992 « 
ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µπορεί να αρνηθεί την ανατιθέµενη σ’ αυτόν διενέργεια ε-
λέγχου ή να ζητήσει τη διακοπή του αρξαµένου από αυτόν ελέγχου εφόσον επικαλείται λό-
γους τους οποίους γνωστοποιεί στον ελεγχόµενο κι αναφέρει στο Εποπτικό Συµβούλιο. Το 
τελευταίο εξετάζει τους προβλεπόµενους λόγους και εφόσον διαπιστώσει τη σοβαρότητα 
αυτών αποφαίνεται περί της απαλλαγής του ορισθέντος Ελεγκτή. Η γνωστοποίηση της δια-
κοπής του ελέγχου δεν απαλλάσσει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από τις υποχρεώσεις του 
προς τον ελεγχόµενο για αποζηµίωση σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής του ελέγχου. 
Ο ελεγχόµενος µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση ορισθέντος Ορκωτού για την οποία αποφαί-
νεται το Συµβούλιο του Σώµατος». 
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Ποιες ΑΕ & ΕΠΕ ελέγχονται υποχρεωτικά και από ορκωτούς 
ελεγκτές και εφαρµόζουν πλήρως το ΕΓΛΣ; 
 
 
1. Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης Α.Ε. µε κεφάλαιο πάνω από 3.000.000 ευρώ. 
2. Οι ΑΕ και οι ΕΠΕ οι οποίες έχουν τουλάχιστον τις δύο από τις τρεις πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 
α) Σύνολο ισολογισµού, όπως προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι Ε του ε-
νεργητικού στο υπόδειγµα του ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42 γ΄ του 
Ν.2190/1920. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 3 του ν.1882/1990, οι εταιρείες που δεν εφάρµοζαν ή εφάρµοζαν 
πληµµελώς το ΕΓΛΣ, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, κατά το άρθρο  4 του π.δ. 
148/1984 
 
 
Σ.Ο.Ε.Λ 
 
 

Το  Σ.Ο.Ε.Λ  αποτελείται από Ορκωτούς οι οποίοι έχουν πλήρη δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις,  Επίκουρους, ∆όκιµους, και Ασκούµενους   Ελεγκτές που βοηθούν τους Ορκωτούς 
στην εκτέλεση του έργου τους. Τα όργανα του σώµατος είναι 
Α) το Εποπτικό Συµβούλιο 
Β) η Γενική Συνέλευση 
Γ) η Εκτελεστική Γραµµατεία 
∆) το Πειθαρχικό Συµβούλιο 
Ε) το Επιστηµονικό Συµβούλιο 

Με τον Ν.3148/2003 συστήθηκε µια νέα επιτροπή που ονοµάστηκε Επιτροπή Λογι-
στικής Τυποποίησης και Ελέγχων µε σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των 
επιχειρήσεων µε την εφαρµογή λογιστικής τυποποίησης και  τη διασφάλιση της ποιότητας 
των λογιστικών ελέγχων. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ 
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 

  

Ορκωτοί 
Ελεγκτές 
Λογιστές 

Επίκουροι 
Ορκωτοί 
Ελεγκτές 
Λογιστές 

∆όκιµοι 
Ορκωτοί 
Ελεγκτές 
Λογιστές 

Ασκούµενοι 
Ορκωτοί 
Ελεγκτές 
Λογιστές 

Ειδικό 
µητρώο 

Προσωρινό 
µητρώο 

Σύνολο 

ΣΟΛ. 
Α.Ε.Ο.Λ. 313 127 134 130 0 0 704 
4 Ξένες πο-
λυεθνικές 
ελεγκτικές 
εταιρίες 71 100 93 294 1 6 565 
14 άλλες 
Ελληνικές 
ελεγκτικές 
εταιρίες 120 75 110 180 0 0 485 

Σύνολο 504 302 337 604 1 6 1754 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
 
 

Βασικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου θα µπορούσε να αναφερθεί η πληροφόρηση 
κάθε ενδιαφερόµενου ότι οι συνταχθείσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ακόµη ότι έχουν αποκαλυφθεί τυχόν ατασθαλίες ή λάθη 
ακούσια ή εκούσια.   

Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει πείρα, ήθος, ηθική, καθώς και επαγγελµα-
τική κατάρτιση και εµπειρία. Επιπλέον δεν πρέπει να είναι ελεγχόµενος από την οικονοµική 
µονάδα. Με αυτά τα δεδοµένα το πόρισµα του ελέγχου είναι αντικειµενικό και αξιόπιστο, 
βοηθά το έργο της ∆ιοίκησης δηλαδή την ορθή διαχείριση  της περιουσίας της επιχείρησης. 
Αυτό το επιτυγχάνουν µε την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που ακολου-
θεί η οικονοµική µονάδα. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισµά του  µε τα φύλλα 
εργασίας τα οποία υποχρεούται να τα διαφυλάσσει για µια πενταετία, η γνώµη του διατυπώ-
νεται στο συντασσόµενο από αυτόν πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 
 
 

Ο ελεγκτής αναζητά αποδεικτικά στοιχεία για την ποιότητα των λογαριασµών της ε-
πιχείρησης. Ακόµα όµως και όταν όλα τα στοιχεία είναι ευνοϊκά θα πρέπει να προχωρήσει 
σε επαληθεύσεις µε σκοπό να επιτύχει µεγαλύτερη αντικειµενικότητα. 

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε την ελεγκτική επι-
στήµη και την αρχή του δειγµατοληπτικού ελέγχου. Όταν ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτε-
λεσµατικός τότε το δείγµα ελέγχου είναι δυνατόν να περιορίζεται. 

Με βάση την αρχή του δειγµατοληπτικού ελέγχου διακρίνουµε τον οριζόντιο έλεγχο 
όπου αρχίζει από την εξέταση των δικαιολογητικών µιας περιόδου και καταλήγει στα κονδύ-
λια των οικονοµικών καταστάσεων, τον κάθετο όπου αρχίζει από ορισµένα κονδύλια των 
οικονοµικών καταστάσεων και καταλήγει στα δικαιολογητικά. 

Εντυπωσιακό είναι το παράδειγµα που ακολουθεί σχετικά µε έλεγχο που πραγµατο-
ποιήθηκε στην δηµοτική επιχείρηση ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ από ορκωτούς, ο δειγµατοληπτικός έλεγχος 
έδειξε µεγάλη απώλεια παραστατικών και οδήγησε στην αποκάλυψη µεγάλων ατασθαλιών.
 Απώλεια παραστατικών που να δικαιολογούν έργα και αγορά παγίων ύψους 
2.764.421,21 ευρώ της δηµοτικής επιχείρησης ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ, διαπίστωσαν στους ελέγχους 
που διενήργησαν ο τακτικός Ορκωτός Λογιστής της επιχείρησης για τα έτη 2006, 2007 και 
2008 αλλά και ο Ορκωτός Λογιστής της Grand Thorton, που διενήργησε έκτακτο έλεγχο. 
Το θέµα που πέρασε στα "ψιλά", αναµένεται να προσλάβει µείζονες διαστάσεις, εξ΄αφορµής 
και του θορύβου που έχει ξεσπάσει γύρω από την οικονοµική διαχείριση της δηµοτικής επι-
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χείρησης ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ, µετά και τη σχετική ενηµέρωση που είχε η δηµοτική αρχή. 
Σύµφωνα µε την έκθεση της εταιρείας Grand Thorton «οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της 
εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2006 εµφάνιζαν αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.521 χιλ. Ευρώ, που 
αναλογεί σε αξία κτήσης, 2.764 χιλ. Ευρώ και αφορά σχεδόν στο σύνολο του "κτίρια και τε-
χνικά έργα". Στην έκθεση του τακτικού ελεγκτή αναφέρεται ότι ποσό αξίας κτήσης 1,5 εκατ. 
ευρώ αφορά έργα σε ακίνητα τρίτων για τα οποία δεν προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά. Εξε-
τάσαµε τα δεδοµένα του µητρώου παγίων και την πληρότητα της ενηµέρωσης του µε ηµερο-
µηνία 31 ∆εκεµβρίου 2006, ζητήσαµε εξηγήσεις από τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρί-
ας για το τι αφορούν αυτά τα πάγια, αν έχει γίνει ποτέ αποτίµηση τους σε τρέχουσες αξίες ή 
φυσική απογραφή τους. 

Από την έρευνά µας, µε βάση τα στοιχεία που µας τέθηκαν υπόψη προέκυψαν τα ε-
ξής: 
α. Το ανωτέρω ποσό αφορά τεχνικά έργα που έγιναν σε χώρο τρίτων τα δε σχετικά τιµολό-
για δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν. 

 
β. ∆εν έχει διενεργηθεί αποτίµηση σε τρέχουσες αξίες γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση από το 
Νόµο. 

 
γ. ∆εν διενεργούνται φυσικές απογραφές αλλά τα πάγια παρακολουθούνται λογιστικά στο 
µητρώο παγίων. 

 
δ. Σηµαντικό µέρος των προσθηκών παγίων φέρονται να έχουν γίνει σε ακίνητα τρίτων πριν 
το 1999». 

 
Ο Ορκωτός Λογιστής της Grand Thorton προτείνει στην ίδια έκθεση να διενεργηθεί 

φυσική απογραφή και έλεγχος αξίας κτήσεως όλων των παγίων και αναµόρφωση του µη-
τρώου µε βάση τα δεδοµένα αυτής της απογραφής. Ζητά δηλαδή να γίνει έλεγχος για την 
ύπαρξη αυτών των παγίων, πως αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν και που βρίσκονται σή-
µερα. 

Ο λογιστής της ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ κ. Γεώργιος Καρασάββας είχε εκδώσει εξάλλου βεβαίω-
ση στον τακτικό Ορκωτό Λογιστή της εταιρείας στην οποία ανέφερε ότι το ποσό των 
2.764.421,21 ευρώ αφορά τεχνικά έργα που έγιναν σε χώρο τρίτων και κατασκευάστηκαν 
πριν από το 1999 επισηµαίνοντας ότι τα σχετικά τιµολόγια παρότι αναζητήθηκαν στις απο-
θήκες του ∆ήµου Ροδίων δεν βρέθηκαν. 

Η ίδια διαπίστωση υφίσταται εξάλλου και στα παραρτήµατα των ισολογισµών της 
δηµοτικής επιχείρησης των ετών 2006, 2007 και 2008. 

Το ανωτέρω θέµα θεωρείται από τη δηµοτική αρχή εξαιρετικά σοβαρό µε δεδοµένο 
µάλιστα ότι ο τακτικός Ορκωτός Λογιστής της επιχείρησης έχει κρίνει συµπληρωµατικά ότι 
στους ισολογισµούς των ετών 2004 και 2005 της ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ περιλαµβάνονται ψευδή στοι-
χεία!! 

Στην έκθεση ελέγχου της PO∆ΩN AE του τακτικού Ορκωτού Λογιστή επισηµαίνο-
νται µεταξύ άλλων τα εξής: 
«Το υπόλοιπο του λογαριασµού του Παθητικού ΑVI «Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετο-
χικού κεφαλαίου», ευρώ 2.103.154,81 αφορά καταβολές µετρητών του ∆ήµου Ροδίων προς 
την εταιρεία οι οποίες διενεργήθηκαν προ του έτους 1995. Από τα παραστατικά που µας επι-
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δείχθηκαν (χειρόγραφες αποδείξεις πληρωµών χωρίς την µεσολάβηση τραπεζικών λογαρια-
σµών) αδυνατούµε να βεβαιώσουµε το ύψος του ποσού καθώς και την αιτία των πληρωµών. 
Εν πάση περιπτώσει, το ανωτέρω κονδύλι δεν αφορά ποσό προοριζόµενο για αύξηση µετο-
χικού κεφαλαίου αλλά υποχρέωση». 

Όπως είχε διαπιστωθεί στους ισολογισµούς των ετών 2004 και 2005, έχουν καταχω-
ρηθεί, µε αιτιολογία «Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου- Καταθέσεις 
µετόχων», τα ποσά 2.250.050,84 και 2.603.055,87 αντίστοιχα. Στις δε αντίστοιχες εκθέσεις 
ελέγχου των ελεγκτών της εταιρείας, τα παραπάνω ποσά βεβαιώνεται ότι «αφορούν την αύ-
ξηση του κεφαλαίου το οποίο απεφάσισε ο ∆ήµος Ροδίων, ως κύριος µέτοχος της εταιρείας 
για την εξόφληση του χρέους προς την ∆.Ο.Υ. Ρόδου». 

Οι ελεγκτές εξήγησαν εξάλλου τον τρόπο µε τον οποίο γίνονταν οι πληρωµές από τον 
∆ήµο προς την εταιρεία, «Η αύξηση αυτή, καταβάλλεται από τον ∆ήµο τµηµατικά σε µη-
νιαίες δόσεις, που αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθµισης και προωθείται η πιστοποίηση και 
κεφαλαιοποίηση των µέχρι τώρα καταβολών του ∆ήµου Ροδίων». 

Οι παραπάνω εκθέσεις ελέγχου των χρήσεων 2004 και 2005 µαζί µε τους αντίστοι-
χους ισολογισµούς, προσαρτήµατα και εκθέσεις ∆.Σ. προς την Γ.Σ. εγκρίθηκαν από τις γενι-
κές συνελεύσεις της εταιρείας απαλλάσσοντας µάλιστα τόσο τα διοικητικά συµβούλια όσο 
και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη. 

Καταστροφική για την επιχείρηση ήταν εξάλλου η πολιτική που ακολούθησε η απελ-
θούσα δηµοτική αρχή στην αντιµετώπιση των οφειλών της. 

Στη δηµοτική επιχείρηση "ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ" κοινοποιήθηκε ειδικότερα την 17η Μαΐου 
2004 απόφαση της Εφορίας να κατάσχει έσοδα εις χείρας τρίτων και συγκεκριµένα εις χεί-
ρας της "Καζίνο Ρόδου ΑΕ", από µισθώµατα και ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων, για 
την αποπληρωµή χρεών της πρώτης που ανάγονται στα χρόνια της ∆ιασκέψεως Κορυφής 
(1988). 

Σύµφωνα µε το σηµείωµα της ∆ΟΥ Ρόδου, που εξέδωσε ο αρµόδιος υπάλληλος κ. Γ. 
Σαµαρτζής και επιδόθηκε από δικαστικό κλητήρα την 20η Μαΐου 2004 στον κ. ∆. Μυριαλ-
λάκη, υπεύθυνο της Καζίνο Ρόδου ΑΕ, ζητήθηκε η κατάσχεση των εσόδων της ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ 
από τα µισθώµατα που καταβάλλει για την ενοικίαση του κτιρίου η Καζίνο Ρόδου ΑΕ εις 
χείρας της τελευταίας για ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ύψους 2.391.274,13 ευρώ. 
Σύµφωνα µε τον ενσωµατωµένο στην απόφαση πίνακα των ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ, αυτές αφορούν δάνεια ΚΑΧΚΕΕ∆, καταλογισµό και δάνεια πληµµυροπαθών, 
για το χρονικό διάστηµα από 8 Σεπτεµβρίου 1993 έως 05 Μαρτίου 2004, συνολικού κεφα-
λαίου τόκων 1.108.186,57 ευρώ και προσαυξήσεων ύψους 1.283.087,56 ευρώ. 
Η οφειλή ανάγεται σε διεκδίκηση επιστροφής επιδοτήσεων για µη πραγµατοποίηση επένδυ-
σης στο ξενοδοχείο των ΡΟ∆ΩΝ που είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 1262/82 αλλά και 
σε οφειλές προς την Ιονική Τράπεζα (σήµερα Alpha Bank) από τη σύναψη δανείου ύψους 60 
εκατ. δρχ. τότε. 

Tο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Pοδίων µε την υπ' αρίθµ. 223/2004 απόφαση που 
πήρε την 26η Mαΐου 2004 κατά πλειοψηφία, ευελπιστούσε στην αναγνώριση προφορικής 
υποσχέσεως που είχε δοθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ το έτος 1988 
για ρύθµιση της οφειλής από τον νέο υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογο-
σκούφη. 

O τότε δήµαρχος Ροδίων κ. Γ. Γιαννόπουλος έφερε το θέµα προς συζήτηση, στο δη-
µοτικό συµβούλιο Ρόδου την 26η Mαΐου 2005, εκτός ηµερήσιας διάταξης, και υπεραµύνθη-
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κε των προσπαθειών που κατέβαλε η δηµοτική αρχή επί θητείας του, αλλά και οι προηγού-
µενες δηµοτικές αρχές για να ρυθµισθεί η υπόθεση µε την καταβολή των χρηµάτων που ο-
φείλει στο ∆ήµο Ροδίων από το 1988 το Υπουργείο Εξωτερικών, για την διεξαγωγή της ∆ιά-
σκεψης Κορυφής και πιο συγκεκριµένα την εργολαβία για την µετατροπή του ΡΟ∆ΩΝ σε 
Κέντρο Τύπου τονίζοντας ότι λύση θα ήταν να υπάρξει φωτογραφική τροπολογία του πρώην 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη για παραίτηση της απαίτησής 
του από τον ∆ήµο Ροδίων ή να γίνει η εκταµίευση της οφειλής του υπουργείου που διεκδικεί 
ο ∆ήµος Ροδίων µε αγωγή από το 1992. 

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε τότε ότι µε τον νέο νόµο για τα πανωτόκια που έφερε η 
Ν.∆. προς ψήφιση στη Βουλή απαγορεύεται οι τόκοι του δανείου να υπερβαίνουν το τριπλά-
σιο του αρχικού κεφαλαίου, γεγονός που σηµαίνει ότι ούτως ή άλλως ο υπολογισµός του 
χρέους µπορεί να προσβληθεί µε αγωγές στα αρµόδια δικαστήρια. 

Για να µην προχωρήσουν οι κατασχέσεις από την ∆ΟΥ κρίθηκε ότι ο ∆ήµος Ροδίων 
οφείλει να λύσει την µισθωτική σύµβαση της ΡΟ∆ΩΝ ΑΕ µε το Καζίνο και σε εφαρµογή 
σχετικού άρθρου της σύµβασης να καταβάλλονται εφ' εξής τα µισθώµατα του Καζίνο απ' 
ευθείας στο ∆ήµο Ροδίων για να καταστεί ανενεργή η κατάσχεση. Ειρήσθω εν παρόδω ότι 
επί της αγωγής που άσκησε την 18-3-1992 ο ∆ήµος διεκδικώντας από το δηµόσιο 4.782,280 
ευρώ για το κέντρο τύπου το ∆ιοικητικό Eφετείο Aθηνών µε την υπ' αριθµ. 5602/1998 από-
φαση που εξέδωσε και µε την οποία παραπέµφθηκε η υπόθεση στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών, αναφέρει µεταξύ άλλων ότι (για την απαίτηση του δήµου) «δεν προ-
κύπτει ότι υπάρχει σύµβαση µεταξύ της ενάγουσας και του Eλληνικού ∆ηµοσίου ώστε να 
δηµιουργείται διαφορά από σύµβαση» γεγονός που σηµαίνει ότι οι όποιες διαβεβαιώσεις εί-
χαν δοθεί για καταβολή των χρηµάτων για την κατασκευή του κέντρου τύπου είχαν δοθεί 
προφορικά! 

Κάτω από το πρίσµα αυτό ο δήµος Pοδίων διεκδικούσε χωρίς να µπορεί να το απο-
δείξει µε έγγραφα ότι του χρωστούν! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

Ελεγκτική Εργασία 
Πρότυπα ελεγκτικής ΣΟΕΛ  

 
Η ανάπτυξη της ελεγκτικής επιστήµης, ιδίως στην Αγγλία και Αµερική, επέβαλε την κα-

θιέρωση ελεγκτικών προτύπων, δηλαδή την υιοθέτηση οµοιόµορφων αρχών και κανόνων για 
την διενέργεια ελέγχων, καθώς και οµοιόµορφους τρόπους αντιµετώπισης διαφόρων θεµάτων 
στη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.         

Στην Ελλάδα, επί εποχής λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών, εφαρµόζο-
ντα τα Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως είχαν δηµοσιευθεί στα ΦΕΚ. 1119β/18.12.1979 και 
126Β/5.3.1993. Τα πρότυπα αυτά αναπτύσσονται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια, ως ακολούθως: 

100 ΒΑΣΙΚΑ «STANDARDS», τα οποία αναφερόντα στους σκοπούς των ελέγχων, κα-
θώς και στα προσόντα, στη στάση, τις ευθύνες κ.λπ. του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

200 «STANDARDS» ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ. τα οποία αναφερόντα στις αρχές της 
τεχνικής του εξωτερικού ελέγχου. 

300 «STANDARDS» ΕΚΘΕΣΕΩΝ. τα οποία αναφερόντα στον τρόπο σύνταξης της 
έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

400 «STANDARDS» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, τα οποία αναφέρο-
νται στις βασικές αρχές της επαγγελµατικής συµπεριφοράς του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Μετά την αλλαγή της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας του Ελεγκτικού επαγγέλµατος 
που επιβλήθηκε µε τις διατάξεις του Π∆ 226/1992, το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορ-
κωτών Ελεγκτών Λογιστών εξέδωσε, την υπ’ αριθµ. 2/10.6.1994 Γενική Οδηγία, σχετικά µε τα 
εφαρµοζόµενα, από τα Μέλη του, ελεγκτικά πρότυπα. 

Η οδηγία αυτή ανέφερε τα εξής: 

«Σε σχέση µε τα Ελεγκτικά Πρότυπα που εφαρµόζονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
για τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.∆. 226/1992 τακτικούς ελέγχους, το 
Εποπτικό Συµβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Επιστηµονικού Συµβουλίου, αποφά-
σισε όπως: 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), όπως αυτά έχουν δηµοσιευ-
τεί στα ΦΕΚ 1119β/18.12.1979 και 126Β/5.3.1993, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρµόζο-
νται υποχρεωτικά από όλους τους Ορκωτούς Ελεγκτές". 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), µε την υπ'αριθ. 

483/8.9.2004 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, εξέδωσε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα (ΕΕΠ), τα οποία δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τ.Β. 1589/22.10.2004 και εφαρµόζονται 
για τους ελέγχους των διαχειριστικών χρήσεων που αρχίζουν µετά τη δηµοσίευση τους στην 
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα είναι προσαρµοσµένα προς τις βασικές οδηγίες 
των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και αναπτύσσονται στις εξής ενότητες: 
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1100 -1199     Εισαγωγικά αντικείµενα 
2200 - 2299    Ευθύνες 
3300 - 3399    Σχεδιασµός 
4400 - 4499    Εσωτερικός έλεγχος 
5500 - 5599    Ελεγκτική τεκµηρίωση 
6600 - 6699   Χρησιµοποίηση Εργασίας Άλλων 
7700 - 7799    Συµπεράσµατα Ελέγχου και Υποβολή Έκθεσης 
8800 - 8899    Εξειδικευµένα αντικείµενα 

 

Έκθεση Ελέγχου 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΦΕΚ τ.Β 1589/22.10.2004), ο Ορ-
κωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει: 

Να διενεργεί αναλυτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των ελεγχόµε-
νων, από αυτόν, οικονοµικών µονάδων, καθώς και επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης των µονάδων αυτών. 

Σηµειώνεται ότι: 

- Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να διενεργείται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ), τα οποία 
είναι προσαρµοσµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ). 

- Η   επισκόπηση   της   ενδιάµεσης   οικονοµικής  πληροφόρησης πρέπει   να διε-
νεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων,   
επειδή   σχετικές   οδηγίες,   για  την   Επισκόπηση, δεν   έχουν συµπεριληφθεί στα Ελ-
ληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 

- -Να χορηγεί Έκθεση Ελέγχου, µετά την περάτωση του αναλυτικού ελέγχου των ε-
τησίων οικονοµικών καταστάσεων. 

- Να χορηγεί Έκθεση Επισκόπησης, µετά την περάτωση των διαδικασιών επισκό-
πησης της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης. 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οφείλουν να συντάσσουν τις εκθέσεις ελέγχου ή επι-
σκόπησης σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στα .    Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις διενέργειας λοιπών ελεγκτικών εργασιών, που δεν συν-
θέτουν έλεγχο ή επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων (π.χ. διενέργεια συµφωνίας µόνον 
των εισπρακτέων ή πληρωτέων λογαριασµών ή απογραφής µόνον των αποθεµάτων, κατόπιν 
σχετικής εντολής της οικονοµικής µονάδας κ.λπ.), ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να α-
κολουθεί τις οδηγίες των αντίστοιχων ∆ΕΠ και να χορηγεί την έκθεση του, σύµφωνα µε τα υπο-
δείγµατα εκθέσεων που παρατίθενται στα Πρότυπα αυτά. 
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Σηµειώνεται επίσης, ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να ελέγχει και την ετήσια 
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αρµοδίως υπογεγραµµένη και καταχωρηµένη στα αντί-
στοιχα πρακτικά, πριν την χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου. 

Μετά τη χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να συντάξει ειδική έκθεση ε-
λέγχου ("έκθεση υποδείξεων"), απευθυνόµενη προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ελεγχόµε-
νης επιχείρησης. 

Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι κυριότερες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις 
και υποδείξεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. 

Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να γνωστοποιηθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρη-
σης οι αδυναµίες και οι ελλείψεις, που τυχόν υπάρχουν στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, οι δια-
χειριστικές παραλείψεις, που τυχόν διαπιστώθηκαν, οι ελλείψεις στα διάφορα δικαιολογητικά 
της διαχείρισης, τα λογιστικά σφάλµατα κ.λπ., ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την 
τακτοποίηση τους. 

 

Αποτέλεσµα Έκθεσης Ελέγχου 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων, ο Ορκωτός Ελε-
γκτής Λογιστής εκφράζει τη γνώµη του στη χορηγούµενη Έκθεση Ελέγχου. 

Η Έκθεση Ελέγχου απευθύνεται προς τους εντολείς του ελέγχου (π.χ. προς τους µετό-
χους Α.Ε. κ.λ.π.) και αποβλέπει στην ενηµέρωση αυτών, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων 
για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Η Έκθεση αυτή περιλαµβάνει πέντε (5) παραγράφους. 

Στην πρώτη παράγραφο, µε την φράση «Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις   της ……  »   γίνεται   εξατοµίκευση   των   ελεγµένων   οικονοµικών καταστά-
σεων. 

 

Στη δεύτερη παράγραφο, γίνεται αναφορά για την ευθύνη της ∆ιοίκησης της εταιρίας 
σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµ-
φωνα µε το εφαρµοζόµενο λογιστικό πλαίσιο (∆ΠΧΠ ή ΕΛΠ). 

 

Στη τρίτη παράγραφο, γίνεται αναφορά για την ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σχετικά µε την διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των καταστάσεων αυτών, εδραιω-
µένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

Στην τέταρτη παράγραφο και µετά την φράση «Από τον ανωτέρω έλεγχο προέ-
κυψαν τα εξής………», περιλαµβάνονται οι τυχόν ουσιώδεις παρατηρήσεις που διαπιστώ-
θηκαν από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και επηρεάζουν τη γνώµη του ελε-
γκτή. 
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Σύµφωνα µε τα ΕΕΠ, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να περιλάβει σχετική 
παρατήρηση, στην παράγραφο Παρατηρήσεων της Έκθεσης Ελέγχου, ή της Έκθεσης 
Επισκόπησης, στις εξής περιπτώσεις: 

 

α) Όταν διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας που έ-
γιναν κατά παρέκκλιση από τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές και µεθόδους, που καθορί-
ζονται από τα ∆ΠΧΠ, στην περίπτωση εφαρµογής των Προτύπων αυτών ή από τις δι-
ατάξεις του Ν 2190/1920 και του ΕΓΛΣ στην περίπτωση 
εφαρµογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και παρέκκλιση από τις ισχύουσες 
διατάξεις ειδικών νόµων και κανόνων και παράλληλα υπάρχει ουσιώδης επίδραση επί των οι-
κονοµικών καταστάσεων, και 

β) Όταν περιοριστεί η δυνατότητα σχηµατισµού επαρκούς γνώµης επί των οικονοµικών κα-
ταστάσεων, είτε λόγω µη εφαρµογής ελεγκτικής διαδικασίας από αντικειµενική αδυναµία 
(π.χ. καθυστέρηση εκλογής του κ.λ.π.) ή από πράξεις ή παραλείψεις των αρµοδίων της ε-
λεγχόµενης οικονοµικής µονάδας (π.χ. παρεµπόδιση στον έλεγχο κ.λ.π.), είτε λόγω µη 
λήψης των αναγκαίων για τον έλεγχο πληροφοριών και επεξηγήσεων. 

 

Στην πέµπτη παράγραφο, που είναι και σηµαντικότερη, περιλαµβάνεται το πόρισµα του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου και της Έκθεσης Επισκόπησης 
εξαρτάται από την γνώµη που εκφράζει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής επί των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

Τέλος, στην έκτη παράγραφο, και ειδικότερα µετά την φράση «χωρίς να 
διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας 
στη σηµείωση……», περιλαµβάνονται τα θέµατα έµφασης. 

 

Σύµφωνα µε το ΕΕΠ 7700 «Η έκθεση ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσε-
ων», στην περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κατά την επαγγελµατική του κρίση, 
θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή των τρίτων σε κάποια σηµαντική πληροφορία, 
έστω και αν αυτή προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να περιλάβει, σε ι-
διαίτερη παράγραφο έµφασης, σχετική σηµείωση, η οποία δεν πρέπει να δηµιουργεί στον 
αναγνώστη την εντύπωση παρατήρησης, η οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά την 
διατύπωση της γνώµης του. 
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Γνώµη ελεγκτή -  είδη αυτής 

Μετά την περάτωση του ελέγχου ή της επισκόπησης των οικονοµικών καταστάσεων, ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να διατυπώσει το πόρισµα του στην αντίστοιχη έκθεση 
που θα χορηγήσει (έκθεση ελέγχου ή έκθεση επισκόπησης). 

Στο συµπέρασµα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων οφείλει να εκφράσει µε σαφήνεια 
την επαγγελµατική του γνώµη για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ελεγχόµενης οι-
κονοµικής µονάδας, σε µία ορισµένη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
(∆ΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ). 

Στο συµπέρασµα επισκόπησης της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης οφείλει να 
διατυπώσει το συµπέρασµα του ότι, µε βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει πε-
ριέλθει στην αντίληψη του οτιδήποτε, που θα τον οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη 
ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε άποψη σύµφωνα µε το 
εφαρµοζόµενο λογιστικό πλαίσιο (∆ΛΠ 34 ή ΕΛΠ). 

Σύµφωνα µε το ΕΕΠ 7700 «Η Έκθεση Ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων», 
υπάρχουν οι κατωτέρω τέσσερις (4) τύποι Εκθέσεων Ελέγχου: 

 

Α) Σύµφωνη γνώµη 

Εάν από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει καµία παρατήρηση 
που να επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφεί-
λει να εκφράσει τη γνώµη του, χωρίς καµία εξαίρεση (σύµφωνη γνώµη). 

Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: 

«Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά  την ...... ». 

Αντίστοιχα, η σχετική διατύπωση του συµπεράσµατος επισκόπησης γίνεται ως εξής: 

«Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη µας οτιδήποτε 
που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρη-
ση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ34 ή τα ΕΛΠ» 

 

Β )  Με εξαίρεση  

Εάν στην Έκθεση Ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις, οι οποίες: 

- ∆εν είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες, ώστε να απαιτείται η έκφραση αρνητικής γνώ-
µης  και 

- Επηρεάζουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά όχι σε βαθµό που να έχουν 
καταστεί ελλείπεις ή παραπλανητικές, τότε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να εκφράσει 
τη γνώµη του µε εξαίρεση ως προς τις παρατηρήσεις αυτές. 

Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: 
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« Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται (ή µνηµο-

νεύονται) στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη µας οι συνηµµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της 
Εταιρείας κατά την ……..».. 

Αντίστοιχα, η σχετική διατύπωση του συµπεράσµατος επισκόπησης γίνεται ως ε-
ξής: 

«Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση και µε εξαίρεση το θέµα (ή τα θέµατα) που 
περιγράφεται ( ή περιγράφονται) στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχει περιέλθει στην α-
ντίληψη µας οτιδήποτε, που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η ενδιάµεση οικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ34 ή τα 
ΕΛΠ». 

Γ) Αρνητική γνώµη 

 

Εάν στην έκθεση ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις, οι οποίες: 

- είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες ώστε να είναι αδύνατη η έκφραση γνώµης εξαί-
ρεση και 

- επηρεάζουν   την   εικόνα   των   οικονοµικών   καταστάσεων   τόσο   σηµαντικά   ή  
εκτεταµένα που έχουν καταστεί οι καταστάσεις αυτές ελλιπείς ή παραπλανητικές, τότε ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να εκφράσει αρνητική γνώµη. Η σχετική διατύπωση 
της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: 

«Εξαιτίας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη 
µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική κα-
τάσταση της Εταιρείας κατά την ......... ». 

Αντίστοιχα, η σχετική διατύπωση του συµπεράσµατος επισκόπησης γίνεται ως ε-
ξής: 

« Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση και εξαιτίας του θέµατος (ή των θεµάτων) που 
περιγράφεται (ή περιγράφονται) στην προηγούµενη παράγραφο, η συνηµµένη ενδιάµεση οι-
κονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 34 ή τα ΕΛΠ». 

∆) Άρνηση γνώµης  
 

Εάν στην έκθεση ελέγχου έχουν περιληφθεί παρατηρήσεις οι οποίες:  

- είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες, ώστε είναι αδύνατη η έκφραση γνώµης και 
- παρέχουν αβεβαιότητα ως προς την συνολική εικόνα των οικονοµικών καταστάσε-
ων, τότε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να αρνείται να εκφράσει γνώµη επί των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: 

«∆εδοµένης της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, αδυνατούµε να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αντίστοιχα, η σχετική διατύπωση του συµπεράσµατος επισκόπησης γίνεται ως ε-
ξής: 

«∆εδοµένης της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παρά-
γραφο, αδυνατούµε να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρη-
σης. 

Χρόνος υποβολής έκθεσης ελέγχου 

Ως Χρόνος υποβολής της έκθεσης ελέγχου θεωρείται η ηµεροµηνία χορήγησης της Έκθε-
σης στην ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

Η ηµεροµηνία αυτή θα πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης των οι-
κονοµικών καταστάσεων από το ∆.Σ. της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 

Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία έκδοσης της Έκθεσης Ελέγχου είναι σηµαντική για 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, επειδή µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υπάρχει η προβλεπόµε-
νη, από την ισχύουσα νοµοθεσία, ευθύνη για τις ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις. 
Από την ηµεροµηνία αυτή παύει οποιαδήποτε ευθύνη του για την ελεγχθείσα χρήση. 

 
 
 
Αποδεικτικά στοιχεία - Φύλλα Εργασίας 

Η γνώµη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων πρέπει 
να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνονται, κατά τη διάρκεια του ε-
λέγχου, ελέγχονται για την ορθότητα τους και αξιολογούνται από αυτούς. 

Αποδεικτικά στοιχεία για του ελεγκτές είναι τα εξής: 

1 .  Λογιστικά βιβλία 

Τα λογιστικά βιβλία έχουν µεγάλη αποδεικτική δύναµη, επειδή σ αυτά απεικονί-
ζονται όλες οι συναλλακτικές δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων, των οποίων τα 
παραστατικά ελέγχονται µέσω των βιβλίων. 

Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται µε βάση τα υπόλοιπα των λο-
γαριασµών, όπως αυτά εµφανίζονται στα επίσηµα βιβλία τους. 

Ο έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων διενεργείται µε βάση τα τηρούµενα βι-
βλία και στοιχεία, τα οποία, εφόσον είναι θεωρηµένα από την αρµόδια Αρχή και ενηµε-
ρωµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος των απο-



 - 21 - 

δεικτικών στοιχείων, που απαιτείται προκειµένου να θεµελιωθεί η γνώµη των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών. 

Επισηµαίνεται ότι η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων, ως αποδεικτικών στοι-
χείων, εξαρτάται από την έκταση και την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, 
που καλύπτει το τρόπο της ενηµέρωσης τους. 

Τα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή ή να τίθενται αµέσως υπόψη του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται 
στην Έκθεση Ελέγχου και να αρνείται να εκφέρει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσε-
ων. 

 
 
2. Υπολογιστικές εργασίες 

Οι υπολογισµοί, οι οποίοι γίνονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές προκειµέ-
νου να επαληθευτούν ορισµένα ποσά, που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία των 
οικονοµικών µονάδων, αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων του 
ελέγχου. 

Οι κυριότερες υπολογιστικές εργασίες, που γίνονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογι-
στές, κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου, είναι οι εξής: 

- Οι αθροίσεις των κονδυλίων των λογαριασµών 

- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των αποσβέσεων επί των παγίων 
στοιχείων. 

- Η επαλήθευση του ορθού τρόπου αποτίµησης των αποθεµάτων. 

- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, 
καθώς και της πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού. 

- Η επαλήθευση της ορθής αποτίµησης των απαιτήσεων - υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 

- Η   επαλήθευση   του   ορθού   υπολογισµού  της  αποµείωσης  της  αξίας  ενός πε-
ριουσιακού στοιχείου. 

- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος και του 
αναβαλλόµενου φόρου. 

- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των αποθεµατικών, που σχηµατίζονται  
από τα κέρδη χρήσης 

3. Αλληλογραφία ελεγχόµενης µονάδας 

Κάθε οικονοµική µονάδα, στα πλαίσια της συναλλακτικής της δραστηριότητας, έρχεται 
σε επικοινωνία µε τρίτους (π.χ. πελάτες, τράπεζες, προµηθευτές κ.λπ.) δια αλληλογραφίας, η 
οποία συνήθως αρχειοθετείται κατά ηµεροµηνία λήψης των επιστολών και φυλάσσεται στα 
αρχεία της. 
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Η αλληλογραφία αυτή, που σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 
για το έλεγχο, αφορά σε: 

- Επιστολές προς πελάτες, χρεώστες κ.λ.π για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
τους. 

- Επιστολές από προµηθευτές, πιστωτές κ.λπ. για την επιβεβαίωση των υπολοίπων τους. 
-  Επιστολές από τους Νοµικούς Συµβούλους για την πορεία των δικαστικών    ενεργειών 
και των λοιπών θεµάτων. 

 -Επιστολές από τις ∆ηµόσιες Αρχές για την εξέλιξη ορισµένων θεµάτων, που αφορούν την 
οικονοµική µονάδα (π.χ. λήψη επιχορήγησης, καταλογισµός φόρων, προσαυξήσεων κ.λπ.). 

 
 

4. Αριθµοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση 

Οι  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, µε την έναρξη του ελεγκτικού τους έργου, πρέπει 
να διερευνήσουν τα υπόλοιπα των αναλυτικών λογαριασµών της οικονοµικής µονάδας, 
να συγκρίνουν αυτά µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα της προηγούµενης χρήσης και να εντοπί-
σουν τυχόν σηµαντικές µεταβολές. 

Οι σηµαντικές αυτές µεταβολές αποτελούν επαρκή ένδειξη για λεπτοµερή έλεγχο, 
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι αυτές οφείλονται σε εύλογη αιτία. 

Επίσης, οι ελεγκτές πρέπει να µελετούν τις ποσοστιαίες σχέσεις των διαφόρων κονδυ-
λίων, που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, όπως η σχέση των ζηµιών από ε-
πισφαλείς απαιτήσεις επί των πωλήσεων, η σχέση του µικτού κέρδους επί των πωλήσε-
ων κ.λπ. 

Επισηµαίνεται ότι, όταν η σχέση των ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις επί πωλή-
σεων αυξάνεται σηµαντικά, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, οι ελεγκτές πρέπει να διε-
νεργούν λεπτοµερή έλεγχο των επισφαλών απαιτήσεων, ώστε να εντοπίσουν την αιτία, που 
προκάλεσε την αύξηση. 

Επίσης, όταν η σχέση του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων µεταβάλλεται σηµα-
ντικά, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, οι ελεγκτές πρέπει να διενεργούν λεπτοµερή 
έλεγχο, του κόστους πωληθέντων, των µενόντων αποθεµάτων, ώστε να εντοπίσουν την 
αιτία, που προκάλεσε τη µεταβολή. 

 

 

5. Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 

Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται εκείνα, που προκύπτουν µετά από επιτό-
πια έρευνα και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής µο-
νάδας, που διενεργείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, προκειµένου να διαπι-
στώσουν την ύπαρξης τους. 
Τέτοιες έρευνες και απογραφές είναι, κυρίως, οι εξής:  
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- Η καταµέτρηση του Ταµείου 
    - Η απογραφή των αποθεµάτων και των παγίων στοιχείων 

   - Η καταµέτρηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων,  όπως π.χ.  επιταγών, 
γραµµατίων κ.λπ. 

6.   Έγγραφα προς τον ελεγκτή 

Τα έγγραφα, που ζητούν και λαµβάνουν οι ελεγκτές από την ελεγχόµενη οικονοµική 
µονάδα ή από τρίτους, αποτελούν σηµαντικά αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να εκφρά-
σουν τη γνώµη τους επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Τέτοια έγγραφα είναι, κυρίως, τα εξής: 

Επιστολές από τρίτους που στέλνονται απ' ευθείας στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές  

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι προσαρµοσµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
των λογαριασµών πελατών, προµηθευτών, πιστωτών, Τραπεζών κ.λπ. οφείλουν να ζητούν 
και συνήθως λαµβάνουν απ' ευθείας επιστολές από αυτούς.    
  Οι επιστολές αυτές θεωρούνται από τα πλέον αξιόπιστα αποδεικτικά στοι-
χεία, επειδή συντάσσονται από τρίτους, που δεν έχουν κανένα συµφέρον για την απόκρυ-
ψη στοιχείων. 
Επίσης, οι ελεγκτές οφείλουν να ζητούν και λαµβάνουν επιστολές από τους Νοµικούς Συµ-
βούλους της οικονοµικής µονάδας, µε τις οποίες βεβαιώνεται η ύπαρξης τυχόν εκκρεµών 
δικών, καθώς και η ύπαρξης τυχόν εµπραγµάτων βαρών επί των ακινήτων της. 

Επιστολές της ∆ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας προς τους Ορκωτούς Ελε-
γκτές Λογιστές 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ο-
φείλουν να ζητούν από την αρµοδία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσε-
ων, διοίκηση σχετική επιστολή µε την οποία βεβαιώνεται η καταχώρηση όλων των συ-
ναλλακτικών δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας στα λογιστικά της 
βιβλία. 

Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ελεγκτές ζητούν από τη ∆ιοίκηση και άλλες 
ενηµερωτικές επιστολές, που καλύπτουν διάφορα θέµατα (π.χ. ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, πορεία ερευνών για ατασθαλίες, κλοπές κ.λπ.). 

Σκοπός των ανωτέρω επιστολών είναι να γίνουν γνωστές οι υποχρεώσεις της οικονο-
µικής µονάδας, που τυχόν δεν έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά της βιβλία. 
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7. Λοιπά στοιχεία 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ζητούν κι άλλα 
στοιχεία, τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτους και βρίσκονται στην ελεγχόµενη οικονοµική 
µονάδα. 

Τέτοια στοιχεία είναι τα extrait των τραπεζικών λογαριασµών, τα extrait των λογαρια-
σµών πελατών, προµηθευτών και πιστωτών, οι συµβάσεις µε τρίτους, καθώς και οι τίτλοι 
των µετοχών, που κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της, οι εκθέσεις των αναλογιστών για τον 
προσδιορισµό των υποχρεώσεων προς το προσωπικό, οι εκθέσεις των εκτιµητών για τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας των παγίων στοιχείων κ.λπ. 

Οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχουν κατά το δυνατόν, την γνησιότητα των ανωτέρω αποδει-
κτικών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται περισσότερα αξιόπιστα από εκείνα, που συντάσ-
σονται από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

8 .   Πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους, υποβάλλουν στους 
αρµοδίους της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας πλήθος ερωτήσεων, που προκύπτουν, κυ-
ρίως από τη διερεύνηση των λογαριασµών. 

Κατά την υποβολή των ερωτήσεων, οι ελεγκτές δεν πρέπει να έχουν υπεροπτικό ή "αστυ-
νοµικό ύφος" ούτε, επίσης, να φαίνονται σαν να ζητούν συγνώµη για την ενόχληση. Θα 
πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, ευγενικοί και γενικά η συµπεριφορά τους να είναι άριστη. 
 Ορισµένες από τις ερωτήσεις αυτές αφορούν σε κάποιους λογιστικούς χειρισµούς, 
ενώ άλλες αφορούν σε άλλα θέµατα, όπως π.χ. η πιθανότητα είσπραξης κάποιων καθυστερη-
µένων απαιτήσεων κ.λπ. 

Οι απαντήσεις, που παίρνουν οι ελεγκτές σ' αυτά τα ερωτήµατα, αποτελούν ένα εί-
δος αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία µπορεί να θεωρηθούν επαρκή και χρήσιµα, 
όταν συνδυασθούν µε τις εκτιµήσεις, που έχει καταλήξει ο ελεγκτής από τη δική του έ-
ρευνα. 

 
Καταλληλότητα αποδεικτικών στοιχείων 

Η έννοια της καταλληλότητας των αποδεικτικών στοιχείων έχει άµεση σχέση µε την αξιοπιστία 
τους. 

   Η αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από τους Ορ-
κωτούς  Ελεγκτές Λογιστές, επειδή αποτελεί την κυρίαρχη βάση επί της οποίας θεµελιώνεται 
η γνώµη τους επί των ελεγχόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα, κυρίως, στις κατωτέρω περιπτώσεις: 

•  Όταν  λαµβάνονται  από πηγές ανεξάρτητες,  όπως π.χ.  Τράπεζες,  πελάτες, 
προµηθευτές κ.λπ. 
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• Όταν λαµβάνονται από "πρώτο χέρι" δηλαδή µε επιτόπια έρευνα, όπως π.χ. 
απογραφή αποθεµάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

• .Όταν λαµβάνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα, που εφαρµόζει επαρκές και  απο-
τελεσµατικό  σύστηµα  εσωτερικού  ελέγχου,   όπως  π.χ.   καταστάσεις απογραφών κ.λπ. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει, λόγω του περιορισµένου χρόνου του ελέγχου, 
να αποκτώνται σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

 

Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων 

Η έννοια της επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα τους. 

Όµως, η ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων καθορίζεται αυστηρά από τους Ορκωτούς Ε-
λεγκτές Λογιστές, ώστε να παρέχονται σε αυτούς επαρκείς αποδείξεις, που απαιτούνται για τη 
θεµελίωση της γνώµης τους επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.    
 Τα κυριότερα κριτήρια για την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων είναι τα εξής: 

• Η ποσότητα 

Το µέγεθος του δείγµατος ελέγχου µπορεί να θεωρηθεί ένα επαρκές απoδεικτικό στοιχείο για 
τους ελεγκτές. 

• Η ποιότητα 

Η ύπαρξης ενός ικανοποιητικού και αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
είναι ένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τους ελεγκτές. 

• Η αποδεικτική δύναµη 

Η διενέργεια επιτόπιας έρευνας και απογραφών των περιουσιακών στοιχείων είναι ένα ε-
παρκές αποδεικτικό στοιχείο για τους ελεγκτές. 

Επαρκής αριθµός αποδεικτικών στοιχείων θεωρείται εκείνος που παρέχει τη δυνατότητα 
στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή να θεµελιώσει υπεύθυνο γνώµη (όχι απόλυτη πεποίθηση), 
απαλλαγµένη σοβαρών αµφιβολιών, επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

 

Μέθοδοι απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων 

Για να εκφράσουν γνώµη επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι ελεγκτές θα πρέπει, 
όπως προαναφέραµε, να συγκεντρώσουν, από τον έλεγχο τους, κατάλληλα και επαρκή απο-
δεικτικά στοιχεία. 

Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία αποκτώνται, κυρίως, µε τις εξής µεθόδους: 
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• Με τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων 

Βασικός σκοπός του ελέγχου των λογιστικών βιβλίων της οικονοµικής µονάδας είναι η 
συγκέντρωση επαρκών αποδείξεων για την ορθή ενηµέρωση των βιβλίων αυτών, βάσει 
των οποίων καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 

• Με προσωπική επιθεώρηση 

Βασικός σκοπός της προσωπικής επιθεώρησης είναι η διαπίστωση, από τους ελεγκτές, 
της ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 

• Με τη λήψη επιστολών από τρίτους 

Βασικός σκοπός των επιστολών τρίτων (π.χ. πελατών, τραπεζών, πιστωτών κ.λπ.) προς τον 
ελεγκτή είναι να καταστούν ουσιαστικότερα και αξιόπιστα τα αποδεικτικά στοιχειά, που συ-
γκεντρώθηκαν από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων. 

 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Οι οµάδες του Κοινωνικού συνόλου, που ενδιαφέρονται για τη διενέργεια του 

ελέγχου και κατ' επέκταση και για την έκθεση ελέγχου, είναι οι εξής: 

- Οι µέτοχοι και οι οµολογιούχοι της οικονοµικής µονάδας, καθώς και οι µελλοντικοί 
επενδυτές 

- Οι διοικούντες και οι διευθύνοντες την οικονοµική µονάδα 
- Οι Τράπεζες, που χρηµατοδοτούν την οικονοµική µονάδα 
- Οι προµηθευτές και πιστωτές της οικονοµικής µονάδας 
- Οι αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ. - Χρηµατιστήριο κ.λπ.) 
- Το προσωπικό της οικονοµικής µονάδας 
- Χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και ερευνητές  

 - Λοιποί τρίτοι (πελάτες, ανταγωνιστές κ.λπ.) 
Ο έλεγχος που διενεργείται στις οικονοµικές µονάδες, σύµφωνα µε τις σχετικές δια-

τάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων, στοχεύει 
στην προστασία των συµφερόντων των ανωτέρω χρηστών που επιτυγχάνεται µε τη 
σωστή και πλήρη ενηµέρωση τους, µέσω της δηµοσιότητας των οικονοµικών καταστά-
σεων και της έκθεσης ελέγχου. 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
(άρθρο 47 ν. 2065/1992) 
 

Ορκωτοί ελεγκτές ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν. 1969/1991, που ενεργούν, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής 
του κανονισµού του σώµατος αυτών, έλεγχο στις ανώνυµες εταιρίες, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, ή άλλους νόµους, υποχρεούνται να αναγρά-
φουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας που διαπι-
στώνουν κατά τον έλεγχο στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο πρέπει να κοινοποιούν 
στη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προ-
σώπων διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Θα πρέπει να αναφερθεί  επίσης ότι  σηµαντικό ρόλο για την λειτουργία του Κράτους 
αποτελεί ο φορολογικός έλεγχος. Σκοπός του είναι η επαλήθευση της αλήθειας των φορολο-
γικών δηλώσεων  ενώ σε περίπτωση µη υποβολής τους θα πρέπει να εξευρεθεί η φορολογική 
ύλη καθώς και οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν. 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαµβάνει τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες προκει-
µένου να διαπιστωθεί: 

Αν εφαρµόζονται ορθά οι διατάξεις της κείµενης φορολογικής  νοµοθεσίας 
Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις οι οποίες πρέπει να συµφω-

νούν µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων 
Αν τηρήθηκαν τα βιβλία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τις αρχές της λο-

γιστικής επιστήµης 
Αν για τις οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και λαµβάνονται τα 

προσήκοντα φορολογικά στοιχεία  
Αν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνέπεια των οποίων δεν αποδόθηκαν στο δη-

µόσιο οφειλόµενοι φόροι, τέλη, εισφορές ή απέβλεπαν µεθοδευµένα στη µη εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων. 

Ακόµη στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαµβάνονται και οι ενέργειες συλ-
λογής πληροφοριών και στοιχείων για την ορθή εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της 
επιχείρησης. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε προσωρινούς, τακτικούς και ειδικούς. Ο πιο ουσια-
στικός και εµπεριστατωµένος είναι ο τακτικός µε την έννοια ότι µε την ολοκλήρωσή του εκ-
καθαρίζονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποτέλεσαν αντικείµε-
νο του ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός είναι σηµαντικός γιατί από την µια πλευρά εισπράττονται 
σηµαντικά φορολογικά έσοδα ενώ από την άλλη επιτυγχάνεται η εθελούσια συµµόρφωση 
των επιτηδευµατιών στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι κατά 
την διενέργειά του δεν λαµβάνονται υπόψη µόνο τα δεδοµένα των βιβλίων, στοιχείων και 
των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί αλλά συνεκτιµάται και κάθε άλλο στοι-
χείο ή πληροφορία η οποία θα οδηγήσει στην εξακρίβωση των πραγµατικών φορολογικών 
υποχρεώσεων. Στον τακτικό έλεγχο επιλέγεται ένας αριθµός φορολογουµένων που θεωρείται 
ότι αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο ποσοστό φορολογητέας ύλης ή της συνολικής πιθανολο-
γούµενης φοροδιαφυγής. Υπουργική απόφαση (ΠΟΛ.1037/05) ορίζει τα κριτήρια µε βάση 
τα οποία επιλέγονται υποθέσεις φορολογουµένων οι οποίες θα ελεγχθούν, ενώ υποχρεωτικά 
ελέγχονται υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις. Την ευθύνη της επιλογής 
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των υπό έλεγχο υποθέσεων έχουν οι προϊστάµενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργα-
σία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου, καθώς και τους προϊσταµένους των τµηµάτων ή των 
εποπτειών ελέγχου. Μετά την επιλογή της υπόθεσης, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τον προ-
ϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας και ακολουθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρ-
θρου 4 του ν.3610/07 η επίδοση µαζί µε την εντολή ελέγχου πρόσκλησης στο φορολογούµε-
νο επί αποδείξει προκειµένου, αν ο ίδιος το επιθυµεί, να υποβάλλει µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα ηµερών αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, 
ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών. Με την εκπνοή της προβλεπόµενης προ-
θεσµίας η παραπάνω δυνατότητα του φορολογούµενου παύει να υφίσταται και ακολουθεί 
έλεγχος της υπόθεσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Για τον τακτικό έλεγχο στη φορολογία εισοδήµατος σχετικές είναι οι διατάξεις του 
άρθρου 66 του ν.2238/94, για τον έλεγχο ΦΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 48 τουν.2859/2000 
και για τον ΚΒΣ οι διατάξεις του άρθρου 36 του Π.∆.186/92. 
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Επίλογος και Συµπεράσµατα 

      Βάση της  παρούσας εργασίας αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη ύπαρξης ελεγκτικών µηχανισµών σε 
κάθε εποχή και σε κάθε µορφή εταιρίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα στοιχεία ανέδειξαν την 
άνοδο στη ζήτηση για ορκωτούς ελεγκτές στην παγκόσµια αγορά. Αυτή η αύξησης τονίζει την ανάγκη 
για έµπειρους και καταρτισµένους επαγγελµατίες προκειµένου να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στην 
παγκόσµια οικονοµία έτσι ώστε να βοηθηθούν οι µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις στη διαχείριση του 
κόστους και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

       Τα τεράστια οικονοµικά σκάνδαλα µεγάλων εταιριών (ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗ) δείχνουν την ανάγκη 
βελτίωσης και εκσυγχρονισµού των εποπτικών µηχανισµών. Σ' αυτές τις βελτιώσεις “έρχεται” να προ-
στεθεί και ον φορολογικός εκσυγχρονισµός ο οποίος είναι απαραίτητος προκειµένου να µπορεί να λει-
τουργεί ικανοποιητικά και αποδοτικά ο κρατικός µηχανισµός. 

          Στην χώρα µας µετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονοµία παρατηρούµε αλλαγές τις οποίες 
δεν θα µπορούσαµε να είχαµε φανταστεί µερικά χρόνια πριν. Σκέψεις -προτάσεις (που πιθανώς να 
πραγµατοποιηθούν το επόµενο διάστηµα) ώστε ορκωτοί ελεγκτές  και για µικρότερες εταιρί-
ες(πιστοποιηµένα λογιστικά γραφεία) θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της 
επιχείρησης. Οι ορκωτοί θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα περιλαµβάνει παρατηρήσεις 
και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι λογιστές -φοροτεχνικοί θα βε-
βαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόµενων δηλώσεων ως προς τη συµφωνία αυτών µε 
τα οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία µε 
βάση το σύστηµα στοχευµένων ελέγχων  θα διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον 
αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και 
στις ελεγκτικές εταιρίες. 

     Σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην χώρα µας από το παγκόσµιο Σώµα ορκωτών λογιστών και 
και Ελεγκτών ΑCCΑ σε συνεργασία  µε το ΣΟΕΛ τονίστηκε η ουσιαστική συµβολή των ορκωτών 
λογιστών στην αντιµετώπιση της κρίσης, ενώ συζητήθηκε και η νέα φορολογική νοµοθεσία. Το συ-
µπέρασµα που προέκυψε είναι ότι οι τεχνοκρατική γνώση και εµπειρία των ατόµων αυτών είναι απα-
ραίτητη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάκαµψη της οικονοµίας. Αυτό µπορεί να 
γίνει πάντα µε την συµβολή των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, από την παροχή υποστήριξης για τον 
περιορισµό των εξόδων του δηµόσιου τοµέα, της είσπραξης των εσόδων και της περιστολής της φορο-
διαφυγής.. Υποστηρίζεται η συνεισφορά του ΣΟΕΛ κυρίως µέσα από την έκδοση φορολογικού πιστο-
ποιητικού των υποχρεωτικά ελεγχόµενων εταιριών. Τέλος ,τονίστηκε  ότι βρισκόµαστε σε µια µεταβα-
τική περίοδο µε σκοπό την ίδρυση ενός συστήµατος ελέγχων των φορολογουµένων µε βάση την αξιο-
λόγηση κινδύνου. Είναι σηµαντικό οι προσπάθειες του φορολογικού ελέγχου να επικεντρώνονται 
στους τοµείς µε τους περισσότερους κινδύνους και σε όσους συστηµατικά φοροδιαφεύγουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ /ΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΩΝ 

Προς τους Μετόχους / Εταίρους της ...................................  

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ..................................ΑΕ 
(ή ΕΠΕ), της εταιρικής χρήσεως (περιόδου) που έληξε την ............................... 20ΧΧ. Η ευθύ-
νη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική 
µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών κα-
ταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
Με εξαίρεση το θέµα που αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο, ο έλεγχος µας διενεργή-
θηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτι-
κού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές κατα-
στάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµ-
βάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν 
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, 
των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων 
στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( ή του /των ∆ιαχειριστή / ων) µε τις οικονοµικές καταστά-
σεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση 
της γνώµης µας. 

Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα: 
1 2 ................................................................ 3 
Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέµατος ( ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται (ή 

µνηµονεύονται) στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 
    *Μόνο σε περίπτωση περιορισµού του εύρους ελέγχου ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση 
της εταιρείας κατά την 20ΧΧ και τα αποτελέσµατα των εργασιών της (καθώς και τις µετα-
βολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας)** της χρήσεως (ή περιό-
δου) που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονο-
µικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή τα Λογιστι-
κά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νοµοθεσία) και το περιεχόµενο της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του / των ∆ιαχειριστή /των) συµφωνεί µε τις προα-
ναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου: 
α. Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Χ που παρατίθεται στο Προσάρτηµα 

των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογι-
κές δηλώσεις για τις χρήσεις 199Χ έως και 200Χ δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογι-
κές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προ-
σαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορο-
λογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν 
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έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυ-
τό. 

β. Επίσης, εφιστούµε την προσοχή σας ότι επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας εί-
ναι µικρότερα του ηµίσεως 1/2 (ή του ενός δεκάτου 1/10) του µετοχικού της κεφαλαίου, 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47. (ή/και 48) του 
Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε 
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. 

 
(τόπος - Ηµεροµηνία)  

Ο /ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΣ / ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΉΣ/ΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΕΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

**Παρατίθεται εφόσον εφαρµόζονται τα ∆ΠΧΠ 
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Υπόδειγµα έκθεσης επισκόπησης 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ /ΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ /ΩΝ ΛΟΠΣΤΗ /ΩΝ 

 

Προς τους Μετόχους / Εταίρους της.................................................. 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
..............Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε.), της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου (ή 31 ∆εκεµ-
βρίου) 20ΧΧ. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει 
τη διοίκηση της εταιρείας. 

Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Ε-
πισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολό-
γηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πλη-
ροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οι-
κονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασί-
ας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επι-
τελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και 
διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, 
η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλ-
θει στην αντίληψη µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προα-
ναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση 
τους µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
Ελληνική νοµοθεσία). 

(τόπος - Ηµεροµηνία)  

          Ο /ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΣ / ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ /ΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΕΣ 

              Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

Σηµείωση 
Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  παρατηρήσεις  ή   θέµατα  έµφασης,  το  ανωτέρω υπόδειγµα 
διαµορφώνεται ανάλογα (βλ. υπόδειγµα εκθέσεως ελέγχου ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆/Σ ΤΗΣ  «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.»  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009  
 

Η έκθεση διαχείρισης του (∆.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2009 συντάχθηκε 
και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρη-
µατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και περιλαµβάνει όλες τις σηµαντικές επιµέρους 
θεµατικές ενότητες από τις οποίες προκύπτει µια ουσιαστική ενηµέρωση για την δραστηριό-
τητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας το 2009, καθώς και οι προοπτικές και οι 
στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2010.  
Αθήνα, Mάρτιος 2010  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2009  
 
1.1. Νέες Επενδύσεις  
 
1.2. ∆ιεθνής δραστηριότητα  
 
1.3. Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία  
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
2.1. Αποτελέσµατα χρήσης 2009  
 
2.2. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  
 
2.3. Μερισµατική πολιτική  
 
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2009 

 
 
1.1 Νέες επενδύσεις  
 

Η εταιρεία κατά το 2009 προχώρησε σε νέες επενδύσεις της τάξης των 0,5 εκ.ευρώ 
τα οποία αφορούν την τελική διαµόρφωση του νέου οικοπέδου και την βελτίωση του υπάρ-
χοντος µηχανολογικού εξοπλισµού.  

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αξιοποίηση του διπλανού οικοπέδου (18.480 m2) µε 
σκοπό την αύξηση τόσο του χώρου αποθήκευσης των παραγόµενων προϊόντων όσο και την 
προετοιµασία για την µελλοντική ανέγερση νέων βιοµηχανικών χώρων. Η νέα έκταση κρί-
θηκε απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη της Πανέλκο λαµβανοµένου υπόψη της µεγάλης 
αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια καθώς και των προοπτικών 
της εταιρείας. Το ποσό που δαπανήθηκε για την τελική διαµόρφωση ήταν 330 χιλ. ευρώ για 
το 2009.  

Το υπόλοιπο ποσό (135 χιλ. ευρώ) των επενδύσεων αφορά α) µικρές βελτιώσεις του 
µηχανολογικού εξοπλισµού για την αύξηση της παραγωγής.  

 
1.2 ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα  
 

Στην διάρκεια του 2009 η εταιρεία µας δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τις εξαγωγές 
εντός του στόχου που είχαµε θέσει στο budget (να είναι δηλαδή στο επίπεδο του 15% των 
συνολικών πωλήσεων) λόγω της αρνητικής διεθνούς οικονοµικής κατάστασης που έχει πλή-
ξει και τις Βαλκανικές χώρες από τα µέσα του 2008. Ένας άλλος σηµαντικός παράγων που 
επηρέασε τις εξαγωγές, είναι η λειτουργία πολλών νέων γραµµών παραγωγής πανέλων στις 
γειτονικές µας χώρες. Συγκεκριµένα οι εξαγωγές ανήλθαν το 2009 στα 2.120.000,00 € (µε 
ποσοστό εξαγωγών 12,7%) έναντι του 2008 που ήταν 4.179.510,00 € (µε ποσοστό εξαγωγών 
16,6%).  

 
1.3 Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία  
 

Η διεθνής οικονοµική κρίση που έχει πλήξει και την χώρα µας από τα τέλη του 2008, 
επηρέασε δυστυχώς και την εταιρεία µας, µε αποτέλεσµα την πτώση του κύκλου εργασιών 
κατά 34% σε σύγκριση µε το 2008. Οι κύριοι παράγοντες που διαµόρφωσαν την σηµαντική 
µείωση της ζήτησης των προϊόντων µας, ήταν η µεγάλη πτώση της οικοδοµικής δραστηριό-
τητας, η απροθυµία του ιδιωτικού τοµέα για νέες επενδύσεις, 3/6 το έντονο ταµειακό πρό-
βληµα του ∆ηµοσίου και τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το τραπεζικό σύστηµα 
και που είχε σαν αποτέλεσµα το ‘στέγνωµα’ της αγοράς. Εκτός από την προαναφερθείσα 
µείωση της ποσότητας των προϊόντων που διαθέσαµε (που ήταν της τάξης του 25%), ένας 
άλλος σηµαντικός παράγων ήταν και η καθίζηση των τιµών πώλησης αποτέλεσµα του έντο-
νου ανταγωνισµού που υπάρχει στον κλάδο µας. Πρέπει να τονίσουµε ότι µε τις νέες γραµ-
µές που λειτούργησαν στην Ελλάδα εντός του 2009, η συνολική παραγωγική δυνατότητα 
αγγίζει τα 14 εκατοµµύρια τετραγωνικά ετησίως, ποσότητα υπερδιπλάσια της θεωρητικής 
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ετήσιας κατανάλωσης. Η πτώση των τιµών πώλησης επηρέασε τόσο τον κύκλο εργασιών 
αλλά κυρίως την κερδοφορία της εταιρείας.  
 
 
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
 
2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009  
 
Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2009 έχουν ως εξής:  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1.1 - 31.12.2009  1.1– 31.12.2008  ∆ (%)  

Κύκλος Εργασιών  16.639.155,27  25.156.495,72  -33,8% 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα 
(EBITDA)  

987.404,40  3.803.930,67  -74,0% 

Κέρδη προ φόρων  -75.129,24  2.498.709,75  -  
Περιθώριο EBITDA  5,9%  15,1%  -60,9% 
Καθαρό περιθώριο κέρδους  -  9,9%  -  

 
 
 
2.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιµετώπισής τους 
από την εταιρεία είναι οι παρακάτω: 
 
Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1. Πιστωτικός κίνδυνος 
(Κίνδυνος επισφάλειας πελατών) 

Η εταιρεία µελετάει το ενδεχόµενο να α-
σφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία 
της. Επιπλέον έχει ιδρύσει τµήµα πιστωτι-
κού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά 
µε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανό-
τητας των πελατών της καθώς και τα µέγι-
στα επιτρεπτά όρια πίστωσης. 
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2. Κίνδυνος ρευστότητας 1 Η εταιρεία µέσω των συνεργαζόµε-
νων τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία πι-
στωτικά όρια χρηµατοδότησης.  
2 Η εταιρεία χρησιµοποιεί κατά περί-
πτωση ειδικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
(π.χ. leasing, factoring κ.α.)  
3 Η εταιρεία µε διασπορά σε µεγάλο 
πλήθος πελατών περιορίζει τους κινδύνους.  
4 Η εταιρεία είχε για τρίτη συνεχόµενη 
χρήση θετικές ταµειακές ροές (+2.745.978 
ευρώ το 2009, +1.901.687 ευρώ το 2008 και 
+1.422.750 ευρώ το 2007) από λειτουργικές 
δραστηριότητες.  
 

3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 5 ∆εν υφίσταται, λόγω του ότι το πάνω 
από το 95% των συναλλαγών γίνεται σε ευ-
ρώ. 

4. Αυξοµείωση τιµών πρώτων υλών 6 Ο ρυθµός µεταβολής των τιµών πώ-
λησης δεν συµπίπτει µε το ρυθµό µεταβολής 
της τιµής κτήσης τους µε αποτέλεσµα την 
αύξηση του µικτού περιθωρίου κέρδους 
στην περίπτωση ανοδικών τιµών και τη µεί-
ωσή του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. 
Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρµόζει στα-
θερή πολιτική αποθεµάτων ενώ µέσω της 
πολύχρονης συνεργασίας της µε τους προ-
µηθευτές της φροντίζει να ενηµερώνεται το 
συντοµότερο δυνατό για τις ανοδικές ή κα-
θοδικές τάσεις στις τιµές των πρώτων υλών 
της, εφαρµόζοντας την ανάλογη πολιτική. 

 
 
2.3 ΜΕΡΙΣΜΑ  
 
Το ∆.Σ. της εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο δεκαπενθήµερο 
του Ιουνίου 2010, τη µη διανοµή µερίσµατος και αµοιβών ∆ιευθυντικού προσωπικού για το 
τρέχον έτος.  
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

Με βασικό σκοπό τη συνέχιση της ανάπτυξης της Εταιρείας, λαµβάνοντας βεβαίως 
υπ΄όψιν τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και την διεθνή οικονοµική χρήση, οι βασικοί ά-
ξονες στρατηγικής µας για το 2010 είναι οι εξής:  
1 Νέες εγκαταστάσεις: Η εταιρεία έχει προσωρινά αναστείλει την κατασκευή του νέ-
ου βιοµηχανικού κτιρίου, ενώ ολοκλήρωσε την διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου του νέου 
οικοπέδου (18.500 m2). Η κατασκευή του νέου κτιρίου (από 4.400 έως 6.000 m2) µε σκοπό 
την καλύτερη διάταξη της υπάρχουσας παραγωγικής διαδικασίας και την δυνατότητα προ-
µήθειας νέων µηχανηµάτων εις το µέλλον, θα ξεκινήσει µόλις κρίνουµε ότι βελτιώνεται η 
κατάσταση της αγοράς. Θυµίζουµε ότι έχει ήδη εκδοθεί νέα Οικοδοµική Άδεια.  
2 Νέα γραµµή παραγωγής :  Η εταιρεία θα συνεχίσει την έρευνα αγοράς για την προ-
µήθεια µίας νέας γραµµής παραγωγής πανέλων. Λόγω της προαναφερθείσας κακής οικονο-
µικής συγκυρίας, δεν προβλέπεται η πραγµατοποίηση της αγοράς εντός του τρέχοντος έτους, 
προχωράµε όµως σε διάφορες τεχνικές µελέτες µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής δυ-
νατότητας της υπάρχουσας γραµµής τόσο σε ποσότητα όσο και σε νέα προϊόντα, γεγονός 
που θα επιτρέψει στην Πανέλκο να εξακολουθεί να αναπτύσσεται ικανοποιητικά µέχρι την 
λειτουργία της νέας γραµµής.  
3 Επέκταση εκτός Ελλάδας:  Η εταιρεία σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ε-
ξαγωγών µε πλήρη δραστηριοποίηση του τµήµατος εξαγωγών. Σηµαντική βοήθεια πιστεύ-
ουµε ότι θα δώσει η ανάπτυξη της µητρικής εταιρείας ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. στον χώρο των Βαλκα-
νίων, η οποία πλέον διαθέτει ιδιόκτητους χώρους στην Ρουµανία και στην Βουλγαρία και 
δραστηριοποιείται εµπορικά στην ίδια πελατεία µε εµάς. Πρέπει να σηµειώσουµε όµως ότι 
οι χώρες αυτές έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την ύφεση και τα όποια νέα βήµατα θα γίνουν 
µε ιδιαίτερη προσοχή.  
4 Περιορισµός των εξόδων: Η διοίκηση της εταιρείας δίνει µεγάλη βαρύτητα στον 
περιορισµό των εξόδων, και έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία µείωσης του προσωπικού που 
είναι αναπόφευκτη λόγω της µείωσης του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Το σύνολο των 
εξόδων εξετάζεται µε προσοχή, και σκοπός µας είναι να τα   περιορίσουµε στα απολύτως 
απαραίτητα για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.  
 
Αθήνα 23 Μαρτίου 2010  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ                                ∆ΑΝΙΗΛ ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΥΤ  
ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ  
                                                        ΗΛΙΑΣ ΝΑΑΡ 
 
 

Βεβαιώνεται ότι η έκθεση αυτή αποτελούµενη από 6 σελίδες είναι εκείνη που αναφέ-
ρεται στο από 24/3/2010 έκθεση ελέγχου µου.  
Αθήνα 24 Μαρτίου 2010  
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Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής  
Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851  
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
µέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
                                                                     Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 
  
Προς τους Μετόχους της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ)  
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (η «Εταιρεί-
α»), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και της θυγατρική 
της (ο «Όµιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 
31 ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πλη-
ροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµ-
βάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που 
αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη 
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις.  
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή  
 

Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών κατα-
στάσεων µε βάση το  διενεργηθέντα έλεγχο. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελλη-
νικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και 
το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε σκοπό την λήψη εύλογης διασφά-
λισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες  επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν 
την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που ο-
φείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που  αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει κατάλ-
ληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση µε τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει 
γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτι-
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κών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, κα-
θώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη.  
 
Γνώµη  
 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηµατοοικονοµική 
θέση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31∆εκεµβρίου 2006, καθώς και τη χρηµατοοι-
κονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµερο-
µηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της Έκθεσης µας , ε-
φιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 32 που παρατίθενται στο προσάρτηµα των οικο-
νοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι η µητρική εταιρεία, µεταξύ άλλων φυσικών και 
νοµικών προσώπων , φέρεται εναγόµενη σε (15) αγωγές αποζηµίωσης θυµάτων τροχαίου 
δυστυχήµατος, συνολικού ύψους 18,1 εκατ. Ευρώ. Από τις παραπάνω αγωγές συνδικάσθη-
καν έως σήµερα οι έξι (6) και εκδόθηκε η υπ’ αριθµό 97/21-6-2005 απόφαση του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης , σύµφωνα µε την  οποία οι εναγόµενοι στις ως άνω 
αγωγές υποχρεούνται να καταβάλουν, ο κάθε ένας εις ολόκληρο, το συνολικό ποσό των 
1.080.390 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση προσδοκώντας 
ευνοϊκή για αυτήν κατάληξη της επιδικίας. Η τελική έκβαση της υπόθεσης, η οποία  χαρα-
κτηρίζεται νοµικά πολύπλοκη , δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο ως εκ 
τούτου δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό .  
 
Έκθεση επί Λοιπών Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων  
 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως παρατίθεται στις 
σελίδες 7 έως 9, είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Grant Thornton  
 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44  
116 35 Αθήνα  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.127  
Ηράκλειο ,   06 Μαρτίου 2007  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής  
Εµµανουήλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς  
Α.Ε.» µε δ.τ. «Ο.Λ.Π. Α.Ε.»  
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  
 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµι-
κής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυ-
τή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχε-
τικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει ε-
πίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λο-
γιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη Ελεγκτή  
 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσε-
ων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά α-
παιτούν τη συµµόρφωση µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 
του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α-
παλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 
για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση 
του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οι-
κονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών δι-
αδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξι-
ολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών  
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που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.  
 
Γνώµη  
 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έλη-
ξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφό-
ρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  
 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέ-
πονται από τα άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του 
Ν.3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστά-
σεις.  
 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς, 13 Μαΐου 2008  
 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων  
 
Λ. Κηφισίας 124,  
Αθήνα , ΤΚ 115 26  
 
 
Α.Μ. ΣΟΕΛ.: 132 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Μ. ΣΟΕΛ.: 13701  
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ASPIS INTERNATIONAL A Ε∆ΑΚ 
 
Έκθεση ελέγχου για τη συγχώνευση των 
αµοιβαίων κεφαλαίων “ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” 
και “AAAB BLUE CHIP MEΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” 
23 Ιανουαρίου 2009 
 
Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει 15 σελίδες 
µαβ/ΝΚΤ (986523) 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και µέλος του δικτύου 
ανεξάρτητων εταιρειών-µελών της KPMG συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός 
Ελβετικού συνεταιρισµού. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
------------------------------------ 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
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ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
--------------------------------- 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
 
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Aspis International ΑΕ∆ΑΚ 
Λέκκα 23 - 25 
105 62 Αθήνα 
23 Ιανουαρίου 2009 
Κύριοι 
Σύµφωνα µε την εντολή που µας δόθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Aspis 
International Α.Ε.∆.Α.Κ. συντάξαµε την παρούσα έκθεση. 
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1 Ανάθεση ελέγχου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.∆.Α.Κ., µε τη σύµ-
φωνη γνώµη του θεµατοφύλακα "ΑΣΠΙΣ Τράπεζα Α.Ε." αποφάσισε τη συγχώνευση µε α-
πορρόφηση του αµοιβαίου κεφαλαίου "ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" από το "ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" και µετονοµα-
σία του νέου αµοιβαίου κεφαλαίου σε "ΑΑΑΒ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ". 

Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.3283/2004 «Α-
νώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων 
σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3283/2004 διοριστήκαµε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Aspis International Α.Ε.∆.Α.Κ. για να διενεργήσουµε τον έλεγχο 
της συγχώνευσης των αµοιβαίων κεφαλαίων. 
 
 
2 ∆εδοµένα συγχώνευσης 
Η ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.∆.Α.Κ διαχειρίζεται, εκτός των άλλων αµοιβαίων κεφα-
λαίων, και τα αµοιβαία κεφάλαια: 
«ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 
«ΑΑΑΒ BLUE CHIP MEΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
----------------------------------- 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
 

`Θεµατοφύλακας αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι η τράπεζα ASPIS BANK 
Α.Ε. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Οκτωβρίου 
2008αποφάσισε όπως συγχωνευθούν τα αµοιβαία κεφάλαια: «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» µε α-
πορρόφηση του πρώτου από το δεύτερο και µετονοµασία αυτού σε «ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». 

Η ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.∆.Α.Κ. στις 3 Νοεµβρίου 2008 κατάρτισε Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι, οι στόχοι και οι όροι της συγχώ-
νευσης. 

Στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης ορίστηκε ως προβλεπόµενη ηµεροµηνία πραγ-
µατοποίησης της συγχώνευσης η 19η ∆εκεµβρίου 2008 και ότι η σχέση ανταλλαγής µεριδί-
ων των αµοιβαίων κεφαλαίων θα γίνει µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου κάθε αµοιβαίου 
κεφαλαίου, η οποία θα προκύπτει από την αποτίµηση της περιουσίας των συγχωνευόµενων 
αµοιβαίων κεφαλαίων την 19η ∆εκεµβρίου 2008. Τελικά η συγχώνευση των προαναφερόµε-
νων αµοιβαίων κεφαλαίων έγινε στις 23 ∆εκεµβρίου 2008 και η σχέση ανταλλαγής µεριδίων 
των Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου κάθε αµοιβαίου κεφα-
λαίου την ηµεροµηνία αυτή. 
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Η αλλαγή της ηµεροµηνίας συγχώνευσης έγινε λόγω λήψης της έγκρισης από την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη από την αρχικά προγραµµατιζόµενη. 
Η αλλαγή της ηµεροµηνίας συγχώνευσης γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
µε σχετική επιστολή στις 21 Νοεµβρίου 2008. 

Στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, καθορίζεται ότι, οι κάτοχοι µεριδίων του αµοι-
βαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » θα 
λάβουν αριθµό µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», ίσο µε το γινόµενο του αριθµού µεριδίων που θα κατέχει κατά την 19 ∆ε-
κεµβρίου 2008 (ήδη 23 ∆εκεµβρίου 2008), επί το πηλίκο της διαίρεσης: 
 
Καθαρή Τιµή Μεριδίου απορροφηµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου την 23η ∆εκεµβρίου 
2008 
Καθαρή Τιµή Μεριδίου απορροφώντας Αµοιβαίου Κεφαλαίου την 23η ∆εκεµβρίου 
2008 
 

Η “ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ” έλαβε άδεια για τη συγχώνευση των ανω-
τέρω αµοιβαίων κεφαλαίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής µε αριθµό 6/865/18.11.2008. 

Η περίληψη της σύµβασης συγχώνευσης των αµοιβαίων κεφαλαίων όπως απαιτείτο 
από το νόµο δηµοσιεύθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2008 στις πολιτικές εφηµερίδες “ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ” και “EΘΝΟΣ” και στις οικονοµικές εφηµερίδες “ΕΞΠΡΕΣ” και “ΚΕΡ∆ΟΣ”. 

Τα οικονοµικά στοιχεία των αµοιβαίων κεφαλαίων που θα συγχωνευθούν, όπως προ-
κύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, τα οποία τηρούνται σε τιµές κτήσης κατά την 23 ∆ε-
κεµβρίου 2008, έχουν ως εξής (τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ): 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
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Καθαρό Ενεργητικό των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων σε τιµές κτήσης 
Ενεργητικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Χρεόγραφα 
-Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 14 022 354.65 1 707 129.69 
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 
-Καταθέσεις Όψεως και Προθεσµίας 1 360 102.55 214 835.40 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
-∆εδουλευµένα Έσοδα 326.74 38.02 
Σύνολο (Α) 15 382 783.94 1 922 003.11 
Παθητικό 
Πιστωτές διάφοροι 30 353.65 5 490.26 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27 670.93 5 090.80 
Σύνολο (Β) 58 024.58 10 581.06 
Καθαρό Ενεργητικό (Α) – (Β) 15 324 759.36 1 911 422.05 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
----------------------------- 
Καθαρό Ενεργητικό των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων σε τρέχουσες τιµές 
Ενεργητικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Χρεόγραφα 
-Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 6 564 505.20 903 060.00 
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 
-Καταθέσεις Όψεως και Προθεσµίας 1 360 102.55 214 835.40 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
-∆εδουλευµένα Έσοδα 326.74 38.02 
Σύνολο (Α) 7 924 934.49 1 117 933.42 
Παθητικό 
Πιστωτές διάφοροι 30 353.65 5 490.26 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27 670.93 5 090.80 
Σύνολο (Β) 58 024.58 10 581.06 
-------------------------------------- 
Καθαρό Ενεργητικό (Α) – (Β) 7 866 909.91 1 107 352.36 
Κυκλοφορούντα µερίδια 23 ∆εκεµβρίου 2008 
Α/Κ ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
1 282 041.364 
Α/Κ ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 424 554.497 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
 
3. Αποτίµηση των στοιχείων του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευόµενων αµοιβαίων 
κεφαλαίων 

Η αποτίµηση των στοιχείων του καθαρού ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων 
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.3283/2004 έχει 
ως εξής (τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ): 
Καθαρό Ενεργητικό 23 ∆εκεµβρίου 2008 
Σε τιµές κτήσης Σε τρέχουσες τιµές 
Υπεραξία/ (Υποαξία) 
ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15 324 759.36 7 866 909.91 (7 457 849.45) 
ΑΑΑΒ BLUE CHIP 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 911 422.05 1 107 352.36 (804 069.69) 
Σύνολα 17 236 181.41 8 974 262.27 (8 261 919.14) 
Στα παραρτήµατα 1 και 2 παρατίθενται οι αναλυτικές καταστάσεις των στοιχείων του καθα-
ρού 
ενεργητικού των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων. 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
--------------------------------------------- 
4 Μέθοδος καθορισµού σχέσης ανταλλαγής µεριδίων 
Αναφορικά µε τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής παραθέτονται οι ακόλουθοι υπολογι-
σµοί: 
α) Προσδιορισµός τρεχουσών τιµών µεριδίων, σε Ευρώ, στις 23 ∆εκεµβρίου 2008 των 
αµοιβαίων κεφαλαίων που συγχωνεύονται: 
Καθαρό Ενεργητικό 23 ∆εκεµβρίου 2008 
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές Κυκλοφορούντα µερίδια Τρέχουσα τιµή µεριδίου 
ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 866 909.91 1 282 041.364 6.1362 
ΑΑΑΒ BLUE CHIP 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 107 352.36 424 554.497 2.6083 
Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τις επισυναπτόµενες, στην παρούσα έκθεση, 
καταστάσεις (παραρτήµατα 1 και 2). 
β) Καθορισµός σχέσης ανταλλαγής µεριδίων 
Η ανταλλαγή των µεριδίων του απορροφηµένου αµοιβαίου κεφαλαίου µε µερίδια του 
απορροφώντος αµοιβαίου κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε τις εξής σχέσεις: 
1. Με βάση τις τρέχουσες τιµές των µεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους 
συγχώνευσης στη σχετική σύµβαση. ∆ηλαδή θα έχουµε: 
Τρέχουσα Τιµή Μεριδίου του Α/Κ ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.1362 
Τρέχουσα Τιµή Μεριδίου του Α/Κ ΑΑΑΒ BLUE CHIP 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
2.6083 = 2.3526 
Έτσι, ένα (1) µερίδιο του απορροφώµενου αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» αντιστοιχεί σε 2.3526 µερίδια του 
απορροφώντος αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
----------------------------------- 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
Για τη µετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων µεριδίων (στις 23 ∆εκεµβρίου 2008) του 
αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ» σε ισοδύναµα µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» θα έχουµε: 1 282 041.364 * 2.3526 = 3 016 087.957 
ισοδύναµα µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ» 
2. Με βάση το λόγο συµµετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώµενου αµοιβαίου 
κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφώντος αµοιβαίου κεφαλαίου. 
∆ηλαδή θα έχουµε: 
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές 
Α/Κ ΑΑAΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 866 909.91 
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές Α/Κ 
ΑΑAΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
1 107 352.36 = 7.1042 
∆ηλαδή η αναλογία του Καθαρού Ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» είναι 7.1042 σε σχέση µε το Καθαρό 
Ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». 
Με την ίδια αναλογία θα συµµετάσχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα µερίδια του αµοι-
βαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» το οποίο θα µετονο-
µαστεί σε «ΑΑΑΒ Α/Κ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». 
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∆ηλαδή, οι µεριδιούχοι του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» έναντι των µεριδίων που κατείχαν πριν την Συγχώ-
νευση, θα λάβουν: 424 554.497 * 7.1042 3 016 087.957 
ισοδύναµα µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ». 

Όπως παρατηρούµε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής µεριδίων µας δίδουν τον ίδιο α-
ριθµό ισοδύναµων µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου «ΑΑΑΒ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». 
ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ∆ΑΚ 
Έκθεση Συγχώνευσης 
23 Ιανουαρίου 2009 
© 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. 
--------------------------------------- 
3. Ύστερα από τα παραπάνω µε στοιχεία (α) και (β) τα µερίδια και οι αντίστοιχες αξίες των 
απορροφηθέντων αµοιβαίων κεφαλαίων, µετά την πράξη της συγχώνευσης, θα έχουν ως 
εξής: 
 
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές 
Ισοδύναµα µερίδια 
Τρέχουσα τιµή µεριδίου 
 
ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 866 909.91 3 016 087.957 2.6083 
 
ΑΑΑΒ BLUE CHIP 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 107 352.36 424 554.497 2.6083 
Σύνολα 8 974 262.27 3 440 642.454 2.6083 
Σηµειώνεται ότι, τα βιβλία του αµοιβαίου κεφαλαίου που απορροφάται, έκλεισαν µε βάση 
τις αξίες κτήσης και µε τις ίδιες αξίες όλοι οι λογαριασµοί του µεταφέρθηκαν στα βιβλία του 
απορροφώντος αµοιβαίου κεφαλαίου. 
Με εκτίµηση, 
ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Νικόλαος Τσιµπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17151 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Σελίδα 1 από 2) 
 
 
 
 
ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 23 ∆εκεµβρίου 2008, πριν τη συγχώνευση 
Τεµάχια Τιµή µονάδας 
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Αξία κτήσης 
Τρέχουσα τιµή µονάδας 
Τρέχουσα αξία 
Χρεόγραφα Εσωτερικού 
EFG Eurobank 14 000 16.25 227 542.48 5.14 71 960.00 
Εθνική Τράπεζα 28 000 21.26 595 239.59 11.76 329 280.00 
Aspis Bank 250 000 3.31 828 298.80 0.81 202 500.00 
Τράπεζα Πειραιώς 15 000 15.68 235 245.07 5.72 85 800.00 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 25 000 16.06 401 560.31 5.06 126 500.00 
Alpha Bank 12 000 16.07 192 885.96 5.86 70 320.00 
Μπάµπης Βωβός 20 000 20.33 406 515.14 8.04 160 800.00 
Ασπις Πρόνοια ΑΕΓΑ 950 000 1.23 1 167 877.72 0.67 636 500.00 
Ελλάκτωρ 55 000 8.27 455 072.00 3.86 212 300.00 
ΑΒΑΞ 65 000 4.54 295 111.40 2.25 146 250.00 
Μυτιληναίος 60 000 8.64 518 596.50 3.90 234 000.00 
ΟΤΕ 50 000 17.94 896 824.36 11.56 578 000.00 
ΕΥ∆ΑΠ 70 000 10.82 757 288.36 4.86 340 200.00 
ΕΤ.Υδρεύσεως Θεσ/νίκης 120 000 6.60 792 054.30 4.14 496 800.00 
∆ΕΗ 20 000 28.35 566 956.54 12.00 240 000.00 
ΜΟΤOR OIL 30 000 13.30 399 043.06 7.20 216 000.00 
YΓΕΙΑ ∆ιαγνωσ. & 
Θεραπ. Κέντρο Αθηνών 50 000 3.71 185 554.66 1.69 84 500.00 
ΙΑΣΩ 24 120 5.76 138 934.00 4.46 107 575.20 
Jumbo 40 000 9.36 374 182.54 7.74 309 600.00 
Φουρλής 40 000 16.24 649 695.63 4.96 198 400.00 
ΟΠΑΠ 37 000 23.96 886 466.49 21.34 789 580.00 
ΙNTRALOT 80 000 11.27 901 294.46 2.86 228 800.00 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ 70 000 10.86 760 041.98 3.46 242 200.00 
ΜΕΤΚΑ 50 000 14.87 743 433.30 6.20 310 000.00 
∆ΙΑΣ Ιχθ/γειες 100 000 4.32 432 000.00 1.03 103 000.00 
Μετ. µη εις. Στο Χ.Α 
Ηπειρωτική 100 000 1.72 172 000.00 0.01 1 000.00 
Μερίσµατα Μετοχών Εσωτερικού 
Μέρισµα ΟΠΑΠ 37 000 0.72 26 640.00 0.72 26 640.00 
Μέρισµα Jumbo A.E.E. 40 000 0.40 16 000.00 0.40 16 000.00 
Σύνολο Χαρτοφυλακίου 14 022 354.65 6 564 505.20 
∆ιαθέσιµα 
Καταθέσεις Όψεως Αspis 
Bank 10 546.16 10 546.16 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
σε Ευρώ 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Aspis Bank 716 375.94 716 375.94 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Alpha Bank 165 621.19 165 621.19 
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Προθεσµιακές καταθέσεις 
Τράπεζας Πειραιώς 467 559.26 467 559.26 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Σελίδα 2 από 2) 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
∆εδουλευµένοι τόκοι 326.74 326.74 
Σύνολο ενεργητικού 15 382 783.94 7 924 934.49 
Υποχρ. από φόρους τέλη 27 670.93 27 670.93 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 30 353.65 30 353.65 
Σύνολο υποχρεώσεων 58 024.58 58 024.58 
Καθαρό ενεργητικό 15 324 759.36 7 866 909.91 
Αριθµός µεριδίων 1 282 041 364 
Τιµή µεριδίου 6.1362 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BLUE CHIP ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 23 ∆εκεµβρίου 2008, πριν τη συγχώνευση 
Τεµάχια Τιµή µονάδας 
Αξία κτήσης 
Τρέχουσα τιµή µονάδας 
Τρέχουσα αξία 
Χρεόγραφα Εσωτερικού 
EFG Eurobank 5 000 11.62 58 089.32 5.14 25 700.00 
Εθνική Τράπεζα 5 500 14.71 80 892.25 11.76 64 680.00 
Aspis Bank 50 000 2.80 140 000.00 0.81 40 500.00 
Τράπεζα Πειραιώς 5 000 14.46 72 312.79 5.72 28 600.00 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 10 000 12.82 128 159.28 5.06 50 600.00 
Alpha Bank 5 000 9.04 45 202.38 5.86 29 300.00 
Ασπις Πρόνοια ΑΕΓΑ 200 000 0.90 180 000.00 0.67 134 000.00 
Μυτιληναίος 10 000 9.82 98 177.75 3.90 39 000.00 
COCA-COLA 3 000 24.90 74 710.90 10.38 31 140.00 
ΟΤΕ 8 500 17.71 150 520.99 11.56 98 260.00 
∆ΕΗ 4 000 30.75 122 980.30 12 48 000.00 
ΜΟΤOR OIL 7 000 16.46 115 196.48 7.20 50 400.00 
Ελληνικά Πετρέλαια 5 000 8.52 42 616.76 5.40 27 000.00 
Jumbo 5 000 9.21 46 067.16 7.74 38 700.00 
Φουρλής 5 000 16.04 80 205.14 4.96 24 800.00 
ΟΠΑΠ 5 000 18.09 90 435.82 21.34 106 700.00 
ΙNTRALOT 8 000 11.13 89 019.69 2.86 22 880.00 
ΜΕΤΚΑ 6 000 14.49 86 942.68 6.20 37 200.00 
Μερίσµατα Μετοχών 
Εσωτερικού 
Μέρισµα ΟΠΑΠ 5 000 0.72 3 600.00 0.72 3 600.00 
Μέρισµα Jumbo A.E.E. 5 000 0.40 2 000.00 0.40 2 000.00 
Σύνολο Χαρτοφυλακίου 1 707 129.69 903 060.00 
∆ιαθέσιµα 
Προθεσµιακές καταθέσεις σε Ευρώ 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Aspis Bank 42 065.11 42 065.11 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Alpha Bank 27 052.53 27 052.53 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Τράπεζας Πειραιώς 145 717.76 145 717 76 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
Ενεργητικού 
∆εδουλευµένοι τόκοι 38.02 38.02 
Σύνολο ενεργητικού 1 922 003.11 1 117 933.42 
Υποχρ. από φόρους τέλη 5 090.80 5 090.80 
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Πιστωτές ∆ιάφοροι 5 490.26 5 490.26 
Σύνολο υποχρεώσεων 10 581.06 10 581.06 
Καθαρό ενεργητικό 1 911 422.05 1 107 352.36 
Αριθµός µεριδίων 424 554.497 
Τιµή µεριδίου 2.6083 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
(Σελίδα 1 από 2) 
ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 23 ∆εκεµβρίου 2008, µετά τη συγχώνευση 
Τεµάχια Τιµή µονάδας 
Αξία κτήσης Τρέχουσα τιµή µονάδας 
Τρέχουσα αξία 
Χρεόγραφα Εσωτερικού 
 
EFG Eurobank 19 000 15.03 285 631.80 5.14 97 660.00 
Εθνική Τράπεζα 33 500 20.18 676 131.84 11.76 393 960.00 
Aspis Bank 300 000 3.23 968 298.80 0.81 243 000.00 
Τράπεζα Πειραιώς 20 000 15.38 307 557.86 5.72 114 400.00 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 35 000 15.14 529 719.59 5.06 177 100.00 
Alpha Bank 17 000 14.01 238 088.34 5.86 99 620.00 
Μπάµπης Βωβός 20 000 20.33 406 515.14 8.04 160 800.00 
Ασπις Πρόνοια ΑΕΓΑ 1 150 000 1.17 1 347 877.72 0.67 770 500.00 
Ελλάκτωρ 55 000 8.27 455 072.00 3.86 212 300.00 
ΑΒΑΞ 65 000 4.54 295 111.40 2.25 146 250.00 
Μυτιληναίος 70 000 8.81 616 774.25 3.90 273 000.00 
COCA-COLA 3 000 24.90 74 710.90 10.38 31 140.00 
ΟΤΕ 58 500 17.90 1 047 345.35 11.56 676 260.00 
ΕΥ∆ΑΠ 70 000 10.82 757 288.36 4.86 340 200.00 
ΕΤ.Υδρεύσεως Θεσ/νίκης 120 000 6.60 792 054.30 4.14 496 800.00 
∆ΕΗ 24 000 28.75 689 936.84 12 288 000.00 
ΜΟΤOR OIL 37 000 13.90 514 239.54 7.20 266 400.00 
Ελληνικά Πετρέλαια 5 000 8.52 42 616.76 5.40 27 000.00 
YΓΕΙΑ ∆ιαγνωσ. & 
Θεραπ. Κέντρο Αθηνών 50 000 3.71 185 554.66 1.69 84 500.00 
ΙΑΣΩ 24 120 5.76 138 934.00 4.46 107 575.20 
Jumbo 45 000 9.34 420 249.70 7.74 348 300.00 
Φουρλής 45 000 16.22 729 900.77 4.96 223 200.00 
ΟΠΑΠ 42 000 23.26 976 902.31 21.34 896 280.00 
ΙNTRALOT 88 000 11.25 990 314.15 2.86 251 680.00 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ 70 000 10.86 760 041.98 3.46 242 200.00 
ΜΕΤΚΑ 56 000 14.83 830 375.98 6.20 347 200.00 
∆ΙΑΣ Ιχθ/γειες 100 000 4.32 432 000.00 1.03 103 000.00 
Μετ. µη εις. Στο Χ.Α 
Ηπειρωτική 100 000 1.72 172 000.00 0.01 1 000.00 
 
Μερίσµατα Μετοχών 
Εσωτερικού 
Μέρισµα ΟΠΑΠ 42 000 0.72 30 240.00 0.72 30 240.00 
Μέρισµα Jumbo A.E.E. 45 000 0.40 18 000.00 0.40 18 000.00 
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Σύνολο Χαρτοφυλακίου 15 729 484.34 7 467 565.20 
 
∆ιαθέσιµα 
Καταθέσεις Όψεως Αspis 
Bank 10 546.16 10 546.16 
Προθεσµιακές καταθέσεις σε Ευρώ 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Aspis Bank 758 441.05 758 441.05 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Alpha Bank 192 673.72 192 673.72 
Προθεσµιακές καταθέσεις 
Τράπεζας Πειραιώς 613 277.02 613 277.02 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
(Σελίδα 2 από 2) 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
∆εδουλευµένοι τόκοι 364.76 364.76 
Σύνολο ενεργητικού 17 304 787.05 9 042 867.91 
Υποχρ. από φόρους τέλη 32 761.73 32 761.73 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 35 843.91 35 843.91 
Σύνολο υποχρεώσεων 68 605.64 68 605.64 
Καθαρό ενεργητικό 17 236 181.41 8 974 262.27 
Αριθµός µεριδίων 3 440 642.454 
Τιµή µεριδίου 2.6083 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
  
 
Προς την Proton Τράπεζα Α.Ε.  
 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις της  «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» της περιόδου 
που έληξε την 30/09/2006, στα πλαίσια του Κανονισµού 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη ∆ιοίκηση της Ε-
ταιρείας. Η δική µας ευθύνη  περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί 
των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλεί-
ψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοι-
χείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσί-
ασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργή-
θηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσης µας.  

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρίας και την ενοποιηµέ-
νη οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 30/09/2006 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της και του Οµίλου  καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές 
της Εταιρείας και του Οµίλου, της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιε-
χόµενο της Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οι-
κονοµικές καταστάσεις.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφι-
στούµε την προσοχή σας στα εξής:  

1) Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση (6.3) που παρατίθεται στη παρούσα έκθεση η Ε-
ταιρεία συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της «∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (∆ΑΝΕ)» µε ποσοστό 41,87%.  

Λόγω του ότι η ∆.Α.Ν.Ε. είχε υπαχθεί στο άρθρο 46 του Ν. 1892/90 και επειδή δεν 
είχε συντάξει οικονοµικές καταστάσεις για το 2004, 2005 και το πρώτο εννεάµηνο του 2006, 
δεν έχει συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στις ατοµικές οικονο-
µικές καταστάσεις είχε διαγραφεί πλήρως το κόστος συµµετοχής καθώς και οι απαιτήσεις 
της Εταιρείας έναντι της Ήδη ο ειδικός εκκαθαριστής προέβη την 5η Ιουλίου 2006 στον 
πλειστηριασµό των περιουσιακών στοιχείων της ∆.Α.Ν.Ε. και όπως ενηµέρωσε την Εταιρεία 
µε την από 10η Αυγούστου 2006 επιστολή του, δεν υφίσταται δυνατότητα ικανοποίησης του 
συνόλου των πιστωτών της ∆.Α.Ν.Ε. από το επιτευχθέν τίµηµα του πλειστηριασµού.  
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2) Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση (8.2) που παρατίθεται στη παρούσα έκθεση, οι 
φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας και των ενοποιούµενων εταιρειών για συγκεκριµένες 
χρήσεις, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδε-
χόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν 
και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προ-
βλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικο-
νοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.  

3) Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση (6.3) της παρούσας έκθεσης, για τη θυγατρική 
Λ.ΑΝ.Ε. που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, συντρέχει περί-
πτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920.  
  

     Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007  
 

     Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 

Εµµανουήλ Πετράκης  
 

 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 18731  
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