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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Έξεπλα ζηηο κε εηζεγκέλεο Α.Δ. - Ζ 

επηξξέπεηα ηνπο ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο, ηνπ ηκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, βαζηδφκελε 

ζε ειιεληθή θαη μέλε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία, θαζψο θαη ζε πξσηνγελή εκπεηξηθή 

έξεπλα. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ, θ. Ννχια Αζαλάζην, ηφζν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα 

ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα, φζν θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαζ‟ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, νθείισ λα επραξηζηήζσ αθφκα ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή θ. Λνπκηψηε Βαζίιεην, πνπ κε ραξά κνπ έδσζε ηελ γλψκε ηνπ, θαηά 

ηελ αξρηθή κνπ πξνζπάζεηα λα ζρεκαηνπνηήζσ θαη λα δψζσ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ζην εξεπλεηηθφ κνπ ελδηαθέξνλ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο δηάθνξεο 

πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ», θαζψο 

θαη ηελ ζρέζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ην θαηλφκελν απηφ. ηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί εκπεηξηθά ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο κε εηζεγκέλεο 

αλψλπκεο εηαηξίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηελεξγήζεθε έξεπλα ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ 1000 κε εηζεγκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

2009. 

Αξρηθά κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο αξζξνγξαθίαο 

επηρεηξνχκε λα αλαιχζνπκε ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδνληαο ηνλ φξν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαη 

ζπλαθψλ ελλνηψλ, ηα θίλεηξα, ηηο πξαθηηθέο αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξίαο. Καηφπηλ νξηνζεηνχκε ηελ επζχλε ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζηεξηδφκελνη ηφζν ζηελ ππάξρνπζα αξζξνγξαθία φζν θαη ζην δηεζλέο θαη 

ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην. Γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ ζρέζε 

ησλ ειεγθηψλ κε ηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

αλαιχνπκε θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ινγηζηηθά ζθάλδαια θαη ηελ ζηάζε πνπ 

θξάηεζαλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζε θαζέλα απφ απηά. Καηφπηλ εμεηάδνπκε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλάο καο. πγθεθξηκέλα, 

αλαηξέρνπκε ζηελ αξζξνγξαθία θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ βαζκφ νκνηνκνξθίαο πνπ απηφ παξνπζηάδεη. 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο, παξαζέζακε γηα ιφγνπο πην 

νινθιεξσκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ αλαγλψζηε αιιά θαη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο  

θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

Σέινο παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο, πνπ εθπνλήζεθε 

φπσο πξνείπακε  ζε 1000 κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο, κε ζθνπφ αλαιχνληαο ηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ λα εμεηάζνπκε, ηφζν ηελ έθηαζε ηεο 
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εζειεκέλεο ή κε αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ ηηο ειιεληθέο κε 

εηζεγκέλεο, φζν θαη ηελ επηξξέπεηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή. Δπηρεηξήζεθε επίζεο λα εμεηαζηεί θαηά πφζν νξηζκέλα βαζηθά νηθνλνκηθά 

κεγέζε θαη δείθηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη Πσιήζεηο, ηα πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα, ην 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ, θαη νη δείθηεο πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο, 

Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, 

Ίδηα Κεθαιαία / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Αζψκαηεο θαη Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο / 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Απαηηήζεηο / Πσιήζεηο, Απαηηήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, 

επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ αιινίσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ έξεπλα απέδεημε φηη έλαο πνιχ κηθξφ αξηζκφο ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ 

απνζπνχλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε , δειαδή 

απαιιαγκέλν απφ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αθξίβεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to present various aspects of the phenomenon of 

“Manipulation of Financial Statements” and the relationship of the auditors to this 

phenomenon. 

Present work attempts to investigate empirically the application of practical 

falsification of financial statements by the Greek unlisted companies. For this 

purpose, survey carried out in 1000 audit certificates of unlisted companies on the 

financial statements of 2009. 

Initially, through the review of international and Greek scientific articles we try to 

analyze the basic theoretical framework of falsifying financial statements examining 

the concept of the accounting fraud and related concepts, motivations, practices and 

their impact on the financial statements of the company. Afterwards, we investigate 

the responsibility of auditors relying both on the existing literature and on 

international and Greek legal framework. To effectively delineate the relationship of 

auditors with falsifying statements we analyze some of the major accounting scandals 
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and the attitude held by audit firms in each of them. Then we look at issues 

concerning the audit report in order to understand better the basic tool of our research. 

Specifically, we refer to the literature and the legal framework concerning the 

contents of the audit report and the degree of its uniformity. 

Before presenting our own research we quote, for more comprehensive information 

to the reader but also for comparative purposes, to some of the most important 

investigations referring mainly to Greek businesses and are consistent with the goals 

of this thesis. 

Finally we present the results of our survey conducted in 1000, as we have said, 

unlisted companies. We analyze the audit reports of those companies to consider both 

the extent of deliberate or no deliberate falsification of the financial figures from 

Greek unlisted and the susceptibility of different industries in this direction. We also 

examined whether certain key financial figures namely Sales, before Tax Earnings, 

Total Assets, and the indicators: before Taxes Earnings / Sales, Sales / Total Assets, 

before Taxes Earnings / Total Assets , Equity / Total Assets, Intangible and Tangible 

Assets / Total Assets, Receivables / Sales, Receivables / Total Assets, affect the 

degree of earnings management. 

The survey showed that a very small number of unlisted companies have an audit 

report free of comments from the auditors regarding the accuracy of published 

financial statements.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έιαβε 

παγθνζκίσο κεγάιε έθηαζε νδεγψληαο ζε έλα θχκα εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «καγεηξέκαηνο» ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηερληθψλ λφζεπζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εηαηξηψλ νδήγεζαλ πνιιέο εηαηξίεο- 

θνινζζνχο ζε ρξενθνπία θαη ήγεηξαλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηνλ 

ξφιν θαη ηελ επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ απέηπραλ λα εληνπίζνπλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ γηα ηηο απνθιίζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ απφ ηα παξνπζηαδφκελα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεγέζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ζε απηφ ην 

ζεκείν ηηο Δπξσπατθέο εηαηξίεο Parmalat (ηηαιηθή) θαη  Ahold (νιιαλδηθή) θαη ηηο 

Ακεξηθάληθεο Enron, WorldCom, Qwest, Xerox, Tyco, HealthSouth πνπ 

νδεγήζεθαλ ζε ρξενθνπία κεηά απφ εθηεηακέλε παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ παζή (2002)
1
 «ην ζέκα είλαη ηεξάζηην επεηδή εθηφο απφ ηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνπ νδεγείηαη ζε κηα ηέηνηα πξαθηηθή, εκπιέθνληαη επίζεο 

εηαηξείεο νξθσηψλ ινγηζηψλ θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη». 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Enron, ε πηψρεπζε ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη 

φηη θφζηηζε πεξίπνπ 70 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε κε 

άκεζα ζηγφκελνπο επελδπηέο – κεηφρνπο, εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο ηεο 

εηαηξίαο, ε πνιπεζληθή ειεγθηηθή εηαηξία Arthur Andersen θαίλεηαη λα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηρείξεζεο πνπ ελεπιάθε ζε κία ηέηνηα ηεξάζηηα 

ειεγθηηθή απνηπρία, κε απνηέιεζκα ε κεγαιχηεξε έσο ηφηε ειεγθηηθή εηαηξία λα 

νδεγεζεί ζε ρξενθνπία. 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε έξεπλα ηεο 

KPMG
2
 ε νπνία ην 1993 εμέηαζε ηηο 2000 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ησλ Ζλσκέλσλ 

                                                           
1
 παζήο, Υ. (2002), “Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, Λογιζηήρ, 

επηέκβξηνο, Σεχρνο 570, ζει. 1286-1294. 
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Πνιηηεηψλ κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηνλ βαζκφ εκθάληζεο απάηεο ζηηο ακεξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο. Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε εηαηξίεο απφ ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν, ηνλ 

θιάδν αζθαιεηψλ, ηνλ θιάδν πγείαο θαη ηνλ θιάδν ιηαληθήο. Απφ ηνπο 330 εηαηξίεο 

πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα, ην 26% παξαδέρζεθε φηη είραλ αληηκεησπίζεη 

ελέξγεηεο απάηεο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σν κέζν θφζηνο απηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ήηαλ $200,000 γηα θάζε επηρείξεζε. ε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο ηεο 

εηαηξίαο KPMG
3
 ην πνζνζηφ εκθάληζεο απάηεο ηνπ ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζηηο 

εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 62% γηα ην 1998 θαη 75% γηα ην 2003 γεγνλφο 

πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο έμαξζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  

χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα ην θφζηνο απφ απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ φια ηα άιια είδε εκθαληδφκελεο 

εηαηξηθήο απάηεο.  Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη απηέο ηηο δηαθνξέο. 

Πίλαθαο 1: Μέζν εηήζην θφζηνο απφ δηαθνξεηηθά ήδε απάηεο (KPMG, 1993) 

ΜΕΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 (σε χιλιάδες $) 

Απάτθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 257.923 

Αςφαλιςτικι απάτθ 33.709 

Απάτθ που ςχετίηεται με πελάτεσ 2.705 

Απάτθ ςτθν οποία εμπλζκονται τρίτα μζρθ 759 

Απάτθ προςωπικοφ 464 

Insider trading (εκμετάλλευςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν) 432 

Απάτθ με χριςθ υπολογιςτϊν 67 

 

Άιιε κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηψλνληαη πάλσ απφ $ 1 εθαη. έρεη απμεζεί ζεκαληηθά φπσο 

δείρλεη θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

                                                                                                                                                                      
2
 KPMG (1993), “Fraud Survey Results-1993”, New York: KPMG Peat Marwick, 1993. 

3
 KPMG (2003), “Fraud Survey”, δηαζέζηκν ζην 

http://www.amr.kpmg.com/aci/docs/surveys/Fraud%20Survey_040855_R5.pdf 
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ρεδηάγξακκα 1: Εεκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ εηαηξηθήο απάηεο (KPMG, 1993) 

ε έλα άιιν άξζξν
4
 ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ GAO 

(Government Accountability Office, Ζ.Π.Α.), ην 1995 ε ζπλνιηθή εηήζηα δεκία πνπ 

ζεκεηψλεη ζπγθεθξηκέλα ν θιάδνο πγείαο ιφγσ απάηεο είλαη $ 47 δηζεθαηνκκχξηα, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ.        

Καη ζηελ ρψξα καο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ηεο επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο 

είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ελψ κάιηζηα ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ καο δίλνπλ ηελ 

ζιηβεξή πξσηηά φζνλ αθνξά ηελ αδηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.
5
 Ο ιφγνο απηφο απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα ηεο δηθήο καο έξεπλαο, 

φπνπ εμεηάδνπκε κε εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο, πνπ απνηεινχλ ηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 

πγθξηκέλα ε δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζηεξηδφκελνη ζηελ ππάξρνπζα αξζξνγξαθία, 

αλαιχνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηα θίλεηξα θαη ηηο βαζηθφηεξεο πηνζεηνχκελεο πξαθηηθέο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνπκε πσο επεξεάδνπλ νη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ηα πάγηα θαη ην 

                                                           
4
 Gardner, J. (1995), “The FBI is here”, The White Paper, August / September, p. 4. 

5
 Bhattacharya, U., Daouk, H. & Welker, M. (2003), “The world price of earnings opacity”, The 

Accounting Review, 78: 641-678. 
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θπθινθνξνχλ  ελεξγεηηθφ, θαη αλαθεξφκαζηε θαη ζε εηδηθνχο εζσηεξηθνχο 

ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο ηξφπνη «καγεηξέκαηνο» ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κηαο επηρείξεζεο, πνπ ζπλαληάκε θαη ζηελ έξεπλά καο. 

ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε ηεο επηλνεηηθήο 

ινγηζηηθήο κε εηζεγκέλεο θαη κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζακε ζην θεθάιαην απηφ έρεη σο αθνξκή ην γεγνλφο φηη ζέιακε λα 

ζηεξίμνπκε ζε ζεσξεηηθή βάζε ηελ χπαξμε επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο ηφζν ζε 

εηζεγκέλεο φζν θαη ζε κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο.   

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηνλ ξφιν θαη ηελ επζχλε ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ ζηελ απνθάιπςε ησλ αλαθξηβψλ κεγεζψλ ζηεξηδφκελνη ηφζν ζηε 

ππάξρνπζα αξζξνγξαθία φζν θαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί κεηά 

θπξίσο ηελ απνθάιπςε ησλ ζθαλδάισλ ηεο δηεηίαο 2001-2002.  

ην πέκπην θεθάιαην εμεηάδνπκε ην ηζηνξηθφ θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ ζηα ινγηζηηθά ζθάλδαια ηεο Parmalat, ηεο Tyco, ηεο Xerox θαη ηεο 

Healthsouth. 

ην έθην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ ππάξρνπζα αξζξνγξαθία σο πξνο ηελ 

ειεγθηηθή ελαξκφληζε αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη αλαιχνπκε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ην φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ εκπεηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο.   

ην έβδνκν θεθάιαην παξαζέηνπκε απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπλάθεηα κε ην ζθνπφ ηεο δηθήο καο έξεπλαο ψζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη ζηνλ 

αλαγλψζηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο. 

Σέινο ζην φγδνν, έλαην θαη ην δέθαην θεθάιαην, πνπ απνηειεί ην εκπεηξηθφ ηκήκα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμεηάδνπκε ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ειέγρνληαο ηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο 1000 

κε εηζεγκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2009. εκεηψλνπκε 

φηη παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εθδεισζεί παγθνζκίσο έληνλν επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ έρεη εθπνλεζεί ζηελ Διιάδα θακία έξεπλα 

νχηε παξφκνηαο έθηαζεο, νχηε έξεπλα πνπ λα αθνξά κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Δπίζεο 
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δελ έρεη εμεηαζηεί ε επηξξέπεηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ζηελ εκθάληζε ιαζψλ ή 

παξαιείςεσλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιαζψλ ή 

παξαιείςεσλ αλά θιάδν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΑΣΗ 

 

1.1 Οξηζκόο 

 

Ζ έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο απάηεο έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ 

αθαδεκατθψλ φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηψλ 

θαζψο θαη ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ παγθνζκίσο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 

νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο απάηεο  θαη ηεο ζπλπθαζκέλεο έλλνηαο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ή επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο πξηλ εμεηάζνπλ ηελ εκπινθή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ζε απηήλ. 

Ο Prosser
6
 θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηελ απάηε παξαζέηεη ηα εμήο 

ζηνηρεία πνπ ηελ νξηνζεηνχλ: 

 Λάζνο παξάζεζε νπζησδψλ γεγνλφησλ 

 Ζ παξάζεζε απηή έγηλε κε επίγλσζε ηνπ ιάζνπο 

 Κάπνην άηνκν έρεη πξνβεί ζε απηήλ ηελ ςεπδή παξάζεζε 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα  νη Elliot θαη Willingham
7
, φξηζαλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απάηε σο ηελ εζειεκέλε απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη απφ ηελ δηνίθεζε κηα επηρείξεζεο 

θαη ε νπνία βιάπηεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο δαλεηζηέο κέζα απφ ηελ νπζηψδε 

παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ο Ian Griffiths (1992)
8
 ζηε ιεγφκελε βίβιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθέξεη 

φηη ε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή είλαη ην κεγαιχηεξν θφιπν κεηά ην Γνχξεην Ίππν».  

Καηά κηα άιιε άπνςε
9
 θάζε απάηε απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία: 

                                                           
6
 Prosser, W.L. (1971), Handbook of the Law of Torts, West Publishing St. Paul, MN. 

7
 Elliot, R.K. and Willingham, J.J. (1980), Management Fraud: Detection and Deterrence, Pertocelli 

Books, New York, NY. 
8
 Griffiths, I. (1992), Creative Accounting: How to Make Your Profits What you Want them to Be, 

Editor: Thomson Learning. 

9
 Albrecht, W.S. (1996 a), “Employee Fraud”, Internal Auditor, October, p. 26. 
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 «ην θιέςηκν» ην νπνίν εκπεξηέρεη ηνλ παξάλνκν ζθεηεξηζκφ ρξεκάησλ, 

απνζεκάησλ ή αθφκα θαη πιεξνθνξηψλ 

 «ηελ θάιπςε» ε νπνία εκπεξηέρεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνρψξεζαλ νη 

«απαηεψλεο» πξνθεηκέλνπ λα θξχςνπλ ηελ απάηε 

 «ηελ ζπαηάιε» ησλ θιεκκέλσλ ρξεκάησλ ή ηελ πψιεζε ησλ θιεκκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ή / θαη πιεξνθνξηψλ ζε ρξήκα. 

Οη Amat, Blake θαη Dowds (1999)
10

 νξίδνπλ ηε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή» σο κηα 

δηαδηθαζία φπνπ νη ινγηζηέο αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνπο ινγηζηηθνχο 

θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα κεγέζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο κηαο επηρείξεζεο 

Απφ ηελ άιιε, ν Beneish (1999)
11

 ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπλψλπκν φξν «δηαρείξηζε 

ησλ θεξδψλ (Earnings Manipulation)» ιέγνληαο φηη είλαη, «ε ηαθηηθή φπνπ ε 

δηνίθεζε (Management) κηαο εηαηξίαο παξαβηάδεη ηηο Γεληθά Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο 

Αξρέο (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζεη θαηά ζπκθέξνληα ηξφπν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». 

Ο παζήο (2002)
12

  ζε άξζξν ηνπ επηζεκαίλεη φηη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζθφπηκν «ρεηξηζκφ» (manipulation) ζηνηρείσλ ηνπο, 

φπσο ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ή ππνηίκεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή δεκηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηνπο. Οη 

ρεηξηζκνί απηνί έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

O Rezaee (2002)
13

 θαζφξηζε ηνπο πέληε παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηελ 

πεξίπησζε εκθάληζεο απάηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Απηνί νη πέληε παξάγνληεο είλαη νη παξαθάησ: cooks, recipes, incentives, monitoring, 

end results (CRIME). Ζ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ γχξσ απφ ην 

                                                           
10

 Amat, O., Blake, J. & Dowds, J. (1999), “The Ethics of Creative Accounting”, Economics Working 

Paper 349,  December, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra. 

11
 Beneish, M.D. (1999), “The detection of earnings manipulation‟‟, Financial Analyst Journal, 

(electronic version), Vol. 55, No 5, pp 24-36. 

12
 παζήο, Υ. (2002),”Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, Λογιζηήρ, 

επηέκβξηνο, Σεχρνο 570, ζει. 1286-1294. 

13
 Rezaee, Z. (2002): “Causes, consequences and deterrence of financial statement fraud‟‟, Critical 

Perspectives on Accounting, (2005), p 277-298. 
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έγθιεκα ησλ ιαλζαζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (fsf) θαίλεηαη 

αλάγιπθα ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. 

 

 

ρεδηάγξακκα 2:  cooks, recipes, incentives, monitoring, end results (CRIME), 

(Rezaee, 2002) 

Σν πξψην γξάκκα ηεο ιέμεο Crime αλαθέξεηαη ζηνπο Cooks, ζηνπο εκπλεπζηέο 

δειαδή ηεο απάηεο πνπ είλαη ζπλήζσο αλψηεξα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο ή αθφκα θαη νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο.  Σν δεχηεξν γξάκκα R αλαθέξεηαη ζηελ ιέμε recipes 

ηελ «ζπληαγή» δειαδή πνπ αθνινχζεζαλ νη εκπιεθφκελνη πξνθεηκέλνπ λα 

«καγεηξέςνπλ» ηα ινγηζηηθά κεγέζε. Σν ηξίην γξάκκα I αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα θαη 

εμεγεί ηνπο ζπλήζεηο ιφγνπο πνπ ηα ζηειέρε θαη νη νξθσηνί εκπιέθνληαη ζηελ απάηε. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε πξνζπαζνχλ θπξίσο λα δηαηεξήζνπλ ηα θέξδε ζε ςειά επίπεδα 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ bonuses ή λα αλεβάζνπλ ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο πνπ 

θαηέρνπλ απφ ηελ εηαηξία. Απφ ηελ άιιε νη νξθσηνί ειεγθηέο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ 

θαιή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Σν γξάκκα M αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν 

(monitoring) πνπ ππάξρεη ζηελ εηαηξία θαη αθνξά ηφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φζν θαη ην έξγν ησλ 

εμσηεξηθψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σέινο ην γξάκκα Δ αλαθέξεηαη ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα  (end results) θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζθαλδάινπ.  

Ζ Merriam Webster Unabridged
14

 (2002), αλαθέξεη φηη ε παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απνηειεί ηελ εζθεκκέλε αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ λα 

                                                           
14

 Ζ Merriam–Webster είλαη ακεξηθαληθή εθδνηηθή εηαηξία, ζπγαηξηθή ηεο εγθπθινπαίδεηαο Britannica 

θαη εθδίδεη θπξίσο εμεηδηθεπκέλα ιεμηθά. 
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παξαζπξζεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζε θάηη πνπ δελ έρεη αμία ή λα παξαηηεζεί απφ 

λφκηκν δηθαίσκα. 

ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 240, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη 

ζηα ιάζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν φξνο παξαπνίεζε αλαθέξεηαη σο ε 

εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ςεχηηθε παξνπζίαζε 

(misrepresentation) ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ζην Γηεζλέο Διεγθηηθφ 

Πξφηππν Νν 240
15

 ν φξνο απάηε (fraud) απνδίδεηαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Νφζεπζε ή αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ή ησλ παξαζηαηηθψλ. 

 Αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ 

θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Καηαρψξεζε εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 Λαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη αξρψλ. 

Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, απνδίδεη ζην πξφηππν SAS 99 

(2004) ηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ σο «απάηε» κέζα απφ ηε ζθφπηκε 

παξάβιεςε ινγαξηαζκψλ ή παξαπνίεζε απηψλ. 

Ζ «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή» (Creative Accounting) νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Μπαξαιέμε (2004)
16

, σο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηψλ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ θαη λφκσλ ή αθφκα θαη ε παξαβίαζε απηψλ, ψζηε λα παξνπζηάζεη κηα 

επηρείξεζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο πξνο φθειφο ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή δηαθξίλεηαη ζε ζεκηηή (legitimate) θαη 

αζέκηηε (illegitimate). Ζ ζεκηηή δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεχεηαη ηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο εθάζηνηε λφκνπο ή θαλφλεο, ελψ ε αζέκηηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή 

παξαβηάδεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο αιινηψλνληαο ην πεξηερφκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαπιαλψληαο ην επελδπηηθφ θνηλφ. 

                                                           
15

 ISA 240, “The Auditor‟s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements”. 
16

 Baralexis, S. (2004), “Creative accounting in small advancing countries: The Greek case”, 

Managerial Auditing Journal, 19: 3, pp.440-461l. 
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Οη Gowthorpe θαη Amat (2005)
17

 επηζεκαίλνπλ φηη ε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή» 

αλαθέξεηαη ζηε ζθφπηκε δηαζηξέβισζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

κεηφρσλ κέζσ εθείλσλ πνπ ζπληάζζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

επηδηψθνπλ λα κεηαβάιινπλ ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη. 

ηελ έξεπλα ηνπ Beneish βαζίζηεθε ν Thomson (2005)
18

 θαη φξηζε ην Earnings 

Management σο «ηε ρξήζε δηαθφξσλ κνξθψλ κίαο ζεηξάο έμππλσλ επηλνήζεσλ γηα 

ηε δηαζηξέβισζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο κηαο εηαηξίαο ψζηε λα επηηχρεη 

ην επηζπκεηφ γηα απηήλ απνηέιεζκα». 

χκθσλα κε ηνλ Razaee (2005)
19

, ε ινγηζηηθή απάηε κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (financial statement fraud) ζπληζηάηαη ζηε ζθφπηκε 

απφπεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εμαπαηήζνπλ ή λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (θπξίσο επελδπηέο θαη πηζησηέο) 

κε ηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε αιινησκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

'πσο θαίλεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ δνζεί θαη παξαζέζακε 

ρξνλνινγηθά δελ ππάξρεη ζηελ δηεζλή αξζξνγξαθία έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο 

ηεο «Απάηεο» θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο «Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ» ή ηεο ιεγφκελεο «Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο». χκθσλα κε ηνλ 

Καδαληδή
20

, ε αζπκθσλία νξηνζέηεζεο απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ζχκπλνηα ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη  εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαιχζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ, θαζψο ε πξνζέγγηζε απηή έρεη σο αθεηεξία ην ιεγφκελν 

«Σξίγσλν ηεο απάηεο» πνπ ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ.  

                                                           
17

 Gowthorpe, C. & Amat, O. (2005), “Creative Accounting: Some Ethical Issues of Macro- and Micro-

Manipulation”, Journal of Business Ethics, March, 57: 1, pp.55-64.  

18
 Thomson, P. (2005), “Identification of fraudulent financial reporting through analysis of published 

financial Statements‟‟, Research project for emerging issues/advanced topics course, University of 

Toronto. 

19
 Rezaee, Z. (2002), “Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud”, Critical 

Perspectives on Accounting, (2005), 16: 3, pp.277-298. 

20
 Καδαληδήο, Υ.I. (2006), Δλεγκηική και εζωηεπικόρ έλεγσορ. Μια ζςζηημαηική πποζέγγιζη Δννοιών, 

Απσών και Πποηύπων, Αζήλα: Business Plus, ζει. 513. 
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1.2  Σν ηξίγσλν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο (The fraud triangle) 

 

Σν 2002 νη Montgomery, Beasley, Menelaides θαη Palmrose
21

, αλαιχνληαο ην 

ζρέδην δξάζεο ηνπ AICPA
22

 πνπ ζηφρν είρε λα εκπινπηίζεη ειεγθηηθφ πξφηππν 82 

«Consideration of fraud in a financial statement audit»
23

 (θαηέιεμε ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην SAS 99
24

) εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ ιεγφκελνπ 

«Σξηγψλνπ ηεο απάηεο» πνπ ζπλνςίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ην AICPA 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ζηελ δηεμαγσγή 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ ειέγρσλ. 

 

ρεδηάγξακκα 3: Σν ηξίγσλν ηεο απάηεο (Montgomery et al., 2002) 

 

                                                           
21

 Montgomery, D.D., Beasley, M.S., Menelaides, S.L. & Palmrose, Z.-V. (2002), “Auditors' New 

Procedures for Detecting Fraud”, Journal of Accountancy, May, 193: 5, pp.63-66. 

22
 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), (2002), Exposure Draft: “Proposed 

Statement on Auditing Standards Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, New York, 

NY: AICPA. 

23
 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), (1997), Statement Auditing Standards 

(SAS) No. 82: “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”. 
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χκθσλα κε ην πξφηππν, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ινγηζηηθή απάηε, πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη ηξεηο ζπλζήθεο: 1. Κίλεηξα / Πίεζε, 2. Δπθαηξία, 3. πκπεξηθνξά / 

Δθινγίθεπζε. Οη ηξεηο απηνί παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα θαη 

αλαιχνληαη ακέζσο κεηά.  

 

1. Κίνητρα/ Πίεση 

 

Πξφθεηηαη γηα ηα θίλεηξα  ή ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο ή άιινη εξγαδφκελνη ψζηε λα παξαπνηήζνπλ νπζησδψο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πίεζε απηή αθνξά θπξίσο ηελ 

αλάγθε επίηεπμεο θάπνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηφρνπ αιιά κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

θαη ζε άιινπο ιφγνπο φπσο ε απνγνήηεπζε απφ ηελ δνπιεηά. χκθσλα κε ηνπο  

Fahnestock θαη Yost (2004)
25

, «νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηφζν ηζρπξέο ψζηε έρνπλ κεηαβάιεη ηελ 

αιιεινπρία (continuum) ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ» 

ελψ νη Albrecht Ch., Albrecht Con., Dolan θαη Malagueno (2008)
26

 ζεκεηψλνπλ ζε 

άξζξν ηνπο φηη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη πηέζεηο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη πξαγκαηηθέο, αξθεί λα θαίλνληαη πξαγκαηηθέο ζε απηφλ πνπ απνθαζίδεη λα 

δηαπξάμεη ηελ παξαπνίεζε. 

 

2. Ευκαιρία 

 

Αθνξά ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα παξαπνηεζνχλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θάλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πηζηέςεη φηη κπνξεί λα 

πξνβεί ζηελ απάηε ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο. Παξαδείγκαηα επθαηξηψλ γηα 

                                                           
25
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παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ηα 

αδχλακα ζπζηήκαηα  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ζπγθέληξσζε δχλακεο ζε έλα κφλν 

πξφζσπν ή κία κηθξή νκάδα πξνζψπσλ, ε ηαρεία αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, νη πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θ.ά. πσο νη πηέζεηο 

έηζη θαη νη επθαηξίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πξαγκαηηθέο, αξθεί λα θαίλνληαη 

πξαγκαηηθέο ζε απηφλ πνπ απνθαζίδεη λα δηαπξάμεη ηελ παξαπνίεζε. 

 

3. Συμπεριυορά/ Εκλογίκευση 

 

Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ραξαθηήξα ή ζχλνιν εζηθψλ αμηψλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα λα δηαπξάμνπλ ελ γλψζεη ηνπο θαη 

ζθφπηκα κηα αλεηιηθξηλή πξάμε, ή γηα κηα θαηάζηαζε φπνπ ηα άηνκα είλαη ηθαλά λα 

αηηηνινγήζνπλ/ εθινγηθεχζνπλ ηε δηάπξαμε κηαο αλεηιηθξηλνχο πξάμεο. Σέηνηεο 

δηθαηνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ζθέςεηο φπσο είλαη γηα ην θαιφ ηεο εηαηξίαο, δελ 

ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ζα γίλεη κφλν πξνζσξηλά θηι. 

Σν 2008 νη Albrecht Ch., Albrecht Con., Dolan θαη Malagueno
27

 εμέιημαλ ην 

«Σξίγσλν ηεο απάηεο» αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ. Σν λέν ζρήκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ αλάιπζε εκθαλίδεηαη παξαθάησ: 
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 Albrecht C., Albrecht C.C., Dolan S. & Malagueno R.  (2008), “Financial Statement Fraud: Learn 
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ρεδηάγξακκα 4: Δμέιημε ηνπ Σξηγψλνπ ηεο Απάηεο (Albrecht Ch., Albrecht Con., 

Dolan θαη Malagueno, 2008) 

Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη θαη νδεγεί ζηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηελ ζέζε πνπ ην 

άηνκν θαηέρεη ζηελ εηαηξία, ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο, ην πξφγξακκα απνδεκίσζεο 

ηεο εηαηξίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κνληέιν απηφ εκθαλίδεη σο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ 

ηηο επθαηξίεο ηα πξνβιήκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ χπαξμε ζπλδεφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη 

ηελ έιιεηςε γλψζεο ή εθπαίδεπζεο.  
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ζνλ αθνξά ηελ εθινγίθεπζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη λα 

ακπλζνχλ, λα εμεγήζνπλ ή λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο απηή ζπλδέεηαη κε ην 

επίπεδν εζηθήο ηφζν ηνπ ίδην ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

ελεξγεί. Αθφκα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επηηπρία  πνπ ζε νξηζκέλα άηνκα είλαη 

κεγαιχηεξε θαη ζπλάδεη  γη' απηνχο κε θάπνηεο «ζπζίεο» ζε εζηθά δεηήκαηα. Σέινο, 

ηα πξφηππα πνπ ζηεξίδνληαη ζε θαλφλεο θαη λφκνπο θαη φρη  ζε  ζεσξίεο θαη αμίεο 

βνεζνχλ ζηελ δηθαηνιφγεζε ηεο απάηεο γηαηί ζπρλά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

έρνπλ ξπζκηζηεί απφ ην λφκν θαη έηζη απηά ηα θελά αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε 

ηερληθψλ παξαπνίεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ. 

 

1.3 Κίλεηξα παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ ηα θίλεηξα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ κεγεζψλ κηαο εηαηξίαο. Σα θίλεηξα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε γηα λα 

παξαπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δπλάκεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη Jurinski θαη 

Lippman
28

 πξνέβεζαλ ζε κία ζπλνπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ έρεη κηα 

επηρείξεζε γηα λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα: 

 Δμσηεξηθή πίεζε (π.ρ. εηδηθνί φξνη δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, ζχγθιηζε πξνο ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ, αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμαγνξέο θ.ά.) 

 Δζσηεξηθή πίεζε (π.ρ. κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη, κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

επηρείξεζεο, πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο θ.ά.) 

 Απαηηήζεηο θεθαιαηαγνξάο (π.ρ. άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην) 

 Πίεζε ακνηβήο / απνδεκίσζεο (π.ρ. ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δεκνζηεπκέλα θέξδε ή ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο) 

 Κίλδπλνο ρξενθνπίαο ή θαηάρξεζεο 

 Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ πςειά ηζηάκελσλ 

                                                           
28
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Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελσλ θηλήηξσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε. 

ζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πίεζε, ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο είλαη ε άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. Πξνο επίηεπμε ηεο άληιεζεο 

ησλ θεθαιαίσλ απηψλ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ φρη κφλν θέξδε αιιά 

θαη ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο θπθινθνξηθήο ηαρχηεηαο θαη απφδνζεο πνπ λα νδεγνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ 

αλαιπηή ζηνλ ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία  βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα βηψζηκε. πλεπψο, ε αχμεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο «επηηάζζεη» ην καγείξεκα ησλ αλάινγσλ κεγεζψλ. 

Καη ν αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν 

γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηδηθά ζην ζχγρξνλν 

παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ είλαη πνιχ ηζρπξφο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε 

πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ λα 

εκθαλίζνπλ κηα ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε ζηνλ θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ 

άιιεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο λα ππνβαζκίζνπλ 

ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαξξχλνπλ ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηψλ. 

πρλή είλαη θαη ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθψλ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ κηαο εηαηξίαο φηαλ απηή πξφθεηηαη λα εμαγνξαζηεί ή λα ζπγρσλεπηεί κε 

θάπνηα άιιε. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο φζν πην ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

θαηέρεη ε εηαηξία ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ ζπκθσλία πνπ ζα ζπλάςεη.  

πσο αλαθέξνπλ νη Weld, Bergevin θαη Magrath (2004)
29

, έλα επίζεο ηζρπξφ 

θίλεηξν ζηηο δηνηθήζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ γηα λα παξαπνηήζνπλ ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπο είλαη ε επηζπκία ηνπο λα επηηχρνπλ ή 

θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ηηο 

                                                           
29

 Weld, L.G., Bergevin, P.M. & Magrath, L. (2004), “Anatomy of a Financial Fraud”, CPA Journal,  

October, 74: 10, pp.44-49. 
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πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήξζε ζην πξνζθήλην κε ηελ 

νκηιία «Σν Παηρλίδη ησλ Αξηζκψλ» (The Numbers Game) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. (SEC), Arthur Levitt, ην 1998. Ο Levitt εμέθξαζε 

δεκνζίσο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη πνιινί κάλαηδεξ, ειεγθηέο θαη 

αλαιπηέο επηηξέπνπλ ζηελ επηζπκία γηα επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ θεξδψλ λα 

πξνέρεη έλαληη ησλ θαιψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. πσο είλαη εχθνια 

θαηαλνεηφ, ε απνηπρία επίηεπμεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηνπο αλαιπηέο απνηειεζκάησλ ζπλεπάγεηαη κία αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο, 

δηαθπβεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ηφζν ησλ επελδπηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο. 

ζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλεηξα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αιινίσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο, νη δχν πην 

ζεκαληηθέο είλαη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ε πξνζπάζεηα 

θνξνδηαθπγήο εηδηθά ζε κηα ρψξα κε ηφζν εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή φπσο ε Διιάδα. 

Οη Kasanen et. al. (1996)
30

 ζην άξζξν ηνπο εμέηαζαλ σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ηελ εμνκάιπλζε ηεο ζεηξάο ησλ κεξηζκάησλ πνπ εθδίδεη κηα 

εηαηξία. Σα κεξίζκαηα κπνξνχλ λνκηθά λα θαηαβιεζνχλ κφλν απφ ηα ηξέρνληα 

θέξδε, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ θαη 

ησλ κεξηζκαηηθψλ πιεξσκψλ. ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηφρνο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη λα δηαηεξνχλ γεληθά κηα ζηαζεξά απμαλφκελε κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή, ψζηε λα απνηεινχλ νη κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο κηα ειθπζηηθή επέλδπζε 

ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν επέλδπζεο. Γηα λα ην 

επηηχρεη απηφ, ε εθάζηνηε δηνίθεζε πξνζπαζεί λα νκαινπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα δηαηεξεί ζηαζεξφ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαηίζεηαη σο 

κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Έηζη, θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη πςειά θέξδε, 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ππνβαζκηζηνχλ ηα θέξδε, ψζηε λα δνζεί έλα κέξηζκα 

ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη φκνην κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Αληηζέησο, φηαλ ηα 

θέξδε κηαο ρξήζεο είλαη κεησκέλα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, κέζσ ησλ πξαθηηθψλ 

παξαπνίεζεο, λα εκθαληζηνχλ πςειφηεξα απ‟ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηηο κε 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο, εηδηθά ζε απηέο φπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ ζε πνιχ 
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ιίγνπο κεηφρνπο, κπνξνχλ απηνί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο λα δεηνχλ ηελ αχμεζε 

ησλ θεξδψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κεγαιχηεξν κέξηζκα. Δλψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, νη κέηνρνη πιεηνςεθίαο πξνζπαζνχλ λα δηαλείκνπλ ηα 

ρακειφηεξα δπλαηά κεξίζκαηα έηζη ψζηε ηα θέξδε λα «κέλνπλ» κέζα ζηελ εηαηξία 

πνπ νη ίδηνη ειέγρνπλ θαη λα κελ απνθνκίδνπλ νθέιε νη κέηνρνη κεηνςεθίαο, πνπ εθ 

ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο 

γηα λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηελ κεηνςεθία πνπ δελ ηνπο παξέρεη θάπνην θέξδνο.  

χκθσλα κε ηνλ Μπαξαιέμε (2004)
31

, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ζηελ Διιάδα 

φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  θπξίσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε θνξνδηαθπγή 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα ε θνξνδηαθπγή σο θίλεηξν εκθαλίδεηαη, θπξίσο, ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξεο πξαθηηθέο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο ψζηε λα εκθαλίζνπλ κεησκέλα 

θέξδε θαη λα πεξηνξίζνπλ, φζν είλαη δπλαηφ, ηε θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζε. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξίην παξάγνληα θηλήηξσλ πνπ είλαη νη απαηηήζεηο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη είλαη ην θαηεμνρήλ θίλεηξν 

παξαπιάλεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Μία επηρείξεζε ε νπνία επηδηψθεη λα 

αληιήζεη θεθάιαηα απφ ην Υξεκαηηζηήξην, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα αλνδηθή 

ηάζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο θαη γεληθφηεξα κηα πγηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Κάηη ηέηνην δελ ζπλάδεη κε ηελ εκθάληζε κεγάισλ 

δεκηψλ ή πξνβιεκάησλ ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο επηρείξεζεο. Σν 

θίλεηξν απηφ αθνξά θαη ηηο κε εηζεγκέλεο πνπ πξνζβιέπνπλ λα εηζαρζνχλ ζηελ 

νξγαλσκέλε αγνξά γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί πξνθεηκέλνπ κηα 

επηρείξεζε λα εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην νθείιεη βάζε λφκνπ λα εκθαλίδεη 

θεξδνθνξία γηα ηελ ηξηεηία πνπ πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο ηεο
32

 θαη δεχηεξνλ γηαηί 

φηαλ εθδίδνληαη λέεο κεηνρέο θαη δηαηίζεληαη ζην θνηλφ, ζα πξέπεη  νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα  απνηππψλνπλ κία θεξδνθφξα επηρείξεζε κε 

                                                           
31

 Baralexis, S. (2004), “Creative accounting in small advancing countries: The Greek case”, 

Managerial Auditing Journal, 19: 3, pp.440-461l. 

32
 Κνξδή-Αλησλνπνχινπ, Μ. (2010), Το νομικό πλαίζιο ηων αγοπών σπημαηοπιζηωηικών μέζων 

ζύμθωνα με ηο Ν. 3606/2007 όπωρ ιζσύει ζήμεπα, Δθδφζεηο αθνχια, Β' έθδνζε . 



27 

 

πξννπηηθέο κειινληηθήο αλάπηπμεο ψζηε λα επηηχρεη επλντθνχο φξνπο δηάζεζεο θαη 

λα απνθνκίζεη ην πςειφηεξν δπλαηφ ηίκεκα. 

Οη ακνηβέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ έρνπλ απαζρνιήζεη έληνλα ηελ 

αξζξνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζεσξίαο 

αληηπξνζψπεπζεο (agency theory),  φπσο αλαθέξεηαη ζπρλά ε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ δηνίθεζεο θαη κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Bebchuck θαη Fried (2003)
33

 ε απνδεκίσζε απνηειεί θαηά κηα 

άπνςε ηελ ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηπξνζψπεπζεο παξέρνληαο ζηα 

ζηειέρε απνηειεζκαηηθά θίλεηξα ζηελ πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ησλ 

κεηφρσλ γη' απηφ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπλδένπλ ηελ ακνηβή ηεο δηνίθεζεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα επζπγξακκίζνπλ ζε νξηζκέλν βαζκφ 

ηνπο ζηφρνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε απηνχο ησλ κεηφρσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην πεξηνδηθφ Forbes ζηηο  

500 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ, απφ ηα 10,9 $ εθαηνκκχξηα πνπ  ήηαλ ε 

κέζε ζπλνιηθή απνδεκίσζε γηα ηα ζηειέρε ην 2005, ηα ζπλνιηθά θέξδε απφ κεηνρέο 

απνηεινχλ πεξίπνπ ην 51% ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο. πσο είλαη εχθνια 

θαηαλνεηφ φκσο ε πξαθηηθή απηή δεκηνπξγεί ηζρπξά θίλεηξα γηα ηηο δηνηθήζεηο ψζηε 

λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ ακνηβή ηνπο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο ή ζέιεη 

λα ππνθξχςεη πεξίπησζε θαηάρξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ είλαη 

πξνθαλψο «ρξήζηκν» ην καγείξεκα ησλ αλάινγσλ κεγεζψλ πνπ δελ ζα νδεγήζνπλ ζε 

απνθάιπςε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξίαο. 

Σέινο πνιιέο θνξέο, ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο είλαη πηζαλφ λα 

θαηαθχγνπλ ζε πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

επηρείξεζεο είηε γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο είηε γηα λα πξναρζνχλ ζε θάπνηα πςειφηεξε βαζκίδα ηεο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο. Ο θφβνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ή νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα έλα ζηέιερνο ψζηε λα επεξεάζεη ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα θαη λα δηαζηξεβιψζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.  

                                                           
33

Bebchuck, A.L. & Fried, J. (2003), “Executive Compensation as an Agency Problem”, CEPR, 

Working Paper, July,  No 3961. 
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηα θίλεηξα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα κε εηζεγκέλε εηαηξία ζε αληίζεζε κε κία 

εηζεγκέλε. Αθφκα θαη ην θίλεηξν γηα εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη αλαθέξεηαη ζηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο, πηζηεχνπκε φηη αθνξά εμίζνπ θαη εθείλεο ηηο κε εηζεγκέλεο πνπ 

ζα ήζειαλ είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα λα εηζάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε. Άιισζηε έρεη δεηρζεί φηη νη λενεηζεξρφκελεο εκπιέθνληαη ζε 

ηερληθέο  σξαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ηελ ρξνληθή πεξίνδν γχξσ απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο (Teoh et al. (1998)
34

, Roosenboom et al. (2003)
35

). 

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε KPMG ην 2003
36

 θαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο απάηεο είλαη 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ν αλεπαξθήο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ κεξψλ.   

 

ρεδηάγξακκα 5: Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε απάηε (KPMG, 2003) 
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 Teoh, S.H., Wong, T.J. & Rao, G. (1998), “Are accruals during initial public offerings 

opportunistic?”, Review of Accounting Studies, 3: 175-208. 

35
 Roosenboom, P., Van der Goot, T. & Mertens, G. (2003), “Earnings management and initial public 

offerings: Evidence from the Netherlands”, The International Journal of Accounting, 38: 243-266. 

36
 KPMG (2003), “Fraud Survey”, Available at: 

http://www.amr.kpmg.com/aci/docs/surveys/Fraud%20Survey_040855_R5.pdf 
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Δληχπσζε καο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε έιιεηςε ειέγρνπ ηνπ κάλαηδκελη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ θαηαιακβάλεη κεγάιν πνζνζηφ παξφιν πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα κεγάια ζθάλδαια πνπ έρνπλ δεη ηειεπηαία ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο 

έρνπλ πξνθιεζεί φπσο απνδείρζεθε απφ ηελ αζπδνζία ησλ αλψηεξσλ κάλαηδεξ ζην 

Γ.. 

Δπίζεο είλαη αμηνζεκείσην φηη θαη ηα ζέκαηα εζηθήο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί 

ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο δελ δηαδξακαηίδνπλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο KPMG 

εμέρνληα ξφιν ζηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο απάηεο. 

 

1.4 Σξόπνη παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εκθάληζε απάηεο απηή 

κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη θάησ απφ ηνλ φξν «white 

collar crime». Σν «Federal Bureau of Investigation» νξίδεη ην ιεγφκελν white collar 

crime σο απηέο ηηο ελέξγεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαπάηεζε, απφθξπςε, 

κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη νη νπνίεο δελ πξνέξρνληαη απφ εθθνβηζκφ ή απεηιή. 

Απηά ηα εγθιήκαηα δηαπξάηηνληαη κε ζθνπφ ηνλ ζθεηεξηζκφ ρξεκάησλ ή άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη άιισλ πξνζσπηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ σθειεηψλ 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη επηινγέο ησλ κάλαηδεξ αλαθνξηθά κε ηηο 

ινγηζηηθέο κεζφδνπο εμαξηψληαη απφ ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηέο ηνπο. 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη νη ινγηζηηθέο κέζνδνη επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζην αλαθνηλσζέλ εηζφδεκα, αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ ζηειερψλ θαη αλάινγα κε ην βαζκφ ειέγρνπ ησλ κάλαηδεξ απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο (Riahi – Belkaoui, 2003)
37

. 

πσο αλαθέξεη ν Dooley (2002)
38

, «φηαλ πξφθεηηαη γηα απάηε κέζσ παξαπνίεζεο, 

ε αλζξψπηλε θαληαζία είλαη ηθαλή λα εθεχξεη κπξηάδεο ζπλδπαζκνχο ινγηζηηθψλ 

παξαηππηψλ γηα λα εμαπαηήζεη ηνπο επελδπηέο». Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 
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 Riahi-Belkaoui, A. (2003), “Accounting – By Principle or Design?”, Westport, Connecticut: Praeger. 

38
 Dooley, D.V. (2002), “Financial Fraud: Accounting Theory and Practice”, Fordham Journal of 

Corporate & Financial Law, Vol. 8 (Symposium), pp.53-88. 
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πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

χκθσλα κε ηνλ Rezaee (2002) θαη ηνλ παζή (2002), νη πην ζπρλνί  ινγηζηηθνί 

ρεηξηζκνί σξαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, ζηηο απνζβέζεηο, ζην 

ραξαθηεξηζκφ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ πάγηα ζε θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζηελ απνηίκεζε 

ησλ απνζεκάησλ φπσο επίζεο ζε θαηαρσξήζεηο εζφδσλ-εμφδσλ ζε ιάζνο ρξήζε. 

Κάπνηεο άιιεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε παξέκβαζε, κεηαηξνπή θαη δηαρείξηζε ζεκαληηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ, ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ 

πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. Δπηπιένλ, ε ζθφπηκε παξάιεηςε ή θαθή παξνπζίαζε γεγνλφησλ, 

ζπλαιιαγψλ, ινγαξηαζκψλ ή άιισλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε εζθεκκέλε 

κε εθαξκνγή ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, αξρψλ, πνιηηηθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ 

εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε, αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή θαη απνθάιπςε νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ, απνηεινχλ ηερληθέο πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ ζηνρεχνπλ λα απνδψζνπλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή (2006)
39

 νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ 

είλαη νη εμήο: 

 Ζζειεκέλε παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. 

 Γεκηνπξγηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο φηαλ δελ ππάξρεη έλα πξφηππν πνπ λα 

ξπζκίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ ζέκα. 

 Τπνθεηκεληζκφο θαη άζθεζε θξίζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο φηαλ ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα αθήλνπλ πεξηζψξηα επηινγψλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηάθνξσλ ζεκάησλ. 

ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ ν Μπαξαιέμεο 

(2004)
40

  εμέζεζε ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δίλνπλ ηελ 
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 Καδαληδήο, Υ.I. (2006), Δλεγκηική και εζωηεπικόρ έλεγσορ. Μια ζςζηημαηική πποζέγγιζη Δννοιών, 

Απσών και Πποηύπων, Αζήλα: Business Plus. 
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δπλαηφηεηα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα παξαπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο θαη αλέθεξε θαη άιιεο ηερληθέο πνπ πηνζεηνχληαη. πγθεθξηκέλα: 

 Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά γηα ηελ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ θαη έηζη 

κηα εηαηξία κπνξεί λα δηελεξγήζεη ή φρη απνζβέζεηο ζε νπνηαδήπνηε εηαηξηθή 

ρξήζε (2238/1994 άξζξν 31). 

 Βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ κηα εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα 

ζηελ ρψξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο (π.ρ. 8 ή 16 

ή 24 ψξεο θαζεκεξηλά) κπνξεί κηα επηρείξεζε λα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο κε πξφζζεηεο απνζβέζεηο, κέρξη ην 150% ησλ πξνβιεπφκελσλ 

λφκηκσλ απνζβέζεσλ (λ. 1892/1990 άξζξν 15). 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πιήξεο απφζβεζεο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαηά ηελ ρξνληά απφθηεζήο ηνπ φηαλ ε αμία ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 200.000 

δξαρκψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη εηαηξίεο λα δεηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα ηηκνιφγηα θάησ ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

δηάηαμε ηνπ λφκνπ αθφκα θαη αλ ε αμία ηνπ παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε. 

 Ζ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ αλέξρνληαη βάζεη 

ηνπ λ. 2238/1994 αξ. 31 ζε 0,5% ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Έηζη κπνξεί κηα εηαηξία λα δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο ζε κηα 

ρξήζε θαη φρη ζε θάπνηα άιιε θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα αλ ην πξναλαθεξζέλ 

χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο εηαηξίαο.  

 Ο λφκνο 2238/1994 άξζξν 31 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο εμφδσλ 

πσιήζεσλ ρσξίο απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα παξαζηαηηθά. 

πγθεθξηκέλα νξίδεη σο κέγηζην ην 2% ησλ πξψησλ 3 δηο εηήζησλ πσιήζεσλ 

θαη 1% ησλ πεξαηηέξσ πσιήζεσλ, σο ηα πνζά πνπ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ σο έμνδα πσιήζεσλ αλεμάξηεηα αλ ην κέγεζνο πνπ πξνθχπηεη 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο.   

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο (λ. 1892/1990 άξζξα 12 θαη 15) λα 

ζρεκαηίζνπλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα 
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επελδχζεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (60% έσο 100% ηεο 

επέλδπζεο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμαηξείηαη απφ ηελ θνξνιφγεζε.) 

Απηφ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε ππεξηηκνιφγεζε ηεο επέλδπζεο. 

 Μηα εηαηξία κπνξεί λα βαξχλεη κηα κφλν ρξήζε κε ηα έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο ή ηελ ππεξαμία είηε κπνξεί λα πξνβεί ζε ηκεκαηηθή απφζβεζε 

κέζα ζε πέληε ρξφληα ην κέγηζην. Μάιηζηα ε εηαηξία κπνξεί λα αιιάδεη 

ειεχζεξα ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ εμφδσλ 

(λ.2190/1920 άξζξν 430). 

 Άιιεο ινγηζηηθέο ηερληθέο γηα εηθνληθή αχμεζε ησλ θεξδψλ είλαη: 

a. Ζ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα αλακελφκελε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή γηα έθηαθηα έμνδα θαη δεκίεο. 

b. Ζ απνθπγή απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα βάζε ηεο ηζνηηκίαο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

c. Ζ ελζσκάησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζην θφζηνο πξντφληνο 

κε απνηέιεζκα έλα κέξνο ηνπ λα απνζεκαηνπνηείηαη. 

d. Ζ πψιεζε θαη επαλαγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

e. Ζ εκθάληζε κεγαιχηεξσλ πσιήζεσλ ελζσκαηψλνληαο ζε απηέο ηηο 

παξαγγειίεο ή άιιεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη πσιεηέο ρσξίο λα 

ζεσξείηαη ε πψιεζε νξηζηηθή. 

f. Ζ απνηίκεζε ζε κεγαιχηεξε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. 

g. Ζ εκθάληζε κεγαιχηεξνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο θαη άξα κηθξφηεξνπ θφζηνο 

πσιεζέλησλ. 

h. Ζ κε κεηαθνξά ησλ εμφδσλ θαηαζθεπήο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

άξα ε κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ. 

i. Οη εηθνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. 

 Άιιεο ινγηζηηθέο ηερληθέο γηα εηθνληθή κείσζε ησλ θεξδψλ είλαη: 

a. Ζ πιήξεο απφζβεζε ησλ εμφδσλ δαλεηζκνχ γηα αγνξά πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αληίζεηα κε ηελ ζπλήζε πξαθηηθή πνπ είλαη θαη 

θεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη ε ηζφπνζε απφζβεζή ηνπο ζε βάζνο πεληαεηίαο. 

b. Ζ απνθπγή απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 
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λφκηζκα βάζε ηεο ηζνηηκίαο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

c. Ζ απνηίκεζε ζε κηθξφηεξε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. 

d. Ζ εκθάληζε κηθξφηεξσλ πσιήζεσλ κεηαζέηνληαο ζε επφκελε ρξήζε 

πσιήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

e. Ζ εκθάληζε εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο πάγηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

δελ είλαη πξαγκαηηθά.  

f. Ζ εηθνληθή αχμεζε ησλ αγνξψλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε απνηέιεζκα 

εκθάληζεο κεγαιχηεξνπ θφζηνο πσιεζέλησλ.  

ε κηα πην γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ν Schillit (2002)
41

 αλαθέξεη επηά θαηεγνξίεο 

πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ κε 

έξεπλα ηνπ C.F.R.A. (Center of Financial Research and Analysis) θαη είλαη νη εμήο: 

a. Αλαγλψξηζε εζφδσλ πνιχ ζχληνκα ή αλαγλψξηζε εζφδσλ «ακθηζβεηήζηκεο 

πνηφηεηαο» (π.ρ. αλαγλψξηζε εζφδσλ φηαλ εμαθνινπζνχλ λα παξέρνληαη 

κειινληηθέο ππεξεζίεο, αλαγλψξηζε εζφδσλ πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή πξηλ ηελ απνδνρή απφ ηνλ πειάηε, πσιήζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο θ.ά.). 

b. Αλαγλψξηζε «πιαζκαηηθψλ» εζφδσλ (π.ρ. αλαγλψξηζε κεηξεηψλ πνπ 

ιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα δαλεηζκνχ σο έζνδα, αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ απφ 

επελδχζεηο σο έζνδα απφ θαλνληθή ιεηηνπξγία, αλαγλψξηζε ησλ 

επηζηξεθφκελσλ πνζψλ απφ πξνκεζεπηέο σο έζνδα θ.ά.). 

c. Δλίζρπζε εηζνδήκαηνο κε θέξδε «κηαο θνξάο» (π.ρ. δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο 

απφ ηελ αλαθαηάηαμε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ). 

d. Μεηάζεζε ηξερφλησλ εμφδσλ ζε κεηαγελέζηεξε ή πξνγελέζηεξε ρξήζε (π.ρ. 

θεθαιαηνπνίεζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ). 

e. Απνθπγή θαηαγξαθήο ππνρξεψζεσλ (ζηνηρείσλ Παζεηηθνχ) ή κε θαλνληθή 

κείσζή ηνπο. 

f. Μεηάζεζε ηξερφλησλ εζφδσλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε. 

g. Μεηάζεζε κειινληηθψλ εμφδσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε σο «εηδηθέο ρξεψζεηο». 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθψλ παξαπνίεζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί έξεπλα ηνπ Deloitte Forensic Center
42

 ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2007 βαζηζκέλε ζηηο αλαθνξέο / εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ησλ 

Ζ.Π.Α. («Accounting and Auditing Enforcement Releases») πνπ θπθινθφξεζαλ απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2006. Ζ έξεπλα, ηα επξήκαηα ηεο 

νπνίαο ζπκθσλνχλ, ζε γεληθέο γξακκέο, κε απηά πξνγελέζηεξσλ αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ, δηαπίζησζε φηη νη δηάθνξεο πξαθηηθέο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ 

θπξηαξρνχλ, ζπληζηψληαο ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ ινγηζηηθήο απάηεο. 

Σε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο θαηέρνπλ, 

αληίζηνηρα, νη αλαθξηβείο γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (12%) θαη νη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ εμφδσλ 

(11%). Αθνινπζνχλ νη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (8%), ησλ ππνρξεψζεσλ (7%) θαη ησλ απνζεκαηηθψλ (7%).  

Αλαιπηηθά ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο  φζνλ αθνξά ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερληθέο  παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

ρεδηάγξακκα 6: πρλφηεηα ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερληθψλ δηάπξαμεο ινγηζηηθήο 

απάηεο (Deloitte, 2007) 
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Μάιηζηα ζηελ έξεπλα αλαιχνληαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο εζφδσλ 

ζηηο νπνίεο πξσηνζηαηεί φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ε 

αλαγλψξηζε εηθνληθψλ εζφδσλ. 

 

ρεδηάγξακκα 7: πρλφηεξα εκθαληδφκελεο πξαθηηθέο  απάηεο ζηελ αλαγλψξηζε 

εζφδσλ  (Deloitte, 2007) 

ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθφηεξα πψο επεξεάδνληαη νη 

βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, δειαδή ν ηζνινγηζκφο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.  

 

 

 

35% 

16% 12% 

12% 

13% 

12% 

Εμφάνιςθ εικονικϊν εςόδων  

Αναγνϊριςθ πλαςματικϊν κερδϊν από 
ςυμβόλαια και ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ 
και πωλιςθ-επαναγορά περιουςιακϊν 
ςτοιχείων 

Αναγνϊριςθ εςόδων από πωλιςεισ που 
ζχουν ςυμφωνθκεί αλλά δεν ζχουν 
εκτελεςτεί 

Αναγνϊριςθ εςόδων από ςυναλλαγζσ 
παρόλο που ςυνοδεφονται από 
αςυμφωνίεσ που δεν ζχουν λυκεί 

Ακατάλλθλοι λογιςτικοί χειριςμοί ι μθ 
εμφάνιςθ προβλζψεων για 
αποηθμιϊςεισ, ςυναλλαγματικζσ 
διαφορζσ, επιςφάλειεσ, δικαςτικζσ 
διαμάχεσ 

Αναγνϊριςθ εςόδων από πωλιςεισ ενϊ 
τα προιόντα δεν ζχουν παραλθφκεί ι θ 
παραλαβι τουσ ζγινε χωρίσ τθν αποδοχι 
του πελάτθ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΙ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

‟ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθφηεξεο κνξθέο Γεκηνπξγηθήο 

Λνγηζηηθήο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

 

2.1 Μέζνδνη δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο κε άκεζεο επηπηώζεηο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πεξηγξάςνπκε θάπνηα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ην ζχλνιν ησλ Πσιήζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηα έζνδα θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

επηρείξεζεο. 

Ζ πην ζπλήζεο κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παξαπνίεζε φπσο είδακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. 

Δηδηθφηεξα ν Rezaee (2002) αλαθέξεη φηη ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ απνηειεί βαζηθφ 

πξφβιεκα θαηαγξαθήο ησλ εζφδσλ πξηλ απηά απνθηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, 

δειαδή πξηλ νινθιεξσζεί ε πψιεζε ή πξηλ ην πξντφλ παξαδνζεί ή ελψ ν πειάηεο 

έρεη αθπξψζεη ή θαζπζηεξήζεη ηε ζπλαιιαγή. Σν ηέρλαζκα απηφ κπνξεί λα πάξεη ηηο 

εμήο κνξθέο: 

 Υξόλνο αλαγλώξηζεο εζόδνπ 

χκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ (The Revenue 

realization Principle), ε δεκηνπξγία ησλ εζφδσλ δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

1. χλαςε ζχκβαζεο πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο. 
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2. Μεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αγαζνχ, νπφηε γελλάηαη θαη ε απαίηεζε ηνπ 

κεηαβηβάδνληνο. 

3. Δίζπξαμε ή εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ. 

Απηφ πνπ είλαη γεληθά παξαδεθηφ είλαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζφδσλ 

ζπληειείηαη θαηά ην 2ν ζηάδην φπνπ ε θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ πσινχληαη 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή θαη πθίζηαηαη ε απαίηεζε ηνπ 

πσιεηή γηα θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο. Σα έζνδα, δειαδή, ινγίδνληαη 

θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη φρη θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηνπο. Χζηφζν 

δελ είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξαβαίλνπλ ηελ αξρή απηή θαη πξνβαίλνπλ ζε 

θαηαγξαθή ηνπ εζφδνπ πξηλ αθφκα απηφ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν (Μπαξαιέμεο, 

1998)
43

. 

 Η ηερληθή Channel Stuffing 

Καηά ηελ πξαθηηθή απηή, ε εηαηξία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα πείζεη θαη λα 

παξαθηλήζεη ηνπο πειάηεο ηεο λα αγνξάζεη εκπνξεχκαηα πνιχ κεγαιχηεξνπ χςνπο 

απφ απηνχ πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζε ζέζε λα πνπιήζεη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο 

εθπηψζεηο θαη, γεληθφηεξα, επλντθφηεξνπο φξνπο αγνξάο. Σν φθεινο πνπ 

απνθνκίδνπλ νη εηαηξίεο απφ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη ε εκθάληζε 

ζηαζεξνπνηεκέλσλ εζφδσλ ζε ηζρλέο πεξηφδνπο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο (Sauer, 2002)
44

. 

 Δηθνληθέο πσιήζεηο (Illegitimate Sales Transactions) 

Οη εηθνληθέο πσιήζεηο απνηεινχλ κηα άιιε κνξθή παξαπνίεζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη ηελ θαηαγξαθή 

πιαζκαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο πξνο άιιεο ζπγγεληθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη ε 

πεξίπησζε, κάιηζηα, νη εηθνληθέο πσιήζεηο λα είλαη πξνο αλχπαξθηεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο κε πιαζηά ηηκνιφγηα πνπ θαηαγξάθνληαη ηελ κηα ρξνληά θαη αθπξψλνληαη 

ηελ επφκελε. Πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο κεηαμχ ζπγγεληθψλ ή ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε κεηξηθή εηαηξία αγνξάδεη εκπνξεχκαηα ή χιεο απφ ηηο 

                                                           
43

 Μπαξαιέμεο, . (1998), Γενική Λογιζηική : Σςνοπηική θεωπία και λςμένερ αζκήζειρ γενικήρ 

λογιζηικήρ καηά ηο ΔΓΛΣ , ζει. 9-76. 
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 Sauer, R. (2002), “Financial Statement Fraud. The Boundaries of Liability under the Federal 
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ππφινηπεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα απμήζεη ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ, λα εκθαλίζεη 

κηθξφηεξα θέξδε θαη θαηά ζπλέπεηα λα πεηχρεη κηθξφηεξε θνξνινγία (Rezaee, 2002). 

 Η ηαθηηθή «Bill and Hold Sales Transaction» 

χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, ε πσιήηξηα εηαηξία δηαηεξεί ζηηο απνζήθεο ηεο 

ην εκπφξεπκα πνπ πνχιεζε ζε θάπνηνλ πειάηε έηζη ψζηε λα ηνλ δηεπθνιχλεη 

πξνζσξηλά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πειάηεο δέρεηαη λα αγνξάζεη ηα αγαζά 

ππνγξάθνληαο θάπνην ζπκβφιαην, αιιά ν ηδηνθηήηεο δηαηεξεί ηελ θαηνρή θαη 

ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεπκάησλ, κέρξη ν αγνξαζηήο δεηήζεη ηελ παξάδνζή ηνπο. Ζ 

παξαβίαζε ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή – αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ 

απφ ηελ πσιήηξηα εηαηξία πξηλ αθφκα γίλεη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπο ζηνλ 

αγνξαζηή (Thompson, 2005)
45

. 

 πκθσλίεο κεηαμύ ησλ κεξώλ (Side Agreements) 

Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ 

θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ρξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ εζφδσλ 

κε ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα φπσο εθπηψζεηο, δσξεάλ 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη εγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζνπλ ηνλ 

αγνξαζηή λα δερηεί ηνπο φξνπο θαηαγξαθήο πνπ ζέηεη ε πσιήηξηα εηαηξία 

(Thompson, 2005). 

 Δηθνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ζπλεξγαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ (Improper 

Related – Party Sales Transactions) 

Ζ ηερληθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη 

αληαιιάζνπλ, ζε ηαθηηθή βάζε, ρξήκαηα, επηηαγέο θαη ηηκνιφγηα. Οη εηθνληθέο 

ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο εμήο δχν κνξθέο : (α) εηθνληθή αγνξαπσιεζία 

ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε νκνεηδέο αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη (β) ε παξνπζίαζε πξνθαηαβνιψλ πσιήζεσλ ζηα ινγηζηηθά ηνπο 

βηβιία κε ηε κνξθή πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη απηή ε ηερληθή πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξα θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ εηαηξηψλ (παζήο, Γνχκπνο, Ενκπνπλίδεο, (2002). 

 Η αιινίσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ επηπέδνπ ησλ εζόδσλ θαη θαη' επέθηαζε 
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ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη θαη: 

a. Με κεηαθνξά ζηνπο ινγαξηαζκνχο «Πσιήζεηο» ή «Γηάθνξα Έζνδα», κε 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ γξακκαηίσλ.  

b. Με ππνινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ δηθαησκάησλ απφ επηδνηήζεηο εμαγσγψλ, ηα 

νπνία βεβαηψλνληαη ζε επφκελεο ρξήζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα απφ ηα 

πξνζδηνξηζζέληα.  

c. Με παξάιεηςε απεηθφληζεο κεξηζκάησλ απφ «πκκεηνρέο» ζηε ρξήζε ηελ 

νπνία αθνξνχλ.  

d. Με θαηαρψξεζε επηζηξεθφκελσλ ηειψλ ραξηνζήκνπ εμαγσγψλ ζηε ρξήζε 

θαηά ηελ νπνία εηζπξάηηνληαη θαη φρη ζηε ρξήζε πνπ βαξχλνπλ.  

e. Με ρνξήγεζε εθπηψζεσλ ζε ρξήζε κεηαγελέζηεξε εθείλεο ζηελ νπνία έγηλε ε 

πψιεζε. 

f. Με επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ρξήζεσο κε ραξηφζεκν ζπκβάζεσλ, 

νη νπνίεο αθνξνχλ κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο.  

g. Σα απνηειέζκαηα ρξήζεσο επεξεάδνληαη επίζεο απφ ηελ πάγηα ηαθηηθή 

νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα απεηθνλίδνπλ ηνπο ηφθνπο δαλείσλ θαηά ηελ 

εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ. 

Ηδηαίηεξν πξφβιεκα επεξεαζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ απνηειέζκαηνο δεκηνπξγείηαη 

θαη' αλάγθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε 

πξνζσξηλή ηηκή δηαζέζεσο. Ζ ζεηηθή ή αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ πξνζσξηλνχ θαη 

νξηζηηθνχ ηηκήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία 

νξηζηηθνπνηείηαη ή εηζπξάηηεηαη ην νξηζηηθφ ηίκεκα. Παξφκνην πξφβιεκα 

δεκηνπξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο φπνπ ηα έζνδα επεξεάδνληαη απφ 

θνζηνινγηθέο αλαπξνζαξκνγέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 

(θπξίσο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην) θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζε επφκελεο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο.  
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2.2 Μέζνδνη δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο κε άκεζεο επηπηώζεηο ζηα  

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή εθαξκφδεηαη θαη ζε ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ κηαο 

επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Πάγην Δλεξγεηηθφ ηεο. Οη ηερληθέο πνπ παξαπνηνχλ 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνχ δειαδή ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ζηηο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο, ζηηο ζπκκεηνρέο θαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. 

 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηελέξγεηα ή κε απνζβέζεσλ (ή πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο 

αμίαο αλ πξφθεηηαη γηα γήπεδα, νηθφπεδα θαη αγξνηεκάρηα πνπ νπζηαζηηθά δελ 

απνζβέλνληαη) απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα ηελ ππνθεηκεληθή δηαρείξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο, εθηφο απφ ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, κεηαβάιιεηαη θαη ε αμία ηνπ Δλεξγεηηθνχ αθνχ δελ 

εκθαλίδνληαη νη απνζβέζεηο πνπ ζεσξνχληαη έμνδν (παξαιείπνληαη κάιηζηα θαη νη 

αληίζεηνη ινγαξηαζκνί ησλ απνζβεζκέλσλ παγίσλ). Απηή ε κνξθή παξαπνίεζεο είλαη 

ζε ζέζε λα επεξεάζεη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο ν ROI (Return on 

Investment) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο.  

ηαλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζέιεη λα πξνβεί ζε σξαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζέιεη λα εκθαλίζεη απμεκέλα θέξδε, ηφηε δελ δηελεξγεί 

απνζβέζεηο ή ρξεζηκνπνηεί κεησκέλνπο ζπληειεζηέο. ηελ σξαηνπνίεζε, απηή, 

βνεζάεη θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ειεπζεξία θξίζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη επηινγψλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ησλ εηψλ 

αιιά θαη ησλ κεζφδσλ απφζβεζεο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαδηθαζία ησλ 

απνζβέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη είλαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

επηρείξεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απνζβέζεηο δελ 

θνξνινγνχληαη θαη κέλνπλ ζηελ επηρείξεζε κε ηε κνξθή απνζεκαηηθψλ 

(Μπαξαιέμεο, 1998). 

Ο ιαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ησλ εηεζίσλ απνζβέζεσλ θαη θαη' 

επέθηαζε ησλ  Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γίλεηαη ζπλνπηηθά :  

a. Με ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ ζπληειεζηψλ απφ ηνπο 
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θαλνληθνχο ζπληειεζηέο. 

b. Με κεηαβνιή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ. 

c. Με θνζηνιφγεζε κεηαβαιιφκελνπ ηκήκαηνο ησλ απνζβέζεσλ ζηα απνζέκαηα 

εηνίκσλ πξντφλησλ ρσξίο απηφ λα βαξχλεη ην απνηέιεζκα. 

d. Με ηνλ κε ππνινγηζκφ απνζβέζεσλ, ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, γηα 

θάπνην ζηνηρείν ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ. 

e. Με ηνλ ππνινγηζκφ ή κε πξφζζεησλ απνζβέζεσλ. 

f. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ ζπληειεζηψλ πξφζζεησλ 

απνζβέζεσλ απφ ηνπο θαζνξηδφκελνπο. 

g. Με ρξεζηκνπνίεζε σο βάζεσο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, άιινηε ηεο 

ηηκήο θηήζεσο θαη άιινηε ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο 

Ζ κεηαθνξά δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο ζην ινγαξηαζκνχ ηνπ Παγίνπ 

Δλεξγεηηθνχ «Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο ζχκβαζεο», 

παξαβηάδεη ηηο αξρέο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ αιιά θαη ηεο απηνηέιεηαο ησλ 

ρξήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη αχμεζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. 

 Άπια ή αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ λνκνζεζία νξίδεη φπσο είδακε φηη ηα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνζβέλνληαη 

εθάπαμ ζε κηα ρξήζε ή ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα εληφο πεληαεηίαο. Οη εηαηξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα σξαηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, αιιάδνπλ ην 

δηελεξγνχκελν ρξφλν απφζβεζεο. Με άιια ιφγηα, εάλ ε απφζβεζε γίλεη φρη ζε 5 έηε 

αιιά ζε κηα κφλν ρξήζε, ηφηε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζα παξνπζηάζνπλ ζαθή 

βειηίσζε θάζε επφκελν έηνο. 

 πκκεηνρέο 

Οη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψζνπλ ηνλ δείθηε 

ξεπζηφηεηαο, κεηαθέξνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ζηα ρξεφγξαθα πνπ απνηεινχλ φκσο 

ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ.  

Αθφκα απνηηκνχλ ηηο ζπκκεηνρέο δηαθνξεηηθά απφ φηη νξίδεη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία ή ηα Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ N. 

2190/20, άξζξν 43, παξ. 6, ε απνηίκεζε ησλ πάζεο θχζεσο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο 
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επηρεηξήζεηο, είηε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεη ε 

θαηέρνπζα (κεηξηθή) επηρείξεζε είηε εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε, γίλεηαη ζηελ 

θαη‟ είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο. Δηδηθά, γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ιακβάλεηαη ε ζπλνιηθά ρακειφηεξε αμία 

κεηαμχ θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο. Χο ηξέρνπζα αμία ζεσξείηαη, είηε ε εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή αμία ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ (θαη ησλ κεξηδίσλ ζε EΠE θ.ιπ.) πνπ δελ 

είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ είηε ν κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

ηηκήο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο ρξήζεσο. Δλψ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 27 θαη 28, νη 

ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, είηε απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεη ε θαηέρνπζα κεηξηθή είηε εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ελνπνίεζε, απνηηκψληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κεηξηθήο: είηε ζην θφζηνο θηήζεσο, είηε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, είηε σο 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 (εχινγε αμία). Γειαδή, απφ ηα 

ΓΛΠ απνπζηάδεη ε ππνρξέσζε ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο λα εκθαλίδεη ζην δηθφ ηεο 

ηζνινγηζκφ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ζηελ εθάζηνηε ρακειφηεξε 

αμία. Έηζη, θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηηο δηθέο ηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ κπνξεί λα επηιέμεη εθάπαμ θαη λα εθαξκφδεη 

παγίσο έλαλ απφ ηνπο πην πάλσ ηξεηο ηξφπνπο (κεζφδνπο) απνηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηνρψλ απηψλ. ε ζπάληεο κφλν ή εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηα ΓΛΠ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ή ηε ζπλέρηζε εθαξκνγήο άιινπ ηξφπνπ απνηίκεζεο πιελ 

απηνχ ηεο εχινγεο αμίαο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε κηαο ζεκαληηθήο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο απαμίσζεο ηεο αμίαο κηαο ζπκκεηνρήο ή ζηελ πεξίπησζε θαη γηα φζν 

κέξνο ησλ ζπκκεηνρψλ έρεη απνθαζηζηεί ε κεηαβίβαζή ηνπ. 

Πνιιέο θνξέο αθφκε επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ηελ αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ηηκή 

θηήζεσο παξφηη ε ζπγαηξηθή ζπγγελήο εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ έρεη 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ή έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. 

 Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Ζ κέζνδνο απηή επηβάιιεη ηελ κεηαθνξά ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

απαηηήζεσλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη άλνδνο ηνπ 

δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Δλεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Χζηφζν, ην ζχλνιν ησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξακέλεη ακεηάβιεην 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 
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 Κεθαιαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 

χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, ηειείηαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ φπσο έμνδα δηαθήκηζεο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ εμφδσλ θαη εζφδσλ, ηα έμνδα κηαο εηαηξηθήο 

ρξήζεο πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κφλν κε ηα έζνδα ηεο ίδηαο εηαηξηθήο ρξήζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε ηερληθή έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο. 

 

2.3 Μέζνδνη δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο κε άκεζεο επηπηώζεηο ζην 

θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

 

Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο απφ ηνπο ζπρλφηεξα 

εμεηαδφκελνπο δείθηεο κηαο εηαηξίαο είλαη ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο αιιά θαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζην άκεζν κέιινλ αιιά θαη ε ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ θχθινπ 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Τπελζπκίδνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξία θαη 

αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ κνξθή θαη ππφζηαζε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη εληάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: απνζέκαηα, απαηηήζεηο, δηαζέζηκα θαη 

ρξεφγξαθα. 

 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

πσο είλαη γλσζηφ ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεσο απνηειεί 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο.  Οπνηαδήπνηε ζπλεπψο επέκβαζε ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  

Απφ ηηο ζπρλέο κνξθέο εθδήισζεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη ε αιιαγή ζηε 

κέζνδν πνπ απνηηκψληαη ηα απνζέκαηα κηαο επηρείξεζεο. Ζ αιιαγή, απηή, έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζηαζεξφηεηα, ζπγθξηζηκφηεηα θαη νκνηνκνξθία. Έηζη, ελψ ζηε κηα ρξήζε ε εηαηξία 
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ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν LIFO (last in – first out), ηελ επφκελε ρξήζε ρξεζηκνπνηεί 

ηελ κέζνδν FIFO(first in – first out), κε ζηφρν λα επεξεαζηεί ε αμία ηνπ ηειηθνχ 

απνζέκαηνο θαη ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ, φπσο επίζεο ν Ηζνινγηζκφο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Μηα άιιε ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα 

παξαπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, είλαη ε απνηίκεζε ησλ 

πεπαιαησκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηνπο ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη φρη ζηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ εκθαλίδνληαη νη αξρηθά πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δεκηέο απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ησλ θεξδψλ. Καη‟ επέθηαζε, ηα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

απηήλ ηελ ηερληθή επεξεάδεηαη  θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ROI θαη ν δείθηεο 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο. 

Δπίζεο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Κφζηνο 

Παξαγσγήο». πγθεθξηκέλα ν παξαπάλσ ινγαξηαζκφο κπνξεί λα επηβαξπλζεί 

ιαλζαζκέλα, κε έμνδα πνπ θαλνληθά απνηεινχλ θφζηνο πεξηφδνπ θαη φρη πξντφληνο 

φπσο γηα παξάδεηγκα κε: 

 Έμνδα Πσιήζεσλ (πξνκήζεηεο αληηπξνζψπσλ θιπ.).  

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη δαλείσλ). 

 Έμνδα αδξαλείαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νπνίσλ έπξεπε λα βαξχλεη ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο. 

Ζ επηβάξπλζε απηή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο απμάλεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Σα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο επεξεάδνληαη αθφκε θαη απφ κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο ζηα παξαρζέληα πξντφληα θαη απφ αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν θαηαλνκήο ησλ γεληθψλ εμφδσλ.  

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Μηα ζπρλά εκθαληδφκελε κέζνδνο φπσο ήδε είδακε γηα ηελ σξαηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε κε δηελέξγεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 
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απαηηήζεηο ή ε ρξήζε κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο 

ή κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 

Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ ελψ ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο έρεη γίλεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε γηα νξηζκέλνπο πειάηεο, απηνί δελ κεηαθέξνληαη ζηνπο επηζθαιείο 

κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε ν δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο. 

 ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξενγξάθσλ αθνινπζνχληαη νη ηερληθέο πνπ 

ζπλαληήζακε θαη ζηηο ζπκκεηνρέο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

 

2.4 Δηδηθνί εζσηεξηθνί ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί πνπ αθνινπζνύληαη γηα 

ηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη εηδηθνί ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην καγείξεκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

 Μεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξά εμ εθδφζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» κε ζπλέπεηα 

ην πνζφ απηφ λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε δεκίαο ρξήζεσο.  

 Πνζφ πνπ αθνξά ηελ ππεξαμία απφ πψιεζε παγίσλ κεηαθέξζεθε θαη' επζείαλ 

ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζαξήο ζέζεσο θαη φρη ζην ινγαξηαζκφ 

«Απνηειέζκαηα Υξήζεσο».  

 Λνγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηελ εηαηξεία, δελ ρξεψζεθαλ ζε 

απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ αιιά ζην ινγαξηαζκφ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ 

«Αλαπξνζαξκνγή Αθνξνιφγεησλ Απνζεκαηηθψλ». 

 Έθηαθηε Δηζθνξά (π.ρ. ηνπ Ν.Γ. 257/76 πνπ πξέπεη λα βαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ρξεψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο, ή κεξηθψο, ζε ινγαξηαζκφ 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ (π.ρ. «Έθηαθηε Δηζθνξά Ν.Γ. 257/1976».  

 Οη Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε κηα δεκηνγφλν ρξήζε βαξχλνπλ ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ελψ ζηηο Κεξδνθφξεο ρξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηε 
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Γηάζεζε ησλ Κεξδψλ.  

 Σα έζνδα απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. θελψλ ζάθθσλ) 

κεηαθέξνληαη ηε κηα ρξήζε ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ «Γηάθνξεο 

σθέιεηεο», ελψ ζε άιιε ρξήζε ην αληίζηνηρν πνζφ κεηαθέξεηαη ζε κείσζε 

ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο.  

 Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εηζθνξά θιάδνπ ηεο εηαηξείαο θαη ην 

ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ Ν.Γ. 1297/1972 ζπκςεθίζηεθαλ κε δεκηέο 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ην δε ππφινηπν κεηαθέξζεθε ζε πίζησζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο.  

 Έθηαθηε δεκία ρξήζεσο δελ βαξχλεη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο αιιά 

θαιχπηεηαη απφ ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο.  

 Έθηαθηεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ, δσξεέο θαη επηβαξχλζεηο εηζθνξψλ (π.σ. ηνπ 

Ν.Γ. 257/76) πεξηιακβάλνληαη ζηε δηάζεζε θεξδψλ θαη φρη ζην απνηέιεζκα 

ρξήζεσο.  

 ηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» πεξηιακβάλεηαη 

θαη παξαθξαηεζείο θφξνο επί ησλ δηαλεκνκέλσλ κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεσο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΠΙΝΟΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Δ ΔΙΗΓΜΔΝΔ ΚΑΙ ΜΗ 

ΔΙΗΓΜΔΝΔ 

 

Πξηλ εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε ηεο επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αμίδεη λα θαηά ηελ άπνςή καο λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ην ηφζν έληνλν 

ελδηαθέξνλ πνπ έρεη πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθδειψζεθε κε πιεζψξα 

άξζξσλ θαη αλαιχζεσλ δηθαηνινγείηαη απφ ην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ηελ εμέηαζε ηφζν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη ηεο επζχλεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξνζπαζψληαο λα 

βξνχκε κηα ζεσξία πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα απνπζίαο ηεο επηλνεηηθήο 

ινγηζηηθήο ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο θζάζακε ζηελ ζεσξία ηεο ππφζεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο ζα 

εμεηάζνπκε ζηελ έξεπλά καο είλαη κε εηζεγκέλεο δελ ζα επεθηαζνχκε. ζνλ αθνξά 

ηηο κε εηζεγκέλεο, δελ έρεη θαηαγξαθεί ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αιιά 

πηζηεχνπκε φηη ε παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ίζσο θαη 

πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε, θάηη πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο. Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε επίζεο, φηη ελψ νη εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο 

είλαη νη πην “πξνβεβιεκέλεο”, νη κε εηζεγκέλεο είλαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ θνξκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

3.1 Δπηλνεηηθή ινγηζηηθή ζε εηζεγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

αγνξάο. 

 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο θαη 

ηεο ππφζεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηη αθξηβψο 
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ππνζηεξίδεη απηή ε ππφζεζε. Αλ θαη θάηη ηέηνην θαίλεηαη απιφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απφ πνιινχο ζπγγξαθείο ππάξρεη παξεμήγεζε ηνπ φξνπ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ιαλζαζκέλε απνδνρή ή απφξξηςε ηεο ππφζεζεο. χκθσλα κε ηνπο Deitrick θαη 

Harrison (1984)
46 

ζε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά νη ηηκέο αληηθαηνπηξίδνπλ φιε ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε γξήγνξα θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε (bias).  Αληίζεηα δελ 

ζεκαίλεη φηη θάζε επελδπηήο έρεη γλψζε φιεο ηεο πιεξνθφξεζεο, νχηε φηη θάζε 

επηρείξεζε έρεη παξνπζηάζεη ζσζηά ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, νχηε φηη ν θάζε 

επελδπηήο κπνξεί λα εξκελεχζεη ζσζηά θάζε πιεξνθνξία. Ζ ΔΜΖ (efficient market 

hypothesis) ππνζηεξίδεη φηη ε αγνξά σο ζχλνιν έρεη πξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο ζην 

ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο γξήγνξα θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε.  Αληίζεηα νη Fama θαη 

French(1995)
47

 ηζρπξίδνληαη φηη φινη νη επελδπηέο ζπλεθηηκνχλ φρη κφλν ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αιιά θαη ηελ ινηπή (πνηνηηθή) επίζεκε θαη αλεπίζεκε 

πιεξνθφξεζε πνπ δέρνληαη θαη φηη θαηέρνπλ ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ πιεξνθφξεζε απηή ζε επελδπηηθέο απνθάζεηο ζπλεηζθέξνληαο 

ζηελ απφθιηζε κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο αγνξαίαο αμίαο θάζε 

επηρείξεζεο.  

' απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο δελ ππάξρεη αξζξνγξαθία πνπ λα 

κειεηά απνθιεηζηηθά ηε ζρέζε επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αγνξάο. Οη αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα άξζξα επηηείλνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν απηή ηελ έιιεηςε θαζψο δελ δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηεο ζρέζεο απηήο. 

Ξεθηλψληαο ηελ έξεπλά καο  πεξηκέλακε λα δνχκε πσο νη ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΜΖ 

ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηηπρεκέλε επηλνεηηθή ινγηζηηθή πνπ λα κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο φπσο έρνπκε 

ήδε νξίζεη  κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά είλαη εθείλε ζηελ νπνία νη επελδπηέο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε θαη δηαζέηνπλ εθείλα ηα εξγαιεία κε 

ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ πιεξνθφξεζε απηή ζε νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Κάησ απφ 

απηφ ην πξίζκα ν επελδπηήο ζε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά κπνξεί λα δηαθξίλεη πνηα 

κεγέζε αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πνηα είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ 

ινγηζηηθψλ ηερληθψλ ή ρεηξηζκψλ. Αληίζεηα αλακέλακε λα δνχκε φηη απηνί πνπ 
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αληηηίζεληαη ζηελ ΔΜΖ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ χπαξμε επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο σο 

έλα ζεκαληηθφ ζεκάδη έιιεηςεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά. ηελ δεχηεξε 

ζθέςε καο επηβεβαησζήθακε ελ κέξεη αθνχ θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

ΔΜΖ αληίζεηα απφ φηη αλακέλακε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΔΜΖ σο δηθαηνινγεηηθή βάζε 

χπαξμεο επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο. πγθεθξηκέλα γηα απηνχο αλ δελ επεξεάδνληαλ νη 

επελδπηέο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνθάζεηο απφ ηελ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ηφηε 

δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο δηαζηξέβισζεο ή έζησ σξαηνπνίεζεο απηήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο. πσο γίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά θαλεξφ ε αληίζεζε ησλ απφςεσλ 

πεγάδεη ζην ηη ε θάζε πιεπξά ζεσξεί σο απνηειεζκαηηθή αγνξά. 

Πνιινί ζπγγξαθείο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ΔΜΖ επηθαιέζηεθαλ πεξηπηψζεηο 

εηαηξηψλ πνπ ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο ζεκείσζε ζεκαληηθφηαηε πηψζε κφιηο 

απνθαιχθζεθε φηη ηα απμεκέλα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θέξδε ήηαλ 

πξντφλ επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο. Μάιηζηα ρξεζηκνπνηνχλ σο επηζηέγαζκα ηεο άπνςεο 

ηνπο  ηηο πνηλέο θπιάθηζεο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ινγηζηέο ησλ εηαηξηψλ απηψλ θαη 

νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο αθνχ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα κεηξεζεί ε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο ιφγσ 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο. Θα ηνικήζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα θάλνπκε έλα 

ζρφιην φζνλ αθνξά ηελ απνδεηθηηθή βάζε απηνχ ηνπ ζπρλά απαληεζέληνο 

ηζρπξηζκνχ. Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά αληηδξά ζε κηα ηφζε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε 

δελ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εκπεξηθιείεη θάζε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. 

Άιισζηε ε ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο είλαη εμ' νξηζκνχ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο δίθαηεο ηηκήο «fair value» πνπ πξέπεη θάζε ζηηγκή λα 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Βάζε φκσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξηζκνχ ζα πξέπεη λα 

δερζνχκε φηη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ 

ε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ήηαλ ππεξηηκεκέλε θαη δελ ππήξρε ε δίθαηε ηηκή πνπ απαηηεί 

ε ΔΜΖ.    

  Ο Rashad Abdel- Khalik
48

 ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ε αγνξά είλαη 

ζαλ ζχλνιν (collectively) απνηειεζκαηηθή θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηδξά ζηηο λέεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο φξνο απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπγγξαθέα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ζπζηεκαηηθφ θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά ε αγνξά ζηα ινγηζηηθά δεδνκέλα. Γελ ζεκαίλεη παξ' φια 
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απηά φηη νη ινγηζηηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο νχηε 

επνκέλσο φηη ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα είλαη ηα πην πνηνηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα 

έρεη θαλείο δηαζέζηκα. Με ηελ ίδηα ινγηθή ν ζπγγξαθέαο δέρεηαη φηη αλ είραλ 

αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ πξνθαλψο ζα νδεγνχζαλ ζε 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, ε αληίδξαζε ηεο αγνξάο δελ ζα ήηαλ ε ίδηα ζα ήηαλ φκσο θαη 

πάιη απνηειεζκαηηθή.  Γηα ηνλ ζπγγξαθέα δελ ζα πξέπεη θαλείο λα ζπγρέεη ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: ηελ πνηφηεηα ηεο αγνξάο κε ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

αξηζκψλ. Σν ηειεπηαίν επεξεάδεη ην πξψην κφλν φηαλ γίλεηαη γλσζηφ. 

Με απηήλ ηελ άπνςε δελ ζπκθσλνχλ κάιινλ θαη φζνη ζπλέδεζαλ ηελ εκθάληζε 

ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ κε ηελ κε ηζρχ ηεο ππφζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο. 

Γηα παξάδεηγκα πιήζνο άξζξσλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ 

ζθαλδάινπ ηεο Enron. χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο (βι. ελδεηθηηθά 

Munzig θαη Bresnahan 2003
49

) ήηαλ επξέσο γλσζηφ ζηελ αγνξά φηη ε Andersen 

παξείρε ζηελ Enron φρη κφλν ειεγθηηθέο αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θάηη 

πνπ ζίγνπξα κείσλε ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαζψο νπζηαζηηθά 

έπξεπε λα θξίλνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε δνπιεηά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Απηφ έπξεπε 

λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο επελδπηέο πνπ αληίζεηα απνηηκνχζαλ ηελ κεηνρή ηεο 

εηαηξίαο πάξα πνιχ αθξηβά. Σν απνηέιεζκα θαηά πνιινχο ζπγγξαθείο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ε κεξηθή απνηπρία ηεο ππφζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο. χκθσλα 

κε ηνλ Gordon (2002)
50

 ε ζρέζε πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ηεο Enron θαη ηεο 

Andersen ζα έπξεπε λα είρε νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο.  Ζ άπνςε ηεο 

απνηπρία ηεο ΔΜΖ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εληζρχεηαη αθφκα παξαπάλσ αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο φηη ήηαλ γλσζηφ ζηνπο αλαιπηέο φηη ε Enron έπαηξλε κέξνο ζε 

πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο πνπ δελ εκθαλίδνληαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ φκσο ήηαλ 

δηαζέζηκεο ζε εθζέζεηο πνπ ζπλφδεπαλ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηή ε έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ζα έπξεπε λα έρεη πξνθαιέζεη κεγαιχηεξν ζθεπηηθηζκφ θαη ζπλαθφινπζα 

πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ ζπλέβε θαζψο ε ηηκή ηεο κεηνρήο  

εμαθνινπζνχζε λα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή άλνδν. Βέβαηα απηή ε άλνδνο ζηακάηεζε 

κεηά ην 2001 φπνπ ηειηθά ε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ 80$ έπεζε ζηα 40$ παξφιν πνπ ηα 
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θέξδε εκθαλίδνληαλ απμεκέλα. Απηή ε θίλεζε ηεο ηηκήο δείρλεη φηη ε αγνξά άξρηζε 

λα δηνξζψλεη ην ζθάικα ηεο. κσο επεηδή απηή ε «δηφξζσζε» έγηλε κε πάξα πνιχ 

αξγνχο ξπζκνχο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απνηειεζκαηηθή αγνξά θάηη πνπ 

δηθαηνινγεί θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα εμέηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. 

 

3.2 Δπηλνεηηθή ινγηζηηθή θαη κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

 

Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ζρεηηθή αξζξνγξαθία πνπ λα αθνξά ακηγψο ηελ ρξήζε 

επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο απφ κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο πνπ φπσο είπακε απνηεινχλ θαη 

ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. Μπνξνχκε φκσο λα πάξνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γεληθά γχξσ απφ ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζρέζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ Διιάδα φπνπ νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη κάιηζηα ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη είλαη 

a priori ιηγφηεξν «χπνπηεο» ζηελ εκθάληζε επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φπσο ήδε είδακε ζηα θίλεηξα παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φινη νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη κπνξεί λα αθνξνχλ θαη κία κε 

εηζεγκέλε εηαηξία. Βέβαηα φπσο έρεη ηνληζηεί απφ ηνλ Μπαξαιέμε
51

 ην πεξηβάιινλ 

θαη ε θχζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ είλαη κηθξέο, 

νηθνγελεηαθά δηνηθνχκελεο εηαηξίεο, κε εηζεγκέλεο γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν ζηα θίλεηξα φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη αζπκθσλία ηεο έξεπλάο ηνπ κε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα θάζε ελφο θηλήηξνπ μερσξηζηά, γηα παξάδεηγκα ε 

θνξνδηαθπγή θαίλεηαη λα απνηειεί ζηελ Διιάδα ηζρπξφηεξν θίλεηξν απφ ηελ 

απνδεκίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  
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Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε άιισζηε φηη ζχκθσλα κε έξεπλεο
52

 ην ειιεληθφ 

ινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ελ γέλεη έρεη πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε απηά ησλ 

αλαδπφκελσλ αζηαηηθψλ ρσξψλ (Μαιαηζία, Φηιηππίλεο, Σνπξθία θιπ), παξά κε απηά 

ησλ αλαπηπγκέλσλ αγνξψλ (ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην). Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ 

Πιαίζην, βαζηζκέλν ζην γαιιηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ «κέηξηα 

θνξνινγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ζπκκφξθσζε (moderate tax and 

financial accounting conformity), κέηξηα ρξήζε δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ (accruals), 

ρακειή ζεκαληηθφηεηα ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ θαη αδχλακε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε». 

ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά καο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη ζηελ Διιάδα ε 

πιεηνςεθία ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, φληαο κε εηζεγκέλεο βξίζθνληαη ζε πην εχθνξν 

πεξηβάιινλ παξαπνίεζεο ησλ κεγεζψλ ηνπο γεγνλφο πνπ ίζσο λα δηθαηνινγεί θαη ηελ 

«πξσηηά» ηεο Διιάδαο ζηελ αδηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε, πηζηεχεηαη φηη δελ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κε εηζεγκέλσλ άξα δελ είλαη θαη ρξήζηκε εθ 

κέξνπο ησλ εηαηξηψλ ε παξαπνίεζή ηνπο. Απηή ε ππφζεζε δελ έρεη εμεηαζηεί 

εθηελψο, φκσο ζε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Cole, Branson, Breesch ην 

2008
53

 ηα απνηειέζκαηα δελ ηελ επηβεβαηψλνπλ. πγθεθξηκέλα ε έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ζε 849 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηφζν εηζεγκέλσλ φζν θαη κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

πξνκεζεπηέο, νη αληαγσληζηέο, νη ζχκβνπινη θαη νη πειάηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί 

δέθηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κάιηζηα ε ζεκαζία ηνπο είλαη 

ππνβαζκηζκέλε θαη απφ ηηο αξκφδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ιακβάλνπλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ππφςε ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 

Μάιηζηα ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ φπσο φηη 

νη ρξήζηεο ησλ κε εηζεγκέλσλ ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, ε 

ζεκαζία ησλ δηαθνξψλ απηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξεθηηκεζεί δεδνκέλνπ φηη ην 44% 

                                                           
52

 Dimitropoulos, E.P. & Asteriou, D. (2009), “The value relevance of financial statements and their 

impact on stock prices. Evidence from Greece”, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, Issue 3, pp. 248 

– 265. 

53
 Cole, V., Branson, J. & Breesch, D., “Are Users of fiancial Statements of Publicly and Non Publicly 

Traded Companies Different or not? An Empirical Study”, Available at: 
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ησλ εξσηεζέλησλ ζπκβνπιεχεηαη θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σέινο ε έξεπλα δελ θαηέγξαςε δηαθνξέο σο πξνο ηηο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. 

ια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζηελ ππφζεζε φηη ε επηλνεηηθή ινγηζηηθή ζηηο κε 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε, θάηη πνπ ζα 

εμεηάζνπκε ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

 

4.1 Δπηζθόπεζε αξζξνγξαθίαο 

 

Πνιιέο απάηεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

νδήγεζαλ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζε 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ζπλαθφινπζα ησλ επελδπηψλ. Δπηπξφζζεηα ηα πςειά θφζηε ησλ 

δηθαζηηθψλ αγψλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πεξηπηψζεηο απάηεο νδήγεζαλ ζε λέν 

θχκα απνθαιχςεσλ πνπ εθηφμεπζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαζψο 

θαη ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ ζε πνιιά εθαηνκκχξηα. 

χκθσλα κε ην AICPA έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο πνπ ζθνπφ έρεη 

λα απνηειέζεη ηε βάζε έθθξαζεο κηαο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία, ηε 

ζρεηηθφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξηλ απηέο δεκνζηνπνηεζνχλ ζην 

θνηλφ θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ειεγθηέο, είλαη εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ησλ 

Διεγθηηθψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο Διεγρφκελεο 

θη σο επηζηέγαζκα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ λα θαηαξηίδνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

ην νπνίν δεκνζηεχεηαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ην πηζηνπνηεηηθφ 

πεξηγξάθνληαη ε θχζε θαη ε νπηηθή απφ ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο θαη 

δειψλεηαη θαηά πφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ, βάζεη ησλ 

παξαδεδνκέλσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη παξαδνρψλ, ηελ αθξηβνδίθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διεγρφκελε. Αλ ν ειεγθηήο δε 

δχλαηαη λα εθθξάζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ γλψκε, ηνχην πξέπεη ξεηά θαη 

θαηεγνξεκαηηθά λα αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφο ν ζεκαληηθφηαηνο ξφινο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  

θαηαζηάζεσλ. Παξ‟ φια απηά ε έθηαζε ηεο επζχλεο ηνπο θαηά ηελ πεξίπησζε 

εκθάληζεο απάηεο είλαη θάηη πνπ πξνθαιεί κέρξη ζήκεξα εληνλφηαηεο ζπδεηήζεηο 

ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ 1992, νη Μεγάιεο Έμη 

Διεγθηηθέο  εηαηξίεο αληηκεησπίδνληαο ηα πνιχ πςειά θφζηε ησλ δηθαζηηθψλ καρψλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηεγνξίαο ηνπο γηα κε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

απνθάζηζαλ λα εθδψζνπλ κηα δήισζε κε ηίηιν «The liability crisis in the United 

States: Impact on the Accounting Profession». χκθσλα κε απηήλ ηελ δήισζε ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη αλαζεψξεζε ηφζν ησλ νκνζπνλδηαθψλ φζν θαη ησλ εζληθψλ 

λφκσλ έηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ε ζπιινγηθή θαη γεληθή επζχλε κε ηε αλαινγηθή 

επζχλε.  

Ο πξφεδξνο θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο PriceWaterhouse πξνεηδνπνηνχζε φηη ε 

ππάξρνπζα δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ππνζέζεσλ εκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 

ππέξκεηξε αλαγλψξηζε επζχλεο ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο δεκηνπξγεί αλεδαθηθέο 

απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν νξθσηφο ειεγθηήο ζεσξείηαη απφιπηνο εγγπεηήο 

έλαληη ηεο απάηεο, ηεο απνηπρίαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο κηαο 

επηρείξεζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά πνιινί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη ν λφκνο λα είλαη 

ηδηαίηεξα απζηεξφο έλαληη ησλ νξθσηψλ πξνθεηκέλνπ λα θνβνχληαη λα πξνβνχλ ζε 

πξάμεηο πνπ θέξνπλ ζε θίλδπλν ην επελδπηηθφ θνηλφ. Απηή ε άπνςε ζπλαληάηαη θαη 

ζηνλ Berton
54

 ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ ηνλίδεη φηη ε επηεηθήο αληηκεηψπηζε ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ απνηειεί θίλεηξν γηα εκθάληζε αδηαθνξίαο (ή θαη ζπλέξγηαο 

πξνζζέηνπκε εκείο). Δπίζεο ε επηείθεηα απηή ζα βιάςεη θαη ηελ άπνςε ηνπ θφζκνπ 

γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο αθνχ ε άξλεζε ηνπο λα επσκηζηνχλ ηηο επζχλεο ηνπο 

έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηηο πςειέο ακνηβέο ηνπο.  
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Σν 1993 νη Lowe θαη Pany
55

 δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζε 141 κέιε δηθαζηεξίνπ θαη 

78 νξθσηνχο ειεγθηέο απφ κηα κεγάιε πνιπεζληθή ειεγθηηθή εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο έλαληη ηεο επζχλεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ έλα «expectation gap (ράζκα πξνζδνθηψλ)». Καηά 

ηελ άπνςε ησλ δηθαζηψλ, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ σο «public watchdog» ή 

αιιηψο σο απφιπηνπο εγγπεηέο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αλαθαιχπηνληαο θαη ηελ παξακηθξή απάηε. Φπζηθά νη νξθσηνί 

ειεγθηέο δελ ζπκθσλνχλ κε απηήλ ηελ άπνςε.  Αληίζεηα άιιε έξεπλα έδεημε φηη θαη 

νη επελδπηέο ζεσξνχλ ζε πνζνζηφ 70% φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη ππεχζπλνη γηα 

απάηεο πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε θαη ζε 

πνζνζηφ 47% φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο θέξνπλ απφιπηε επζχλε θαη πξέπεη λα 

βεβαηψλνπλ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρνπλ θακία 

ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε.     

Σελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ηφζν ην SEC φζν θαη ην AICPA πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κεηά ην μέζπαζκα ησλ κεγάισλ ζθαλδάισλ πξνζπαζνχλ κέζα απφ 

θαλφλεο λα θαζνξίζνπλ ην εχξνο ηεο επζχλεο ησλ νξθσηψλ – ειεγθηψλ. χκθσλα κε 

ην AICPA ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη 

έλα ζέκα πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο. Δάλ έξγν ηνπ 

νξθσηνχ ήηαλ λα αλαθαιχςεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απάηεο ζηελ επηρείξεζε ηφηε 

ζα έπξεπε λα επεθηείλεη ηελ δνπιεηά ηνπ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ην θφζηνο ζα ήηαλ 

απαγνξεπηηθφ. Γη‟ απηφ γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ φηη έλα θαιφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη απαξαίηεην θαη ηθαλφ λα πξνζθέξεη αζθάιεηα κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

Απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ ην Public Company Accounting Oversight Board ην 

νπνίν δεηά απφ ηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ εηαηξίεο 

λα παξαζέηνπλ ζηα εηήζηα δειηία ηνπο πέξα απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα αθνξά 

ηνλ έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. 

Βέβαηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Walter P. Shuetz, πξψελ chief accountant ηνπ 

SEC, απηφ ην κέηξν δελ εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο λα «καγεηξεχνπλ» ηα βηβιία ηνπο, 

αληίζεηα δίλεη κηα ιαλζαζκέλε αίζζεζε ζηγνπξηάο.  
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Ζ θίλεζε πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο φηη έρεη θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνο κηα πην απζηεξή αληηκεηψπηζε ηεο επζχλεο ησλ νξθσηψλ θαίλεηαη θαζαξά θαη 

ζηα πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Σν 1960, ην AICPA εμέδσζε ην SAP No 30, ην νπνίν αξγφηεξα (1972) εληάρζεθε 

ζην SAS 1 «Codification of Auditing Standards and Procedures». χκθσλα κε απηφ 

ην πξφηππν ν νξθσηφο ειεγθηήο θέξεη επζχλε λα αλαθαιχπηεη εθείλεο ηηο απάηεο πνπ 

είλαη θπζηνινγηθά αληρλεχζηκεο κέζα απφ θάπνηνλ έιεγρν πνπ έρεη δηεμαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα γεληθά απνδεθηά ειεγθηηθά πξφηππα. πγθεθξηκέλα ην πξφηππν νξίδεη 

φηη: «The responsibility of the independent auditor to detect fraud (which 

responsibility defers as to clients and others) arises only when such failures clearly 

result fron non – compliance with generally accepted auditing standards». H 

δηθαηνινγεηηθή βάζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή είλαη φηη ην 

θφζηνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα εληνπίζεη θάζε πηζαλφ θίλδπλν ζα 

ήηαλ απαγνξεπηηθφ θαη παξφια απηά πάιη δελ ζα ππήξρε κέγηζηνο βαζκφο 

βεβαηφηεηαο θαζψο θάπνηα ήδε απάηεο είλαη πηζαλφλ λα κελ κπνξνχζαλ λα 

απνθαιπθζνχλ (π.ρ. κε θαηαγεγξακκέλεο ζπλαιιαγέο). 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1988 ην AICPA κε ηελ έθδνζε ηνπ SAS No. 53 “The Auditor‟s 

Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities” θάλεη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα θαζψο δηαρσξίδεη ην ιάζνο απφ ηελ απάηε. Σν ιάζνο ζπκβαίλεη ρσξίο πξφζεζε 

θαη ζπλήζσο ζε αξρηθά ζηάδηα (π.ρ. ιαλζαζκέλε θαηαρψξηζε ελφο παξαζηαηηθνχ) 

ελψ αληίζεηα ε απάηε γίλεηαη κε πξφζεζε θαη δηαπξάηηεηαη ζπλήζσο απφ άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη πςειά ζηελ ηεξαξρία. Σν SAS 53 απαηηεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

λα: 

 αληηιακβάλνληαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αηηίεο θαη ηα ζεκάδηα εκθάληζεο ιάζνπο 

ή απάηεο. 

 ππνινγίδνπλ ην θίλδπλν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο λα εκπεξηέρνπλ νπζηψδεο αθνχζην ή εθνχζην ιάζνο 

(πρ ν θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ φηαλ δελ ππάξρεη 

επαξθέο θεθάιαην θίλεζεο). 

 ζρεδηάδνπλ ηνλ έιεγρν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεη δηθαηνινγεκέλε 

ζηγνπξηά δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ ησλ νπζησδψλ ιαζψλ ή πηζαλψλ 

δηαζηξεβιψζεσλ. 
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 ελεκεξψλνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο απφ ηελ επηρείξεζε αξκνδίνπο ζε πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ απάηεο. 

 δηαηεξνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ έλαλ 

επηζηεκνληθφ ζθεπηηθηζκφ. 

Παξφια απηά, ην SAS 53  δέρζεθε έληνλεο θξηηηθέο γηαηί δελ θαηάθεξε λα 

κηθξχλεη ην «expectation gap». Απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ κφλν εάλ ην SAS 53 άιιαδε 

ηνλ ηξφπν πνπ νη νξθσηνί δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απάηεο ή άιιαδε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σνλ Μάην ηνπ 1996, ην AICPA απνθάζηζε λα εθδψζεη έλα ζρέδην πξνηχπνπ 

«Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit» ην νπνίν ζθνπφ είρε λα 

αληηθαηαζηήζεη ην SAS 53 . Απηφ ην πξφηππν πνπ ελζαξθψζεθε αξρηθά ζην SAS 82 

θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζηελ έθδνζε ηνπ SAS 99, πεξηγξάθεη ηελ απάηε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απαηηεί απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο λα ππνινγίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο απάηεο θαη παξέρεη θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ. Δπίζεο δίλεη θαζνδήγεζε ζηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο πσο πξέπεη λα αληηδξάζνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ 

απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηη πξέπεη λα πξάμνπλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

απάηεο. 

πγθεθξηκέλα ην SAS 99 νξίδεη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο απάηεο είλαη: 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

 ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σν πξφηππν απηφ επαλαβεβαηψλεη ηελ επζχλε ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

θαζψο απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηνλ θίλδπλν 

δηαζηξέβισζεο ησλ παξερφκελσλ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πιεξνθνξηψλ (management fraud) φζν θαη ηνλ θίλδπλν ζθεηεξηζκνχ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (employee fraud). Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη γη‟ απηφ ην ιφγν λα πάξνπλ 

επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο απάηεο.  



59 

 

πσο είλαη εκθαλέο ην πξφηππν απηφ απμάλεη ηελ επζχλε  ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πξφηππν απηφ γηα πξψηε θνξά 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ιέμε “fraud” (απάηε) αληί ηεο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο  

“irregularities” (παξαηππίεο).  

πγθεθξηκέλα ην πξφηππν απηφ πηέδεη ηνπο αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο λα 

δειψλνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο φηη έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηνλ θίλδπλν απάηεο: “In 

planning the audit, the auditor should document in the working papers evidence of the 

performance of the assesment of the risk of material misstatement due to fraud, 

including any fraud risk factors that the auditor believes individually or in 

compination, significantly impact the risk of material misstatement together with the 

auditor’s response to those risk factors”. 

Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ζρεηηθή αηζηνδνμία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

ειεγθηηθνχ πξνηχπνπ λα κεηψζεη ην ράζκα κεηαμχ απηψλ πνπ αλακέλνπλ νη ρξήζηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο νξθσηνχο θαη απηψλ πνπ νη 

νξθσηνί επηηπγράλνπλ κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί εηζάγεη ηελ 

αλάγθε εμέηαζεο πεξίπησζεο απάηεο θαηά ηνλ έιεγρν θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ David Landsittel (chairman of the ASB‟s Fraud Task 

Force) ην πξφηππν απηφ απνηειεί έλα κέηξν ζχγθξηζεο ζρεηηθά κε απηφ πνπ πξέπεη 

λα θάλνπλ νη νξθσηνί έηζη ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ. Μάιηζηα ηνλίδεη φηη “όζο 

καλύηεπο γίνει ηο επάγγελμά μαρ ζηον ενηοπιζμό ηηρ απάηηρ ηόζο καλύηεπα θα 

καηαθέποςμε να ςπηπεηήζοςμε ηο δημόζιο ζςμθέπον και ηόζο πεπιζζόηεπο θα 

αςξήζοςμε ηην αξία ηων ςπηπεζιών μαρ”. 

Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη ζην θείκελν ηνπ SAS 99 αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη : “ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ θαλείο ηελ θχζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απάηεο, θαηαιαβαίλεη φηη ε απφθηεζε απφιπηεο ζηγνπξηάο δελ 

είλαη επηηεχμηκε” . 

Ζ ίδηα άπνςε έρεη δηαηππσζεί θαη ζε ζρεηηθά άξζξα φπσο απηφ ησλ Crumbley θαη 

Απνζηφινπ (2001)
56

, νη νπνίνη επηζήκαλαλ φηη «έλαο ειεγθηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
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 Crumbley, L. & Apostolou, N. (2001), “The Accounting Profession AND Financial Statement 

Fraud‟‟, Department of Accounting, Louisiana State University. 
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είλαη ζίγνπξνο πσο ζα θαηαθέξεη λα απνθαιχςεη πάληα ην θαηλφκελν απηφ». Καη 

απηφ ιφγσ αθελφο ηεο θξπθήο πιεπξάο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαπνίεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε παξαπνίεζε γίλεηαη ζπρλά κε κπζηηθέο 

ζπκθσλίεο ή παξαπνηεκέλα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο άπνςεο πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηνλ λφκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Παξφια απηά ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα εζηθή φζνλ αθνξά ην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ην AICPA. πγθεθξηκέλα ζηνλ θαλφλα 102 απφ 

ηνλ «Code of Professional Conduct» αλαθέξεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, λα κελ έρνπλ πέξα απφ 

ηελ ακνηβή ηνπο άιιν είδνπο ζπκθέξνληα θαη λα κελ παξαπηνχλ γεγνλφηα ή γεληθά 

ππνηάζζνπλ ηελ θξίζε ηνπο ζε άιινπο. Παξφια απηά, πνιιά γεγνλφηα έρνπλ έξζεη 

ζηελ δεκνζηφηεηα πνπ δείρλνπλ πσο ν πεξηνξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο ηξφπνπο γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ.  

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδεηήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ειεγθηηθή 

επηδξά ζηε δηαδηθαζία σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εηαηξεηψλ. 

 Οη Kinney and Martin (1994)
57

 ζε κία αλαζθφπεζε ελλέα κειεηψλ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ειεγθηηθή κεηψλεη ηελ ζεηηθή κεξνιεπηηθή ηάζε ζηα πξν-ειέγρνπ 

θέξδε, ελψ  ηελ ίδηα ρξνληά ν Hirst (1994)
58

 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

δεδνπιεπκέλα απνηεινχλ ηε βαζηθή κεηαβιεηή αλίρλεπζεο ησλ ηερληθψλ 

«σξαηνπνίεζεο» ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο εηαηξείεο.  

Οη Becker et al. (1998)
59

 ρξεζηκνπνηψληαο σο θπξίαξρε κεηαβιεηή κέηξεζεο ηεο 

«σξαηνπνίεζεο» ησλ απνηειεζκάησλ ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα-έμνδα θαη βαζηδφκελνη 

ζε νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κε-θαλνληθψλ 
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δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ-εμφδσλ (abnormal accruals) ζηηο ΖΠΑ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κε θαλνληθά δεδνπιεπκέλα ησλ εηαηξεηψλ- πειαηψλ ησλ 6 

κεγαιχηεξσλ, απφ άπνςε εζφδσλ, ειεγθηηθψλ νίθσλ (Big 6 Auditors) είλαη 

κηθξφηεξα απφ απηά πειαηψλ-εηαηξεηψλ ησλ ππνινίπσλ ειεγθηηθψλ νίθσλ.  

Οη Francis and Krishnan (1999)
60

 παξέζεζαλ επηπξφζζεηεο απνδείμεηο γηα ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ-εμφδσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δηδηθφηεξα, ηεθκεξίσζαλ φηη εηαηξείεο κε κεγάιεο απφιπηεο 

ηηκέο κε θαλνληθψλ δεδνπιεπκέλσλ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ιάβεη 

πηζηνπνηεηηθά κε επηθπιάμεηο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο (qualified audit opinions) 

θαη φηη απηφ ηζρχεη πεξηζζφηεξν ζε εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο 

δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ. Παξάιιεια, ππνζηήξημαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ κε επηθπιάμεηο. 

 Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Bartov, Gul, Tsui (2000)
61

 νη νπνίνη 

βξήθαλ φηη νη εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ εθζέζεηο νξθσηψλ κε επηθπιάμεηο 

εκπιέθνληαη ζε επηζεηηθή σξαηνπνίεζε απνηειεζκάησλ.  

Οη Bauwhede, Willekens, and Gaeremynck (2000)
62

 κε ηε ζεηξά ηνπο έδεημαλ φηη ε 

πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ε δηαζπνξά ηεο ηδηνθηεζίαο ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο «σξαηνπνίεζεο» ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Βειγηθψλ εηαηξεηψλ.  

Οη Bradshaw, Richardson and Sloan (2001)
63

 δελ βξήθαλ ελδείμεηο φηη νη ειεγθηέο 

πξνεηδνπνηνχλ γηα ηα κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ 

κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπο. Με ηε ζεηξά ηνπο νη Nelson, Elliott and Tarpley 

(2002)
64

 αλαθέξνληαο ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ απεπζχλζεθε ζε 253 
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πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ 5 κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο ΖΠΑ (Big 5 

firms), νη νπνίνη πεξηέγξαςαλ 515 πεξηζηαηηθά παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ηνπο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη ειεγθηέο θαη νη δηνηθήζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεδφλ πάληα επηιχνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

σξαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνηνχ εθδνζνχλ νη εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ. 

Σέινο, νη Butler, Leone and Willenborg  (2004)
65

 εμεηάδνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ βαζκνχ 

σξαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δελ βξήθαλ απνδείμεηο φηη νη ειεγθηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθζέζεηο ηνπο γηα λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζηηο 

ηερληθέο «σξαηνπνίεζεο» ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

εζφδσλ. Αληίζεηα απέδεημαλ φηη ε έθδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ κε επηθπιάμεηο 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα (financial distress) ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε επηρείξεζε εθείλε ηε ζηηγκή. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη 

ζχκθσλα κε απηά πξνεγνχκελσλ κειεηψλ αθνχ φπσο ππνζηεξίδεηαη δελ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ θαζαξά πηζηνπνηεηηθά σξαηνπνηνχλ ηα 

θέξδε ηνπο ιηγφηεξν απφ άιιεο πνπ ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά κε επηθπιάμεηο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

(ΥΑΑ), ην έηνο 2003, κεηά απφ έξεπλα πνπ εθπφλεζε ε Γηεχζπλζε Δηζεγκέλσλ 

Σίηισλ ιακβάλνληαο ππφςε ην πλεχκα ηεο απφθαζεο 5/204 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο δήηεζε γηα πξψηε θνξά απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ νη 

ηζνινγηζκνί ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ παξαηεξήζεηο νξθσηψλ ειεγθηψλ λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο απηέο θαη λα απνζηείινπλ ηηο αλακνξθσκέλεο 

πιένλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΑ γηα ηελ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ.  

Χζηφζν κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΥΑΑ φηη δελ πθίζηαηαη 

αξκνδηφηεηα ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επνπηηθέο αξρέο γηα λα ππνρξεψζνπλ ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα δεκνζηεχζνπλ αλακνξθσκέλνπο ηζνινγηζκνχο ε ζρεηηθή 

πξνζπάζεηα εγθαηαιείθζεθε. 
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Μάιηζηα εθπνλήζεθε ζηελ Διιάδα ζρεηηθή έξεπλα απφ ηνλ Κνπκαλάθν (2007)
66

 ν 

νπνίνο εμέηαζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ γηα ην 

2002 ρσξίδνληαο ην δείγκα αθελφο ζηηο 58 εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ απφ ηηο νπνίεο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2003 δεηήζεθε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΥΑΑ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2002 θαη ελ ζπλερεία 

λα απνζηείινπλ ηα αλακνξθσκέλα απνηειέζκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΑ,θαη 

αθεηέξνπ ζηηο ππφινηπεο 232 εηαηξείεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα, παξαηεξείηαη κία 

εκθαλήο δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο 

είραλ ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ζηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπο θαη ζε απηέο ζηηο νπνίεο δφζεθε πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο παξαηεξήζεηο. 

Πίλαθαο 2: Μέζεο ηηκέο δεηθηψλ επηρεηξήζεσλ κε παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ ζηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη  επηρεηξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο (Κνπκαλάθνο, 2007) 

 

Δηαηξείεο κε 

παξαηεξήζεηο ειεγθηώλ 

(52) 

Δηαηξείεο ρσξίο 

παξαηεξήζεηο ειεγθηώλ 

(218) 

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο / 

Δλεξγεηηθό 
0,256 0,289 

 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε 
0,411 0.386 

 

ROA 
-0,06 3,15 

 

Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

παξαηεξείηαη ζην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ. εκαληηθή ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ππάξρεη επίζεο θαη ζηνλ δείθηε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ είλαη  

ρακειφηεξνο γηα ηηο εηαηξείεο κε «θαζαξά» πηζηνπνηεηηθά. 

εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε  επίδξαζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ησλ 58 εηαηξεηψλ νη νπνίεο 

θαη ππνρξεψζεθαλ λα ηα αλαπξνζαξκφζνπλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νθηψ 

εηαηξείεο νη νπνίεο εκθάληδαλ είηε νξηαθά ζεηηθά είηε νξηαθά αξλεηηθά θέξδε πξν 
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θφξσλ πξηλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηειηθά εκθάληζαλ ηδηαίηεξα πςειέο δεκίεο κεηά ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.  

πγθεθξηκέλα, ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ ησλ νθηψ απηψλ εηαηξεηψλ 

κεηαβιήζεθαλ απφ –0,8 εθ. επξψ ζε –33 εθ. επξψ. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο 

πελήληα εηαηξείεο νη νπνίεο ππνρξεψζεθαλ ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ, ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ κεηψζεθαλ θαηά 40%, απφ 169 εθ. επξψ 

ζε 101 εθ. επξψ, ελψ ζπλνιηθά θαη γηα ηηο 58 εηαηξείεο ηα θέξδε πξν θφξσλ 

κεηψζεθαλ απφ 168 εθ. επξψ ζε 68 εθ. επξψ, ζεκεηψλνληαο πνζνζηηαία κείσζε θαηά 

59,7%.  

χκθσλα πάληα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ιφγσ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη απηή ε ζεκαληηθή κείσζε ζηα 

πξνζαξκνζκέλα θέξδε πξν θφξσλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ πξνθχπηεη φηη ε πην 

ζπρλή θαη κε ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε παξαηήξεζε (ππεχζπλε γηα ην 40% πεξίπνπ 

ηεο κεηαβνιήο ηεο θεξδνθνξίαο επί ηνπ ζπλφινπ) αθνξά ζηελ κε ζσζηή απνηίκεζε 

ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο απνθεχγνπλ 

λα εγγξάςνπλ ηηο δεκίεο απνηηκήζεσο απφ ζπκκεηνρέο (νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί 

απφ ηελ πεξίνδν θηήζεο ηνπο κέρξη ζήκεξα) εκθαλίδνληαο κφλν ηελ αμία θηήζεο θαη 

φρη ηελ ηξέρνπζα. Άιιεο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηελ 

εκθαληδφκελε θεξδνθνξία ήηαλ ε κε δηελέξγεηα επαξθψλ πξνβιέςεσλ είηε γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο είηε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, νη κεησκέλεο απνζβέζεηο 

θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο πεξί θνξνινγηθψλ θαη δηθαζηηθψλ εθθξεκνηήησλ.  

 

4.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο από 

νξθσηνύο ειεγθηέο 

 

ηελ δηεζλή αξζξνγξαθία έρεη ππάξμεη έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 

πηζαλφηεηα απνθάιπςεο ηεο απάηεο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο κε παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ειεγθηηθή εξγαζία. αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Ο Jamal (2006)
67

 ζε άξζξν ηνπ αλαθέξεη φηη ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο είλαη έλα 

αλαπνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ απφ απάηε. Ο Jamal 

πξνηείλεη φηη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη επελδπηέο απφ πεξηπηψζεηο απάηεο, ζα πξέπεη 

νη λνκνζεηηθέο αξρέο (regulators) λα ππνρξεψζνπλ φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο λα 

αγνξάζνπλ αζθάιεηα ειέγρνπ (purchase fraud insurance). Μία άιιε επηινγή, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ζα ήηαλ λα γίλεη ν έιεγρνο κε ππνρξεσηηθφο  θαη λα αθήζνπλ 

ηνπο ειεγθηέο λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηνπο κεηφρνπο. 

Μάιηζηα θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη ην ηξέρνλ λνκνζεηηθφ ζχζηεκα (Νφκνο Sarbanes-

Oxley θιπ) δελ ζα ιχζεη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ. 

Πέξαλ φκσο απφ απηήλ ηελ ίζσο αθξαία άπνςε σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα 

απνθάιπςεο ηεο απάηεο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ απηήλ ηελ πηζαλφηεηα 

θαηαξρήλ κε ηα ρξφληα πνπ κηα εηαηξία ειέγρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή αιιά 

θαη κε ηελ εηδίθεπζε ηεο ειεγθηηθήο ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

ηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley
68

, δεηήζεθε απφ ηνλ U.S. Comptroller 

General λα κειεηήζεη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο 

(rotation) ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Σν „General Accounting Office‟  ζπκπεξαίλεη φηη 

«ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή (rotation) ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, ίζσο λα κελ είλαη ν 

πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ» . 

Παξ‟ φια απηά ην GAO πξνζζέηεη φηη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή (rotation) ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ίζσο είλαη αλαγθαία, αλ ν Νφκνο Sarbanes-Oxley δελ νδεγήζεη 

ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (GAO, 2003)
69

. 
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Σα άξζξα πνπ εμεηάδνπλ ηε ζεηεία ησλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδνπλ δηρνγλσκία. Οη Carcello & Nagy (2004)
70

 αλαθέξνπλ 

κειέηεο ησλ Geiger & Raghunandan (2002), Johnson et al. (2002), Ghosh & Moon 

(2003) θαζψο θαη ηνπ Myers et al. (2003), νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην φηη ε πνηφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ είλαη πςειφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεηεία ησλ ειεγθηψλ. Αληίζεηα, 

κειέηεο ησλ Davis et al. (2003)
71

 θαη Casterella et al. (2002)
72

 δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ είλαη ρακειφηεξε, φηαλ ε ζεηεία ησλ ειεγθηψλ είλαη κεγάιε ζε δηάξθεηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κηθξή (short) δηάξθεηα είλαη ηξία έηε ή ιηγφηεξν, ελψ ε κεγάιε 

(long) δηάξθεηα είλαη απφ ελλέα έηε θαη πάλσ. 

πγθξίλνληαο έλα ζπλνιηθφ δείγκα 147 εηαηξηψλ κε παξαπνηεκέλεο θαη κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην 1990 έσο ην 2001, νη Carcello & 

Nagy (2004) βξήθαλ φηη νη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλέο φηαλ ε ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη ηξία ρξφληα ή 

ιηγφηεξν. Δπνκέλσο, ε καθξνρξφληα ζεηεία ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ δελ ζπλδέεηαη 

κε ρακειφηεξε πνηφηεηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ε πηζαλφηεηα απάηεο 

ζπκβαίλεη κέζα ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο ζπλεξγαζίαο ειεγθηή θαη εηαηξίαο-

πειάηε. Σα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε ππνρξεσηηθή 

ελαιιαγή ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κπνξεί λα έρεη δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο Nagy (2005)
73

 ζε κία κεηαγελέζηεξε εξγαζία ηνπ αλαθέξεη θαη απηφο φηη νη 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε κεγάιεο δηάξθεηαο ζεηεία ηνπ ειεγθηή δελ 

ζπλδέεηαη κε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, αθνχ ε πνηφηεηα ειέγρνπ είλαη 

ρακειφηεξε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ζπλεξγαζίαο ειεγθηή-ειεγρφκελνπ. Μάιηζηα 

εξεπλά εηαηξίεο πνπ ππνρξεψζεθαλ λα αιιάμνπλ ειεγθηηθή εηαηξία. πγθεθξηκέλα, 
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εμεηάδεη πξψελ πειάηεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Arthur Andersen , ε νπνία έθιεηζε 

ιφγσ ηεο εκπινθήο ηεο ζην ζθάλδαιν Enron, επνκέλσο νη πειάηεο ηεο αλαγθάζηεθαλ 

λα αιιάμνπλ ειεγθηηθή εηαηξία. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ δείρλνπλ κία αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα 

δηαθξηηά δεδνπιεπκέλα έζνδα (discretionary accruals) θαη ζηνπο πξψελ πειάηεο- 

εηαηξίεο ηεο Arthur Andersen , αιιά κφλν γηα ηηο εηαηξίεο κηθξνχ κεγέζνπο. Απηφ, 

ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, δείρλεη φηη ε αλαγθαζηηθή αιιαγή ειεγθηή ζπλδέεηαη κε 

κία κείσζε ζηα δηαθξηηά δεδνπιεπκέλα έζνδα (discretionary accruals), φηαλ νη 

πειάηεο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ είλαη κηθξνί θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα. 

Δπηπιένλ γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξίεο ε ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε 

κηθξή ζεηεία ησλ ειεγθηψλ (short auditor tenure) θαη ζηα discretionary accruals 

εμαθαλίδεηαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο  Arthur Andersen . 

Απηφ ζεκαίλεη φηη «ε αχμεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ πξνο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, 

κεηξηάδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ειεγθηψλ θαη 

κηθξψλ εηαηξηψλ». 

Οη Carcello θαη Nagy (2002) εμεηάδνπλ επίζεο ηε ζρέζε κεηαμχ ειεγθηηθψλ
74

 

εηαηξηψλ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θιάδν θαη ηεο 

παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πσο αλαθέξνπλ, ε γλψζε ελφο 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα ειέγρσλ θαη 

αλαθέξνπλ ζηνηρεία φπνπ ινγηζηηθέο εηαηξίεο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θιάδν (industry specialization). Οη ζπγγξαθείο ππνζέηνπλ 

φηη νη έιεγρνη απφ εμεηδηθεπκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο , ζα έρνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα, 

εμαηηίαο ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο επηβεβαηψλνπλ 

ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, αθνχ «ππάξρεη κία ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απάηεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο». 
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4.3 Πιαίζην ηεο επξσπατθήο έλσζεο σο πξνο ηελ επζύλε ησλ 

νξθσηώλ ειεγθηώλ 

 

Μεηά απφ ηελ ζεηξά ησλ πεξηπηψζεσλ ινγηζηηθήο απάηεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ηελ δηεηία 2001-2002,θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ ζα αλαιχζνπκε ζην 

επφκελν θεθάιαην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε  κηα νδεγία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο  απάηεο θαη ησλ αζέκηησλ πξαθηηθψλ. χκθσλα κε ηελ ηφηε 

απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ελζσκαηψζεθε 2 ρξφληα αξγφηεξα ζην 

θείκελν ηεο 8εο νδεγίαο έπξεπε λα ππάξμεη κηα λέα νδεγία γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ ΔΔ  . Ζ λέα νδεγία κε ην έγγξαθν IP/ 

03/ 715 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ δεκνζηεχηεθε ην Μάην ηνπ 2003  πξνζπαζεί 

λα εμαζθαιίζεη φηη νη επελδπηέο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζα κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη πιήξσο ζηελ αθξίβεηα ησλ ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη ζα εληζρχζεη 

ζηελ ΔΔ ηελ πξνζηαζία θαηά ησλ αζέκηησλ πξαθηηθψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα 

πξφζθαηα ζθάλδαια ζε εηαηξείεο φπσο ε Parmalat θαη ε Ahold. Ζ νδεγία απηή 

απνζαθελίδεη ηα θαζήθνληα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη θαζνξίδεη θαλφλεο 

δενληνινγίαο πνπ εγγπψληαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ηδίσο 

φηαλ νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ επίζεο άιιεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Δπηβάιιεη επίζεο ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη απζηεξή 

δεκφζηα επνπηεία ηνπ θιάδνπ ησλ ειεγθηψλ θαη βειηηψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ ΔΔ. Δπηηξέπεη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηελ ΔΔ λα αληηδξνχλ 

άκεζα ζηηο λέεο εμειίμεηο ράξε ζηε δεκηνπξγία θαλνληζηηθήο επηηξνπήο ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα κπνξεί 

λα ιακβάλεη ή λα ηξνπνπνηεί γξήγνξα ιεπηνκεξή κέηξα εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο. Ζ 

νδεγία πξνβιέπεη επίζεο ηε ρξεζηκνπνίεζε δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζε φινπο 

ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Δπξψπε θαη δεκηνπξγεί ηηο 

βάζεηο γηα κηα ηζφξξνπε θαη απνηειεζκαηηθή δηεζλή ζπλεξγαζία κε ηηο επνπηηθέο 

αξρέο ηξίησλ ρσξψλ, φπσο ην «US Public Company Accounting Oversight Board» 

(PCAOB). Ο αξκφδηνο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά Δπίηξνπνο, θ. Frits Bolkestein, 

δήισζε: «Οη ειεγθηέο απνηεινχλ ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο θαηά ησλ απαηεψλσλ 

πνπ παξαπνηνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ Parmalat καο ππελζχκηζε φηη φηαλ απηή ε 

άκπλα απνδπλακψλεηαη, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ πιένλ εκπηζηνζχλε ζηε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ζηηο αγνξέο. Δάλ απηή ε εκπηζηνζχλε δελ 

απνθαηαζηαζεί γξήγνξα, ζα ραζνχλ επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα 

επηβξαδπλζεί ε αλάπηπμε. Καλείο δελ είλαη ηφζν αθειήο ψζηε λα πηζηέςεη φηη κηα 

νδεγία ζα ζέζεη δηά κηαο ηέξκα ζηηο ινγηζηηθέο απάηεο - αθνχ δελ κπνξεί λα 

θαηαξγήζεη θαλείο ην έγθιεκα-, αιιά ε πξφηαζή καο ζα θαηαζηήζεη πην απζηεξή θαη 

πην εζηθή ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, εληζρχνληαο έηζη ηελ άκπλα ζηελ νπνία 

βαζίδνληαη φιεο νη νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο. Θα θαηαξγήζεη ηαπηφρξνλα κεξηθνχο 

πεξηηηνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ 

ζηελ ΔΔ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ πνπ ζα 

πεξηνξίζνπλ ηα δηνηθεηηθά εκπφδηα γηα ηηο επξσπατθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο Δ.Δ.». 

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζε αζέκηηεο πηέζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειεγθηέο λα αληηζηαζνχλ ζηηο αζέκηηεο πηέζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ειεγρφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

ζπζηήζνπλ ειεγθηηθή επηηξνπή κε αλεμάξηεηα κέιε, ε νπνία ζα επηβιέπεη ηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη ζα επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ηεο δηνίθεζεο. Ζ επηηξνπή απηή ζα επηιέγεη επίζεο ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή 

θαη ζα πξνηείλεη ην δηνξηζκφ ηνπ ζηνπο κεηφρνπο. Δπηπιένλ, εάλ κηα εηαηξεία 

αλαθαιεί έλαλ ειεγθηή, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηεο 

ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.  

Ζ νδεγία θαζνξίδεη επίζεο κηα ζαθή αιπζίδα επζπλψλ ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

φκηινη εηαηξεηψλ ειέγρνληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηνλ θφζκν (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Parmalat). Απαηηεί ξεηά 

ηελ αλάιεςε απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηνπ νκίινπ ηεο πιήξνπο επζχλεο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ 

ζα ππνρξενχηαη λα επηζεσξεί θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ ειεγθηψλ.  

Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη ε θαζηέξσζε δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ νδεγία, ζα βειηηψζεη θαη ζα ελαξκνλίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ. Σα πξφηππα απηά πξέπεη λα πηνζεηνχληαη, κεηά απφ 

θαηάιιειε δηαβνχιεπζε, απφ ηελ Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε. Ζ 

ππνρξεσηηθή ζπλερήο θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα εμαζθαιίζεη ηελ 
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θαιή γλψζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ. Δπηπιένλ, φινη νη ειεγθηέο θαη φιεο νη ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο ζα ππφθεηληαη ζε έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

πνπ ειέγρνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηξαπεδψλ ή αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ πξέπεη λα δεκνζηεχνπλ εηήζηεο εθζέζεηο δηαθάλεηαο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ 

ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ην δηεζλέο δίθηπν ζην νπνίν απηή αλήθεη θαη 

ηηο άιιεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο παξέρεη. Ζ έθζεζε ζα πεξηέρεη κεηαμχ 

άιισλ δήισζε ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο, πεξηγξαθή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη δήισζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ πξφηαζε 

πεξηέρεη επίζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ 

νδεγία θαζνξίδεη θνηλά θξηηήξηα γηα ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο επνπηείαο θαη πξνβιέπεη 

ηδίσο φηη πξέπεη λα δηνηθνχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, 

αιιά λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη επαξθή αξηζκφ πξνζψπσλ κε πείξα θαη γλψζεηο 

ζε ζέκαηα ειέγρνπ. ην επίπεδν ηεο ΔΔ, απηή ε νδεγία δεκηνπξγεί κηα θαλνληζηηθή 

επηηξνπή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, ε 

νπνία ζα επηηξέπεη ηελ ηαρεία ιήςε ή ηξνπνπνίεζε ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο, θαζψο θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε 

απηέο.  

 

4.4 Δπζύλε ησλ ειεγθηώλ ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.226/92, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

επζχλεηαη γηα θάζε δεκία απφ ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ, εθφζνλ ε ελέξγεηα ή ε παξάιεηςε 

απηή νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηαο πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε 

επζχλεο απνδεκίσζεο ν λφκνο απαηηεί ε δεκηά απηή λα πξνθιήζεθε απφ ηε ρξήζε 

ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ. 

Χο αλψηαην φξην απνδεκίσζεο, ην παξαπάλσ άξζξν ζέηεη ην πεληαπιάζην ηνπ 

εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ακνηβψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, εθφζνλ 

ην δεχηεξν πνζφ είλαη κεγαιχηεξν.  
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Αθφκε ην άξζξν 19, θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Σν πνζφ ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο νξίζηεθε σο ειάρηζην φξην ζην 150% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ακνηβψλ ηηο νπνίεο ν ειεγθηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξία ή ε θνηλνπξαμία ειεγθηψλ 

έιαβαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Σέινο, φηαλ νη δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ νθείινληαη ζε ειαθξά ακέιεηα ηνπ 

ειεγθηή, ηφηε ηα πξφζσπα ηα νπνία δεκηψζεθαλ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ 

επηθαινχκελα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 914 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Με βάζε ην άξζξν 

914, δεκηνπξγείηαη επζχλε απνδεκίσζεο γηα δεκία πνπ πξνθιήζεθε παξάλνκα θαη 

ππαίηηα, αθφκα θαη απφ ειαθξά ακέιεηα. 

Βέβαηα ε Διιάδα, σο ρψξα-κέινο ηεο Δ.Δ., πηνζέηεζε ηελ 8ε θνηλνηηθή νδεγία θαη 

καδί κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δηακφξθσζε ην πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, κε κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ηεο πθηζηάκελεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο (θ.λ. 

2190/1920), φπσο νη θαλφλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο, 

δηακνξθψζεθε θαη ζηε ρψξα καο έλα εληαίν πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΚΑΝΓΑΛΑ ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη κεηά ην μέζπαζκα ηνπο ζθαλδάινπ ηεο Enron (2002) πνπ 

νδήγεζε ζην θιείζηκν φρη κφλν ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο – θνινζζνχ παξνρήο 

ελέξγεηαο αιιά θαη ζηελ πηψρεπζε κηαο απφ ηηο κεγάιεο -έσο ηφηε- πέληε ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο αθνινχζεζαλ θαη άιιεο απνθαιχςεηο ζθαλδάισλ ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχλ άιιεο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε αθξηβψο λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη 

ππάξρνπζεο κεγάιεο ηέζζεξηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο εκπιέθνληαη ή φρη ζηα κεγαιχηεξα 

ινγηζηηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. πγθεθξηκέλα ζα εξεπλήζνπκε ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο Pricewaterhouse ζην ζθάλδαιν ηεο Tyco, ηεο Ernst and Young ζην 

ζθάλδαιν ηεο Healthsouth, ηεο KPMG ζηελ Herox θαη ηεο Deloitte and Touche (θαη 

ηεο Grant Thornton) ζην ζθάλδαιν ηεο Parmalat. 

 

5.1 Η ζπκκεηνρή ηεο Deloitte and Touche θαη ηεο Grant Thornton 

ζην ζθάλδαιν ηεο Parmalat
75

 

 

Ζ ππφζεζε ηεο πνιπεζληθήο γαιαθηνθνκηθήο επηρείξεζεο Parmalat κε έδξα ηελ 

Ηηαιία απνηειεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ζθαλδάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δνκέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή κε έλαλ ηζρπξφ κέηνρν πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ εηαηξία αληί λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηνπο κάλαηδεξ
76

.  

Απφ φζα είλαη γλσζηά κέρξη ζήκεξα, απνηειεί ηε γλσζηφηεξε φζνλ αθνξά ην 

                                                           
75

 Celani, C. (2004), “The Story Behind Parmalat's Bankruptcy”,  January, Issue of Executive 

Intelligence Review. 

76
 Rourke, M.O. (2004), ”Parmalat Scandals Highlights Fraud Concerns”, Risk Management Magazine, 

Vol. 51:3. 
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ρξνληθφ δηάζηεκα ινγηζηηθή απάηε, πνπ δηήξθεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, 

ζρεδηαζκέλε θαη ειεγρφκελε απφ κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ ζηελά ζρεηηδφκελσλ κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηδξπηή, Calisto Tanzi. 

H εηαηξία εθκεηαιιεπφκελε ηνπο ηαρείο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ ζεκείσλε θαη ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε ηεο ζε δαλεηαθά θεθάιαηα άξρηζε λα θαθνδηαρεηξίδεηαη ηα 

δηαζέζηκα ρξήκαηά ηεο κε απνηέιεζκα λα πξνβεί ζε άζθνπεο επελδχζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ην ρξένο ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηαμχ ηνπ 

1990 θαη ηνπ 2003 ε εηαηξία απέθηεζε έλα ρξένο 8 δηο. δνιαξίσλ θαη κεηαηξέςηκσλ 

νκνιφγσλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέθηαζή ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε κηα θαλνληθή βάζε. Έηζη ε Parmalat μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί 

παξάλνκε ηήξεζε βηβιίσλ, ςεπδή ηηκνιφγηα, επελδχζεηο ζην πνπζελά θαη άιια 

πνιχπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. ια φζα πξναλαθέξζεθαλ ρξεζίκεπζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ εληχπσζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Μάιηζηα, εθείλν πνπ 

θάλεη ηελ έξεπλα πνιχπινθε θαη γεκάηε πξνθιήζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη ν Fausto 

Tonna, ν ηειεπηαίνο CFO ηεο Parmalat, κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα νιφθιεξν 

δίθηπν απφ νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δηαλνκή ρξεκάησλ 

πξνο θαη απφ offshore εηαηξίεο πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

παξαδείζνπο. 

Με βάζε απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο ηεο ππφζεζεο, πνηθίια έγγξαθα 

πιαζηνγξαθήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ζθάλεξ θαη κεηά πεξάζηεθαλ απφ θαμ γηα λα 

δείρλνπλ απζεληηθά. Τπνγξαθέο πάξζεθαλ απφ παιηά γξάκκαηα θαη αληηγξάθεθαλ ζε 

θαηλνχξηα, θαζψο θαη επίζεκεο ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδψο. Ο κεραληζκφο 

απηφο εθαξκνδφηαλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, πξηλ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ηξηκήλσλ.  

Έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαινγηζηεί θαλείο ην ξφιν ησλ ειεγθηψλ ζηελ ππφζεζε απηή, 

εθφζνλ σο γλσζηφλ δνπιεηά ηνπο είλαη λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα εγθαίξσο θαη 

λα ηα αλαθέξνπλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ζε άιια ζρεηηδφκελα κέξε, φπσο 

είλαη νη ηξάπεδεο θαη νη επελδπηέο – κέηνρνη. O φκηινο Parmalat, πεξηιακβάλνληαο 

θαη ηηο offshore νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ειεγρφηαλ απφ ηε ινγηζηηθή εηαηξία Grant 

Thornton. Αμίδεη λα εηπσζεί φηη νη ειεγθηέο είραλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηελ εηαηξία.. 

Παξφια απηά, ζηα κέζα ηνπ 1990 ε Ηηαιία εηζήγαγε κηα αλαζεψξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαλνληζκψλ πνπ απαηηνχζε ηελ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ 
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ειεγθηψλ θάζε ελληά ρξφληα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Parmalat αληηθαηέζηεζε ηελ Grant 

Thornton κε ηε Deloitte&Touche. 

Πξηλ ελεξγήζεη έηζη ε εηαηξία, φκσο, έθιεηζε απνηειεζκαηηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο πνπ είραλ σο έδξα ηηο Αληίιιεο θαη ηηο αληηθαηέζηεζε κε εθείλεο ζην Bonlat, 

θαηαρσξεκέλεο ζηηο λήζνπο Cayman. Καη ν έιεγρνο ζην Bonlat (ην κέξνο φπνπ ν 

Tanzi κεηέηξεςε 600 εθαη. δνιάξηα κέζσ παξάλνκσλ θαλαιηψλ) παξέκεηλε ζηα ρέξηα 

ηεο Grant Thornton, εθφζνλ ε δηάζπαζε ηνπ ειέγρνπ ζε ππεξγνιαβίεο ήηαλ απφιπηα 

λφκηκν ζηελ Ηηαιία . Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην κεξίδην ηεο 

Grant Thornton ζηηο ειεγθηηθέο ακνηβέο αλέβεθε απφ 22% ζε 49% απφ ην 1999 κέρξη 

ην 2002, αλ θαη εθείλε ηελ πεξίνδν ήιεγρε κφλν 17 απφ ηηο 137 κνλάδεο ηεο Parmalat. 

Παξφιν πνπ ε Deloitte&Touche ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν γηα ηξία ρξφληα 

κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο Grant Thornton, δελ έδσζε πνηέ ζηελ αγνξά ηα ζήκαηα φηη 

ε εηαηξία αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα. Ο ιφγνο απηφο επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο λα 

ζπκπεξάλνπλ φηη γηα κηα αθφκα θνξά νη ειεγθηέο δελ ήηαλ ηφζν αλεμάξηεηνη θαη 

ζθιεξνί φζν απαηηνχλ νη λφκνη.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ειεγθηέο κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή έθιεηλαλ ηα κάηηα ηνπο 

ζηα εκθαλή ζέκαηα. Γελ έρεη αθφκε απνδεηρζεί φηη νη Grant Thorton θαη 

Deloitte&Touche ζπκκεηείραλ ζην «καγείξεκα» ησλ βηβιίσλ, αιιά ε επαγγεικαηηθή 

αδηαθνξία απνηειεί επίζεο πνηληθφ αδίθεκα. Τπάξρνπλ, παξφια απηά, θάπνηα 

δηάζπαξηα ζηνηρεία γηα παξάλνκε ζπλνκσζία κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ειεγθηψλ. 

Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε ειεγθηηθή εηαηξία, ηε Grant Thorton, ε 

νπνία ζπλέρηζε λα δνπιεχεη κε ηα off-shore ππνθαηαζηήκαηα ηεο Parmalat, ηα νπνία 

αξγφηεξα βξέζεθαλ λα είλαη ζην θέληξν ηνπ ζθαλδάινπ. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο απφ ηα γξαθεία ηεο Deloitte&Touche ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, πνπ 

ππνηίζεηαη ζηάιζεθαλ ζην ηηαιηθφ γξαθείν θαη «ζάθηεθαλ» εθεί.  

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ ζα αλαθέξνπκε ζρεηίδεηαη κε ην ζθάλδαιν πεξί ησλ 

εμαθαληδφκελσλ κεηξεηψλ θαη ηελ πιαζηνγξαθία ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ. ηαλ ε 

Parmalat δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηελ πιεξσκή ησλ θνππνληψλ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2003 θαη έγηλε ζαθέο φηη ε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζε έλα off-shore ππνθαηάζηεκα 

δελ πθίζηαηαη, ε Bank of America ηζρπξίζηεθε φηη ην έγγξαθν πνπ επηβεβαίσλε ηελ 

χπαξμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην Bonlat είρε πιαζηνγξαθεζεί (Melis, 2004). Σν πιαζηφ 

γξάκκα εηνηκάζηεθε πξνθαλψο απφ ηα θεληξηθά θαη κεηά ην λέν «θαμ» απφ ηελ Bank 
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of America παξνπζηάζηεθε ζηνπο ειεγθηέο σο απφδεημε ηεο χπαξμεο ησλ κεηξεηψλ. 

Απηφ πνπ πεξηπιέθεη ηελ ππφζεζε είλαη φηη ε Grant Thorton ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ 

έιεγρν ζην Bonlat, θαη πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ε Deloitte&Touche βαζίζηεθε ζηελ 

επηβεβαίσζε ελφο ηξίηνπ φζνλ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 

Αξρηθά νη θαηεγνξίεο ζηξάθεθαλ θαηά ηεο Grant Thornton ε νπνία παξαδφμσο 

είρε δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν θάπνησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Parmalat. Αξγφηεξα φκσο ην 

ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ Deloitte&Touche πνπ άιισζηε αλήθεη ζηηο ιεγφκελεο 

«Big Four» ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Deloitte&Touche ηζρπξηδφηαλ φηη ζηελ εμακεληαία έθζεζή 

ηεο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο Parmalat, 

παξφια απηά φκσο ήηαλ αλαγθαζκέλε ζχκθσλα κε ην ηηαιηθφ δίθαην λα αξθεζηεί 

ζηελ γλψκε ηεο Grant Thornton. 

Βέβαηα νη αλαιπηέο θαίλνληαη λα δηαθσλνχλ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

Deloitte&Touche ε νπνία θαηά γεληθή νκνινγία ζα έπξεπε λα επηδείμεη κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξίαο λα θαηαθιχδεηαη 

απφ ζεκαληηθέο εηζπξάμεηο off – shore εηαηξηψλ.  Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ γλψκε 

ηεο Bala Dharan (Rice University accounting professor ε νπνία εμέηαζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Enron πξηλ απφ ην Κνγθξέζν) «νη νξθσηνί ειεγθηέο ζπρλά βαζίδνληαη 

ζε θξίζεηο ζπλαδέιθσλ ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ζαλ λα βάδεηο θάπνηνλ 

άιινλ λα θάλεη ηελ δνπιεηά γηα ηελ νπνία είζαη εζχ ππεχζπλνο, επνκέλσο ε ηειηθή 

θξίζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηελ θχξηα ειεγθηηθή εηαηξία». 

Άιισζηε ζχκθσλα κε δειψζεηο πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο Parmalat, νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ηεο ηηαιηθήο Deloitte είραλ ελεκεξσζεί γηα ηνλ «κπζηηθφ ινγαξηαζκφ 999» 

ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ζηνλ νπνίν θαηλφηαλ έλα ρξένο 

ηεο ηάμεσο ησλ €8.056.131.103.09 ζην ηέινο ηνπ 2002. Ο ινγαξηαζκφο 999 

αλαθέξεηαη σο «trash bin» γηα φια ηα πιαζηά έζνδα, θέξδε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο Parmalat ηα νπνία είραλ ζπζζσξεπηεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. χκθσλα κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο Gianfranco Bocchi νη νξθσηνί ειεγθηέο ηεο Deloitte 

είραλ ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ην ινγαξηαζκφ απηφ.  Δπίζεο νη νξθσηνί ειεγθηέο 

ηεο ηηαιηθήο Deloitte γλψξηδαλ ηελ ππνζεηηθή χπαξμε ελφο ζπκβνιαίνπ αληαιιαγήο 

ζπλαιιάγκαηνο (swap) 9δηο γελ πνπ έθεξε εηθνληθά θέξδε ζηελ εηαηξία € 159,8 εθ. 
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δχν κήλεο κεηά ηελ ππνηηζέκελε ππνγξαθή ηνπ. Βέβαηα ηέηνην ζπκβφιαην δελ ππήξμε 

πνηέ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ππεχζπλε ηεο Deloitte&Touche αξλήζεθε λα 

απνθαιχςεη ην χςνο ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο αξθέζηεθε κφλν λα δειψζεη φηη ε 

Deloitte παξείρε θάπνηεο θνξνινγηθέο ζπκβνπιέο ζηελ Parmalat. Δπίζεο δήισζε 

άγλνηα ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν παξνρήο απηψλ ησλ ζπκβνπιψλ θαη αξλήζεθε λα 

απνθαιχςεη ην χςνο ησλ ακνηβψλ πνπ έιαβε ε ειεγθηηθή εηαηξία γηα παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηή ε ζηάζε ηεο Deloitte&Touche πξνθαλψο 

πξνθαιεί εξσηεκαηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηειέρε ηεο ηηαιηθήο Deloitte&Touche 

απνκάθξπλαλ δχν ζπλεξγάηεο ηνπο φηαλ απηνχ επαλεηιεκκέλα δηαηχπσζαλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ Parmalat. 

Σα γξαθεία νξθσηψλ ινγηζηψλ Grant Thornton ζηελ Ηηαιία -πνπ έρεη ζήκεξα 

κεηνλνκαζηεί ζε Italaudit -θαη Deloitte&Touche, θαζψο θαη ε Bank of America 

αλαθέξζεθαλ κφλν ζην αζηηθφ κέξνο ηεο ππφζεζεο κε ηελ θαηεγνξία φηη βνήζεζαλ 

ηελ Parmalat λα παξαπιαλήζεη ηνπο επελδπηέο. 

ήκεξα ε Deloitte&Touche πνπ αληηκεησπίδεη θαηεγνξίεο κεγαιχηεξεο ησλ $10 

δηο γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ ππφζεζε ηεο Parmalat δειψλεη πσο ζα 

αληηκεησπίζεη ηηο θαηεγνξίεο ιακβάλνληαο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φπσο δειψλεη θαη ν William Parrett (chief executive) ζην Reuters «Δάλ κεηά απφ 

ζπκβηβαζκφ ξίμνπκε ην νθεηιφκελν πνζφ θάησ απφ ην θφζηνο δηθαζηηθήο άκπλάο 

καο ηφηε δελ ζα θηλεζνχκε λνκηθά. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη παξαδερφκαζηε ηελ ελνρή 

πνπ καο θαηαινγίδεηαη. ε θακία πεξίπησζε δελ ζηεξίμακε απηήλ ηελ απάηε. 

Ήκαζηαλ θαη εκείο ζχκαηα ηεο ελ ιφγσ πιεθηάλεο.» 
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5.2 Η ζπκκεηνρή ηεο Pricewaterhousecoopers ζην ζθάλδαιν ηεο 

Tyco
77

 

 

H Tyco είλαη αθφκε κηα εηαηξία πνπ ην 2002 έγηλε γλσζηή γηα ηνλ ζθεηεξηζκφ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηφηε CEO Dennis Kozlowski θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ.  Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα ζθάλδαιν 

πνπ αθνξά ηελ θαθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη θηλήζεθε γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ 

άμνλα πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ CEO ηεο εηαηξίαο. Παξ‟ φια απηά νη αηαζζαιίεο 

πνπ ζεκεηψζεθαλ είραλ πξνθαλψο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηα ινγηζηηθά δεδνκέλα 

ηεο εηαηξίαο. 

Ζ Tyco είλαη έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, κε πεξηζζφηεξα απφ $22 δηο εηήζησλ πσιήζεσλ θαη 182.000, πεξίπνπ, 

εξγαδνκέλνπο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Tyco αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο 

ειεθηξνληθψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο θη εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ αζθαιείαο θαη ππξαζθαιείαο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία. Παξφηη ηππηθά ε βάζε ηεο Tyco είλαη ζηε Bermuda, ηα 

θεληξηθά ηεο Tyco βξίζθνληαη ζην Exeter, New Hampshire, ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ζηε 

Boca Raton, ζηε Florida. Ζ Tyco είλαη κία δεκνζίσο ζπλαιιαζζφκελε εηαηξία, 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο (NYSE).  

Ο Kozlowski ν νπνίνο είρε ηελ θήκε ελφο ηθαλφηαηνπ θαη ηδηαίηεξα έμππλνπ 

αλζξψπνπ θαηάθεξε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1992 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002 φπνπ θαη 

αλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε λα επηηχρεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θεξδψλ ηεο Tyco 

γεγνλφο πνπ ηνλ θαηέζηεζε έλαλ απφ ηνπο πην αθξηβνπιεξσκέλνπο CEO ηεο 

Ακεξηθήο. Παξ‟ φια απηά ν ίδηνο θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχηεθε ηελ θήκε ηνπ απηή θαη 

ζθεηεξίζηεθε ρξήκαηα ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη δηθέο ηνπ 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αγνξέο έξγσλ ηέρλεο 

αμίαο $20.000.000, ε αγνξά δηθαησκάησλ ηαηληψλ χςνπο $ 700.000, έλαο θαζξέθηεο 

αμίαο $103.000 θαη έλα πάξηη γελεζιίσλ ζηε  αξδελία χςνπο $ 2.100.000. 
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 Ο Kozlowski κεηέηξεςε έλα εγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ 

1995 πνπ αθνξνχζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε έλα πξφγξακκα γηα αλψηεξα 

ζηειέρε, πνπ ηνπο επέηξεςε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 

ηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο γηα λα αγνξάζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ζηε Νέα 

Τφξθε θαη λα θεξδνζθνπήζνπλ απφ απηήλ. 

 Ο Kozlowski θαθνδηαρεηξίζηεθε ην “KELP” (Key Employee Loan Program), 

έλα πξφγξακκα ρνξήγεζεο δαλείσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Tyco. Σν 

πξφγξακκα απηφ δεκηνπξγήζεθε ην 1983 κε ζθνπφ λα «ελζαξξχλεη ηε ζην 

δηελεθέο θαηνρή θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Tyco απφ ηα εθηειεζηηθά ηεο κέιε – 

ζηειέρε θη απφ ινηπνχο εξγαδνκέλνπο ζε ζέζεηο θιεηδηά». κσο, απφ ην 1997 

θαη κεηά ν Kozlowski ην ρξεζηκνπνηνχζε σο πεγή πίζησζεο γηα λα θαιχςεη 

ηα πξνζσπηθά ηνπ έμνδα. 

 Ο Kozlowski θαθνδηαρεηξίζηεθε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Απνδεκηψζεσλ 

γηα ην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ 1995, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή κία 

κεηεγθαηάζηαζε ην 1998 ζηε Florida πνπ επέηξεςε ζε επηιεγκέλα ζηειέρε λα 

απνθηήζνπλ πνιιαπιέο θαηνηθίεο. 

 Ο Kozlowski θαζνδήγεζε ην 1999 ηνλ CFO ηεο εηαηξίαο, Mark Swartz, λα 

εηζάγεη ζην Λνγηζηήξην ηεο Tyco, κέζσ ηνπ “KELP”, κε εγθεθξηκέλεο 

πηζηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ: Kozlowski, Swartz θη ελφο ηξίηνπ 

ππαιιήινπ, κε αληίζηνηρα πνζά $25,000,000, $12,500,000 θαη $1,000,000. 

 Ο Kozlowski επηβξάβεπζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη άιινπο ζαξάληα (40) 

ππαιιήινπο ηεο Tyco ην επηέκβξην ηνπ 2000 κε εηδηθά bonuses πνπ ηνπο 

«απάιιαμαλ απφ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο» ησλ δαλείσλ εγθαηάζηαζεο θαη 

πνπ επηπιένλ, ηνπο επέηξεςαλ λα πιεξψζνπλ ηηο πξνθχπηνπζεο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Ο Kozlowski δεκηνχξγεζε έλα άιιν πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ηνπ ηδίνπ θη 

άιισλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) επηιεγκέλσλ ζηειερψλ ην Ννέκβξην ηνπ 2000. 

 Ο Kozlowski δεκηνχξγεζε δνιίσο επηβεβαησηηθέο αλαθνξέο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή Απνδεκηψζεσλ ηνπ Γ κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη πξνζσπηθά νθέιε 

θαη λα πξνρσξήζεη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο απνδεκηψζεηο ζε νξηζκέλα 

αλψηεξα ζηειέρε θαη κάλαηδεξ ζε ζέζεηο θιεηδηά. 

 Ο Kozlowski πιήξσζε έλα κε εγθξηζέλ πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ $20,000,000 σο 

ακνηβή ζηνλ Frank Walsh, πξνζσπηθφ ηνπ θίιν θαη κεηέπεηηα δηεπζπληή ηεο 
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Tyco, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001, κε αθνξκή ηελ εμαγνξά ηεο CIT Group θαη θπζηθά 

δήηεζε απφ ηνλ Walsh λα ην απνθξχςεη απφ ην Γ. 

 Ο Kozlowski ελεπιάθε ζε πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνηθίισλ 

αγνξαπσιεζηψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο 

νχηε ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα θη ελ ζπλερεία επέηξεςε ζε κέιε ηεο 

επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ηνπ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εηαηξηθή πεξηνπζία πξνο ίδηνλ φθεινο.  

Μεηά ην ζθάλδαιν ζηελ Tyco  ν Richard Scalzo,  ππεχζπλνο ειεγθηήο απφ ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία PricewaterhouseCoopers αξκφδηνο γηα ηνπο ειέγρνπο ζηελ εηαηξία 

απφ ην 1997 κέρξη θαη ην 2001, νχηε αξλήζεθε νχηε παξαδέρηεθε ηηο παξαλνκίεο 

αιιά έδσζε ηέινο ζηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ θαη απνθιείζηεθε κφληκα απφ ηηο 

δεκφζηεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Παξφια απηά εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλεξγάηεο ζηελ 

PricewaterhouseCoopers. 

Ο Richard Scalzo χζηεξα απφ δίθε ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2003 απνθιείζηεθε ηζφβηα 

απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ιφγσ ηεο αλάκημήο ηνπ ζην ζθάλδαιν 

ηεο Tyco. Ο SEC δήισζε φηη « ν θ. Scalzo παξαβίαζε απξνθάιππηα ηηο θαηά ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο δηαηάμεηο ησλ νκνζπνλδηαθψλ λφκσλ θαη ζπκκεηείρε ζε 

αλάξκνζηε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά». 

Ζ PricewaterhouseCoopers  πνπ είλαη κία απφ ηηο ιεγφκελεο «Big Four» 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο δέρηεθε θξηηηθή γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ έθαλε ζηελ Tyco ηελ 

πάιαη πνηέ αλαπηπζζφκελε εηαηξία ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Dennis Koslowski. Ζ 

ειεγθηηθή εηαηξία θάλεθε πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

νη νπνίεο θαηεπζχλζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ειεγθηέο θαη φρη ζηελ εηαηξία σο 

ζχλνιν.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνινγίαο ν Scalzo απνθάιπςε φηη δηαθσλνχζε κε ηελ 

επηκέηξεζε ελφο  bonus (πεξί $100εθ.)  ζαλ άκεζν έμνδν ζπλδεδεκέλν κε ην θέξδνο  

απφ ηε ζπλέλσζε κε κηα ζπγαηξηθή ην 2000. Παξά, φκσο, ηελ αξρηθή δηαθσλία ηνπ 

φκσο ηελ αλαγλψξηζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ν Dennis Koslowski θαη ν Swartz παξάλνκα 

επηρνξήγεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν bonus απφ ηε ζπλέλσζε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2001  γεγνλφο πνπ δέρηεθε θαη ε επηηξνπή απνδεκηψζεσλ. 
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Ο θ. Scalzo είπε κεηαμχ άιισλ ζηελ απνινγία ηνπ φηη δελ ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ 

ειεγθηηθήο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα bonus θαη ζε πνηνλ πήγαηλαλ αιιά νχηε θαη ε 

επηηξνπή είρε ελδηαθεξζεί λα ελεκεξσζεί επί ηνπ ζέκαηνο. Αθφκε αλέθεξε φηη ε 

PricewaterhouseCoopers εμέηαζε ηα δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

γηα λα εμαθξηβψζεη αλ φλησο ηα ρξήκαηα απηά είραλ δαλεηζηεί αιιά δελ θαζφξηζε εάλ 

ηα δάλεηα απηά ήηαλ λφκηκα. χκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο, ν Koslowski 

ρξεζηκνπνηνχζε δάλεηα ηεο εηαηξίαο ζαλ πξνζσπηθέο γξακκέο πίζησζεο παξά γηα 

ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ζηνπο. Ζ ππεξάζπηζε δήισζε φηη φια ηα δάλεηα θαη νη 

ρνξεγήζεηο ζηνλ θ. Koslowski ήηαλ δηαζέζηκα ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο θαη άξα 

πξνζβάζηκα απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ηνπο δηεπζπληέο. 

πγθεθξηκέλα  ην επηέκβξην ηνπ  2000  ε επηρείξεζε είπε φηη ν θ. Kozlowski 

αλάγθαζε ηελ Tyco γηα λα πιεξψζεη έλα εηδηθφ, «κε εγθεθξηκέλν επίδνκα» ζε 51 

ππαιιήινπο ζπκπιεξψλνληαο ζπλνιηθά πεξίπνπ $96 εθαηνκκχξηα. Ζ  Tyco είπε φηη 

ην επίδνκα ήηαλ κηα αληακνηβή ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ  εηαηξία 

λα ζπγθεληξσζεί έλα θέξδνο $1,76 δηζεθαηνκκπξίσλ απφ κηα αξρηθή δεκφζηα 

πξνζθνξά ηνπ απνζέκαηνο ζηε κνλάδα νπηηθψλ-ηλψλ ηεο, ηελ TyCom.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ, πνπ ήηαλ ην κεγαιχηεξν ησλ ππνζεηηθψλ θη 

«απαξάδεθησλ» ζρεδίσλ απνδεκηψζεσλ, ε Tyco πξνρψξεζε ζηελ παξαγξαθή ησλ 

πξνεγνχκελσλ δαλείσλ πνπ είρε ρνξεγήζεη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζπκπεξηέιαβε έλα 

πνζφ έμηξα γηα λα θαιχςεη ηνπο θφξνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ. Ο θ. 

Kozlowski κφλν πήξε $33 εθαηνκκχξηα, ελψ ν θ. Swartz $16,6 εθαηνκκχξηα. Ζ 

TyCom κεηαηξάπεθε αξγφηεξα ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Ζ Tyco απφ ηφηε έρεη 

αλαθηήζεη ην απφζεκα πνπ πψιεζε ζην θνηλφ θαη έρεη παξαγξάςεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο αμίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Αθφκα, ν SEC θαη ζπγθεθξηκέλα ν δηεπζπληήο ινγηζηεξίνπ Lynn Turner 

θαηεγφξεζε ηελ PricewaterhouseCoopers γηα αλάκεημε θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Tyco λα κεηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. χκθσλα κε πξφρεηξεο κειέηεο 

πνπ έγηλαλ ην 2001 επηπξφζζεηα κε ηα $13 εθ πνπ θέξδηζε ε PricewaterhouseCoopers 

γηα λα ειέγρεη ηελ Tyco πιεξψζεθε θαη άιια $ 18 εθ γηα θνξνινγηθέο εξγαζίεο. Γηα 

απηή ηε κεγάιε ακνηβή, αλαθέξζεθε φηη ε PricewaterhouseCoopers βνήζεζε ηελ 

Tyco ζην «ζρεδηαζκφ» ησλ θνξνινγηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ επηζηξνθψλ κε ακεξηθάληθσλ θφξσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο. Ζ Σyco 

αλαθέξεη φηη ε PwC είρε αλαιάβεη λα αλαζεσξεί ηελ αλάιπζε πνπ δηελεξγνχζε  ην 
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θνξνινγηθφ ηκήκα ηεο Tyco ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ πνζνζηφ ηεο γηα θάζε ηέηαξην 

ηνπ θάζε θνξνινγεηένπ έηνπο.  

Ση είδνπο θνξνινγηθέο εξγαζίεο έθαλε ε PwC  θαη πσο απηέο επεξέαζαλ ηνπο 

ειέγρνπο ηεο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ε Tyco ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ην 

θνξνινγηθφ δίθαην ηεο Bermuda (αξρηθή έδξα ηεο Tyco) απφ ην 1997. Αθφκα είρε θαη 

πνιιέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζε άιιεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά δίθαηα. 

Απηφ ζπλεηέιεζε θαη ζηε θνξνινγηθή απαιιαγή πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ γηα ηελ 

εηαηξία ζε ακεξηθάληθνπο θφξνπο  ηεο ηάμεο ησλ $600 εθ κφλν γηα ην 2001 ζχκθσλα 

κε ηελ ίδηα ηελ Σyco. 

Αλ θαη είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα πξνζθέξνπλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο παξάιιεια κε ηηο ειεγθηηθέο, ε δηπιή ηδηφηεηα ηεο PwC 

πξνμέλεζε πνηθίια ζρφιηα. Καη γηα ηελ PwC, πνπ είρε απηή ηελ ηδηφηεηα ζηελ Tyco 

απνηειεί, ηνπιάρηζηνλ, πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Απηφ ζα κπνξνχζε 

πεξαηηέξσ λα πεξηπιέμεη ηελ PwC θαη ηνλ CEO ηεο, Samuel Α. Οη θξηηηθνί ηεο 

πξαθηηθήο απηήο  ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνινγηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπρλά ηε 

βνήζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεπζνχλ δηάθνξεο λνκηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

ειαηηψζεη ηνπο θφξνπο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη έπεηηα λα ππνινγίζεη ηε θνξνινγηθή 

ηεο ππνρξέσζε θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα  πιεξψζεη ηνπο θφξνπο 

ηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ είλαη βέβαηε φηη ε θαη' εθηίκεζε θνξνινγηθή απνηακίεπζή ηεο 

είλαη πηζαλφ λα επαιεζεπηεί, ζα απνηακίεπε πνιχ ιίγα γηα λα θαιχςεη ην ελδερφκελν 

ε απνηακίεπζε ηεο ηειηθά λα κελ επαξθεί. Ζ αθξίβεηα εθείλεο ηεο θαη' εθηίκεζε 

απνηακίεπζεο αλαζεσξείηαη έπεηηα απφ ηνλ ειεγθηή, πνπ ζηελ  πεξίπησζε ηεο Tyco 

ήηαλ ε ίδηα εηαηξία, PwC. “Διέγρεηε ηελ ηζρχ ελφο πξντφληνο πνπ πσιείηε,” 

ηζρπξίδεηαη  ν  John L. Buckley, δεκνθξαηηθφο ζχκβνπινο  ζην House Ways and 

Means Committee. “Δίλαη κηα μεθάζαξε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.” 

Καλέλαο δε ζεσξνχζε φηη Tyco ήηαλ πηζαλφ λα γίλεη έλα ηφζν κεγάιν πξφβιεκα 

γηα ηελ PwC φζν ε  Enron γηα ηελ  Andersen. πσο θαη λα‟ ρεη πάλησο ε PwC ζαθψο 

θαη ζα αληηκεηψπηδε – φπσο θαη ηειηθά ζπλέβε – καδηθά ζθιεξή θξηηηθή γηα ηνπο 

επφκελνπο ηνπ ζθαλδάινπ κήλεο.  
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5.3 H ζπκκεηνρή ηεο KPMG ζηελ απάηε ηεο Xerox
78

 

 

Έλα αθφκε απφ πην γλσζηά ζθάλδαια πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 2002 

ήηαλ απηφ ηεο Υerox Corp κηαο εηαηξίαο θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ, 

εθηππσηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ειεγθηηθή εηαηξία ηεο νπνίαο ήηαλ ε KPMG
79

.  

χκθσλα κε ην SEC “Ζ ινγηζηηθή απάηε ηεο εηαηξίαο Xerox είλαη κηα επξεία 

ηεηξάρξνλε πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.”. Θα πξνζζέηακε 

κάιηζηα φηη ε πεξίπησζε ηεο Xerox απνηειεί ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο απάηεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κε χπαξμε 

αλεμαξηεζίαο απφ πιεπξάο νξθσηνχ ειεγθηή. Με βάζε απηά ζα πεξίκελε θαλείο φηη 

νη πνηλέο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα βαξηέο. Αληίζεηα, επεηδή ν ηχπνο ήηαλ απαζρνιεκέλνο 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηα ζθάλδαια ηεο WorldCom θαη ηεο Enron, ε Xerox δελ 

έιαβε ηελ πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε θαη ζπλεπψο θαη ιίγν ελδηαθέξνλ δφζεθε θαη ζηνλ 

ξφιν ησλ νξθσηψλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 ην SEC θαηήγγεηιε ηελ εηαηξία KPMG θαη ηέζζεξηο 

κεηφρνπο απηήο ζρεηηθά κε ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηελ εηαηξία Xerox Corp απφ 

ην 1997 έσο ην 2000. πγθεθξηκέλα ην SEC θαηεγνξεί ηελ ειεγθηηθή εηαηξία φηη 

επέηξεπε ζηελ XEROX λα ρεηξαγσγεί ηα θέξδε ηεο κε ζθνπφ λα θαιχςεη ην θελφ 

χςνπο $ 3 δηο πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ θαη ησλ 

θεξδψλ πνπ ήζειε λα παξνπζηάζεη ζην επελδπηηθφ θνηλφ. H ρεηξαγψγεζε πήξε δχν 

βαζηθέο κνξθέο. Ζ πξψηε είλαη ε ιεγφκελε “cookie jar” κέζνδνο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηε απφθξπςε εζφδσλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζε ζηξαηεγηθνχο ρξφλνπο φπνπ απαηηείηαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. Ζ δεχηεξε κέζνδνο ε νπνία είλαη θαη απηή ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε απάηε είλαη ε επηηάρπλζε ησλ εζφδσλ απφ βξαρππξφζεζκεο ζπκθσλίεο 

ελνηθίαζεο πνπ παξάλνκα εκθαλίδνληαλ σο καθξνπξφζεζκεο κηζζψζεηο. Ζ δηαθνξά 
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πνπ πξνέθππηε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ζχκθσλα κε ηηο GAAP πνπ ε εηαηξία 

έιεγε πσο αθνινπζεί, ε ζπλνιηθή αμία ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζπκβνιαίνπ κίζζσζεο 

κπνξεί λα εκθαληζηεί σο έζνδν ζην πξψην έηνο ηεο ζπκθσλίαο. Αληίζεηα ε αμία ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ελνηθίσλ κεραλεκάησλ ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη σο έζνδν ηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξνχζε.   

Σα ιεπθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εμέδηδε ε KPMG κεηά απφ ηνλ έιεγρν θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεο ζηα νπνία δήισλε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο XEROX 

αληηθαηφπηξηδαλ πηζηά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη φηη είραλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

ε εηαηξία θξίζεθε ππεχζπλε.  Μάιηζηα ν Stephen M. Cutler (SEC's Director of the 

Division of Enforcement) ηνλίδεη ζε δήισζή ηνπ φηη, “Ζ KPMG θαη νη κέηνρνί ηεο 

δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ επζχλε πνπ έρνπλ σο νξθσηνί ειεγθηέο θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Xerox”. Σελ ίδηα άπνςε εμέθξαζε θαη ν  Paul R. Berger 

(Associate Director of Enforcement) ν νπνίνο δήισζε φηη, “Ζ απνηπρία ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Xerox απνηειεί έλα πξνβιεκαηηθφ επεηζφδην 

ην νπνίν δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επαλαιεθζεί”. 

Οη ηέζζεξηο κέηνρνη πνπ θαηεγνξνχληαη είλαη ν Michael A. Conway (lead 

worldwide Xerox engagement partner for the 2000 audit, a member of the KPMG 

board and is chairman of the KPMG Audit and Finance Committee), o Joseph T. 

Boyle (relationship partner), ν Anthony P. Dolanski (lead engagement partner 

overseeing Xerox's audits from 1995 through 1997, έθπγε ην 1998) θαη ν Ronald A. 

Safran (lead engagement partner on the 1998 and 1999 Xerox audits).  

πγθεθξηκέλα  νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίαο KPMG ζηελ Δπξψπε, ηελ Βξαδηιία, ηνλ 

Καλαδά θαη ηελ Ηαπσλία φπσο θαη νη ειεγθηέο ηε Xerox ζηηο θχξηεο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ζηελ Ακεξηθή (Rochester, N.Y.) είραλ επαλεηιεκκέλα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο 

νξθσηνχο  πνπ είραλ ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ησλ ειέγρσλ ηεο Xerox θαη πνπ ηψξα 

θαηεγνξνχληαη φηη ε εηαηξία ρεηξαγσγνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο δεδνκέλα έηζη ψζηε λα 

απμήζεη ηα έζνδά θαη ηα θέξδε ηεο γεγνλφο πνπ θπζηθά νδεγνχζε ζηελ παξνρή 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο.  

Παξφιν πνπ νη θαηεγνξνχκελνη θαίλεηαη λα  δηαηχπσλαλ θαηά θαηξνχο ηελ 

αλεζπρία ηνπο ζηνπο κάλαηδεξ ηεο Xerox αλαθνξηθά κε ηηο «topside accounting 

devices» νη νπνίεο είραλ αλαπηπρζεί απφ ηα αλψηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηειέρε ηεο 
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εηαηξίαο δελ αλάιαβαλ θάπνηα πην απνθαζηζηηθή ελέξγεηα παξφιν πνπ έβιεπαλ ηελ 

απξαγία ησλ κάλαηδεξ νη νπνίνη εμαθνινπζνχζαλ λα παξαπνηνχλ ηα ινγηζηηθά 

δεδνκέλα. Σα ιεπθά πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ δείρλνπλ θπζηθά ηελ απξνζπκία ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο λα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε έλαλ θνινζζφ φπσο ε 

Xerox. Απηή ε πνιχ «ζηελή ζρέζε» πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ δχν εηαηξηψλ 

είλαη θαη απηή πνπ απαζρνιεί ην SEC πνπ πηζηεχεη φηη ε KPMG εμαηηίαο απηήο ηεο 

ζρέζεο δελ θαηάθεξα λα εθπιεξψζεη ηα βάζεη λφκνπ νξηδφκελα θαζήθνληά ηεο.  

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη φηαλ ν Safran αλέθεξε θάπνηεο αθαηάιιειεο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο ζηα ζηειέρε ηεο Xerox ηέζεθε ακέζσο ζέκα αληηθαηάζηαζήο ηνπ 

αλαγθάδνληαο ηελ ειεγθηηθή εηαηξία λα ζπκβηβαζηεί.  

Βέβαηα ζε δειψζεηο ηνπο νη ππεχζπλνη ηεο KPMG αξλνχληαη απηέο ηηο θαηεγνξίεο. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ Eugene D. O'Kelly (KPMG's chief executive) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη έιεγρνη πνπ έγηλαλ ζηελ Xerox ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επαγγεικαηηζκφ θαη αλεμαξηεζία θαη είλαη ζχκθσλνη κε ηα πςειά ζηάληαξ πνπ ε 

εηαηξία βάδεη ζηνλ εαπηφ ηεο θάζε κέξα. 

Σν SEC βέβαηα δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. 

χκθσλα κε ην SEC, αλ ε εηαηξία δελ είρε εθεχξεη ηα ινγηζηηθά ηξηθ ηφηε δελ ζα είρε 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηηο φζνλ αθνξά ηα θέξδε γηα 11 απφ ηα 12 ηξίκελα. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2005, φηαλ ε KPMG αληηκεηψπηζε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ SEC γηα $ 22,5 εθ. 

ην SEC βξήθε φηη ε KPMG γλψξηδε ηηο αθαηάιιειεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχζε ε Xerox θαηά ηελ ζχληαμε ηφζν ησλ ηξηκεληαίσλ φζν θαη ησλ εηήζησλ 

θαηαζηάζεψλ ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1997 – 2000 θαη παξφια απηά εζθεκκέλα 

παξελέβε ηνπο λφκνπο θαη βνήζεζε ηελ Xerox ζηελ απάηε.  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη πνηλή αλακέλεη θαλείο γηα θάπνηνλ πνπ εζθεκκέλα 

ζπκκεηείρε ζε έλα ζθάλδαιν πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ θπζηθά δεκίσζε ην 

επελδπηηθφ θνηλφ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ηα πξφζηηκα πνπ βάξπλαλ ηνπο 4 

θαηεγνξνχκελνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θηλήζεθαλ απφ $100,000 ζε $150,000 ελψ νη 

άιινη ζπλάδειθνί ηνπο δελ αλακέλεηαη λα πιεξψζνπλ ηίπνηα. Δπίζεο νη 

ζπγθεθξηκέλνη 4 νξθσηνί ειεγθηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπο λα αζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο γηα έλα έσο ηξία έηε. Απηέο νη πνηλέο θξίλνληαη 

θαηά πνιινχο σο πνιχ κηθξέο αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:  

 Έμη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Xerox αλαγθάζηεθαλ λα πιεξψζνπλ απφ $ 3,7 εθ 
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γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζθάλδαιν. 

 ινη αλακέλαλε φηη νη πνηλέο ζα αθνξνχλ ηελ KPMG θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο 

ζην ζχλνιν θαη δελ ζα πεξηνξηζηνχλ ζε ηέζζεξα κφλν άηνκα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Arthur Andersen, ε εηαηξία θξίζεθε 

ζην ζχλνιφ ηεο ππεχζπλε θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ θιήζεθαλ λα θαηαβάιινπλ αθφκα 

θαη ηα θαηψηεξα ζηειέρε ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απηψλ ηεο KPMG. Καηά 

πνιινχο νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζε 

απηέο ηηο δχν ειεγθηηθέο εηαηξίεο νθείινληαη ζηελ κεγάιε έθηαζε πνπ πήξε ην ζέκα 

ηεο Enron απφ ηα κέζα ελεκέξσζε ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε ηεο Xerox. 

εκεηψλνπκε φηη κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ ε KPMG αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηελ PriceWaterHouseCoopers. 

 

5.4 H ζπκκεηνρή ηεο Ernst and Young ζην ζθάλδαιν ηεο 

HealthSouth
80

 

 

Σν Μάξηην ηνπ 2003 έλα αθφκε ζθάλδαιν είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη 

αθνξνχζε ηελ εηαηξία HealthSouth ε νπνία ειεγρφηαλ απφ ηελ Ernst & Young
81

. H 

HealthSouth είλαη εηζεγκέλε ζην NYSE θαη απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξίεο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Με έδξα ην Birmingham έρεη πάλσ απφ 1000 

εγθαηαζηάζεηο ζε φιε ηελ Ακεξηθή θαη ην Πνπέξην Ρίθν. 

To SEC απάγγεηιε θαηεγνξίεο έλαληη ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ CEO ηεο, Richard 

Scrushy, γηα ινγηζηηθή απάηε. Σν SEC ηζρπξίζηεθε φηη ε εηαηξία έδεηρλε απμεκέλα 

θέξδε ηνπιάρηζηνλ θαηά $1,4 δηο απφ ην 1999 έσο ην 2002.  

Ζ HealthSouth πιήξσζε ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία  Ernst & Young LLP 

(Birmingham) $ 3.6 εθαη. γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Ζ Ernst & Young αξλήζεθε φηη 

γλψξηδε ηη ζπλέβαηλε θαζψο θαη ε ίδηα είρε εμαπαηεζεί απφ ζηειέρε ηεο εηαηξίαο.    

                                                           
80
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Παξφια απηά ε ειεγθηηθή εηαηξία θαίλεηαη λα είρε ελεκεξσζεί γηα θάπνηεο 

αθαηάιιειεο ελέξγεηεο ηεο  HealthSouth. Γηα παξάδεηγκα ε Ernst & Young είρε 

δερζεί έλα e-mail απφ θάπνηνλ εξγαδφκελν ηεο εηαηξίαο πνπ ηελ ζπκβνχιεπε λα 

εμεηάζεη ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα παξάλνκεο θαηαρσξήζεηο πνπ 

ζπλδεφηαλ κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ζ Ernst & Young 

εξεχλεζε ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν 

ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο. πκθσλήζεθε λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα ε νπνία φκσο 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαλέλα έμνδν δελ είρε παξάλνκα θεθαιαηνπνηεζεί.  

χκθσλα κε ην SEC ζθνπφο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ήηαλ λα 

επηηχρεη ηα αλακελφκελα απφ ηελ Wall Street  απνηειέζκαηα. 

Ζ ζπζηεκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε HealthSouth παξαπνηνχζε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζψο θαη ην ζεκαληηθφ χςνο ηεο παξαπνίεζεο 

πξνθαιεί ζεκαληηθέο εξσηήζεηο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα 

εληνπίζνπλ ηελ απάηε. 

Ζ ίδηα ε HealthSouth θαηεγνξεί ηελ Ernst and Young φηη δελ θαηάθεξα λα ηεξήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είρε βάζεη ζπκβνιαίνπ θαη λα απνθαιχςεη ηα ζηνηρεία ηεο 

απάηεο πνπ ήηαλ εχθνια εληνπίζηκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη ζηξαθεί θαη δηθαζηηθά 

ελαληίνλ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο δεηψληαο απνδεκίσζε γηα ηα δηθαζηηθά θφζηε θαη 

ηεο δεκίεο πνπ ππέζηε ε Healthsouth εμαηηίαο ηεο εκθαληζζείζαο απάηεο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ αγσγή αλαθέξεηαη φηη ε E&Y είηε εζειεκέλα απέθξπςε ηηο 

ινγηζηηθέο απάηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν Scrushy, είηε έδεημε αδηαθνξία ζηα 

θαζήθνληά ηεο πνπ είλαη εθ ηνπ λφκνπ νξηζκέλα θαη αθνξά ηελ επζχλε εληνπηζκνχ 

θαη απνθάιπςεο ινγηζηηθήο απάηεο. 

Αληίζεηα ν Charlie Perkins, ππεχζπλνο ηχπνπ ηεο Ernst & Young ζε δήισζή ηνπ 

ηφληδε φηη ε απάηεο ηεο HealthSouth ήηαλ ην άκεζν απνηέιεζκα ηνπ 

θαινζρεδηαζκέλνπ ζρεδίνπ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο λα 

εμαπαηήζνπλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαιπηέο ζεκεηψλνπλ πσο γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ 

ζθαλδάινπ ηεο Healthsouth αξθνχζε κηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έδεηρλαλ ηελ απφδνζή ηεο (πρ 

πσιήζεηο) θαη κηα πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο.  
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Οη νξθσηνί ειεγθηέο ζα έπξεπε λα είραλ ζνξπβεζεί απφ ηα πνιιά «red flags» πνπ 

ζπλφδεπαλ ηελ Healthsouth. ε απηά αλαθέξνληαη ε ζεακαηηθή αχμεζε θεξδψλ 

παξφιν πνπ ηα έζνδα ήηαλ ζηαζεξά, ην κεγάιν χςνο stock options πνπ θαηείρε ην 

αλψηεξν κάλαηδκελη θαη βαζίδνληαλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ θαη 

θπζηθά ην email πνπ είρε ζηαιζεί θαη ελεκέξσλε γηα ηελ απάηε. Δπίζεο ην ρακειφ 

χςνο ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη θάηη πνπ ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζεη ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία. Απηφ ζα ήηαλ δηθαηνινγεκέλν αλ ζθεθηφηαλ θαλείο ηελ αλάπηπμε 

πνπ παξνπζίαδε ε εηαηξία κέζα απφ ηελ απφθηεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ. Κάηη ηέηνην φκσο ζα ήηαλ ινγηθφ λα ζπκβαίλεη εάλ απηέο νη επελδχζεηο 

απέδηδαλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε ζηελ πξάμε.  

Σν 2006 ε εηαηξία κεηά απφ πνιχκελε δηθαζηηθή δηακάρε ζπκβηβάζηεθα λα 

θαηαβάιεη $445 εθαη. πξνθεηκέλνπ λα απνδεκηψζεη ηνπο επελδπηέο ηεο. Βέβαηα απηή 

ε απνδεκίσζε δελ θαιχπηεη ηηο αγσγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηνπ CEO, Richard 

Scrushy, ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Ernst & Young θαη ηεο ηξάπεδαο UBS κε ηελ νπνία 

ζπλεξγαδφηαλ ζηελά ε Healthsouth. Δπίζεο ε εηαηξία θαηέβαιε $25 εθαη. ζην 

αζθαιηζηηθφ ηακείν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Patrick Coughlin (attorney representing the Central States 

Southeast and Southwest Areas pension funds) ε κάρε ελαληίνλ ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο θαη ηεο ηξάπεδαο ζα ζπλερηζηεί θαζψο ζηήξημαλ απφιπηα ηελ παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ CEO θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

ΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ 

 

6.1 Δλαξκόληζε όζνλ αθνξά ηελ κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1983 εθδφζεθε ην ISA 13
82

 πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη έλα 

κέηξν νκνηνκνξθίαο ζηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ είλαη 

επηζπκεηφ γηαηί πξνάγεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Παξάγξαθνο 3). Απφ ηελ έθδνζε ηνπ ISA 13 κέρξη ζήκεξα έρεη 

αλαζεσξεζεί δχν θνξέο (ην 1989 θαη ην 1993) ηφζν γηα λα θαιχςεη ζέκαηα πνπ 

αλέθπςαλ κεηά ηελ έθδνζή ηνπ φζν θαη γηα λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο. 

χκθσλα κε απηφ ην πξφηππν ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Σίηινο: έλα θαηάιιειν ηίηιν πνπ βνεζά ηνπο αλαγλψζηεο λα βξίζθνπλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζε κηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαηάζηαζε. 

 Γηεχζπλζε: ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα νξηνζεηεί 

ηφζν ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή φζν θαη ηηο πεξηζηάζεηο έθδνζήο ηνπ. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδεη πνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ ειεγρζεί θαη πνην ρξνληθφ δηάζηεκα απηέο αθνξνχλ θαη λα πεξηέρεη ηελ 

αθξηβή επσλπκία ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ειεγρζεί. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα ή ηηο ειεγθηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί θαηά 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Θεσξείηαη σο δεδνκέλν –εθηφο αλ ππάξρεη 
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αληίζεηε ζεκείσζε- φηη ηα ειεγθηηθά πξφηππα ή νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ είλαη απηά ηεο ρψξαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξέπεη λα εθθξάδεη κε ζαθή ηξφπν 

ηελ άπνςε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 Τπνγξαθή: Σν πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηφζν ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο φζν θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξθσηνχ ειεγθηή πνπ 

δηεμήγαγε ηνλ έιεγρν 

 Γηεχζπλζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή: ε δηεχζπλζε απηή είλαη ζπλήζσο ε πφιε 

ζηελ νπνία ν νξθσηφο έρεη ην γξαθείν ηνπ. 

 Ζκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ: ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ψζηε ν αλαγλψζηεο ηνπ λα γλσξίδεη 

πνηα γεγνλφηα (ηα γεγνλφηα κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία) ν ειεγθηήο 

έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ.   

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ISA 13 είλαη φηη απαηηεί απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή λα δηαηππψλεη ζαθή άπνςε πάλσ ζηνλ αλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δίλνπλ κηα «αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα» ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε απαίηεζε πνπ εηζάγεη ην ISΑ 13 είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί 

επηβεβαηψλεη φηη ε παξερφκελε πιεξνθφξεζε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηεζλψο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεη ηέζζεξηο 

ηχπνπο έθθξαζεο γλψκεο απφ ηνλ νξθσηφ: αλεπηθχιαθηε (ζχκθσλε) γλψκε, γλψκε 

κε επηθχιαμε, άξλεζε γλψκεο θαη αληίζεηε γλψκε.  

Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δηάθξηζε ζε de jure θαη de 

facto ελαξκφληζε πνπ απαληάηαη ζπρλά ζηελ αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

απαληάηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ «de jure» 

ελαξκφληζε είλαη απηή πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ θαλφλεο θαη λφκνπο πνπ εθδίδεη 

θάζε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ IFAC πνπ 

πξσηαγσληζηεί ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ελψ ε «de facto» ελαξκφληζε είλαη εθείλε 

πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη ε ίδηα ε αγνξά ζην ζεκεξηλφ 

δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 
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ήκεξα ηα θξάηε- κέιε ηνπ IFAC πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ειεγθηηθήο πξνθεηκέλνπ θαηφπηλ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο δεχηεξεο. Πνιινί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ν βαζκφο 

ελαξκφληζεο ζα πξέπεη λα κεηξεζεί κε βάζε ην ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε
83

(de facto 

ελαξκφληζε). Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφηεξν λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ 

ηεο de jure ελαξκφληζεο θαζψο απηφο δείρλεη ην βαζκφ πνπ θάζε ρψξα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηηο επηηαγέο ησλ ISAs.  

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ εμέηαζε ηνλ βαζκφ ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ θαλφλσλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ κε ην IAS 13 δηεμήρζε ην 2002 απφ ηνπο Hussein, Tam, Gangolly 

θαη Seow
84

. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 450 εηαηξίεο απφ 50 ρψξεο θαη εμεηάζηεθε 

μερσξηζηά ν βαζκφο ηεο de jure θαη ηεο de facto ελαξκφληζεο. Σα δεδνκέλα φζνλ 

αθνξά ηελ πξψηε κνξθή ελαξκφληζεο ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηνλ αξκφδην θνξέα θάζε ρψξαο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη θάπνηνπ 

πξνηχπνπ πνπ λα αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ζρεηηθά κε ηνλ 

βαζκφ πνπ ην ηπρφλ ππάξρνλ πξφηππν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην ISA 13.  Ζ 

έξεπλα έδεημε φηη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πξψην πίλαθα, 43 απφ ηηο 50 ρψξεο 

(86%) είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην ISΑ 13. Δπίζεο ε έξεπλα έδεημε φηη ηα δηεζλή 

ειεγθηηθά πξφηππα είλαη πην ζεκαληηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ε ρακειή 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απνηειεί ηξνρνπέδε 

ζηελ άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ μέλνπο επελδπηέο. Άιισζηε γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ε πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξή 

δηαδηθαζία απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ πξνηχπσλ. Έηζη 25 απφ ηηο 27 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ πηνζεηήζεη φζα 

νξίδεη ην ISΑ 13, κεηαμχ απηψλ ε Νηγεξία θαη ε Μπνηζνπάλα νη νπνίεο δελ έρνπλ 

εζληθά ειεγθηηθά πξφηππα.  
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 Tay, J.S.W. and Parker, R.H. (1990), “Measuring International Harmonization and Standartization”,  

Abacus, March, 71-88. 

84
 Hussein, M., Gangolly, J., Seow, G. & Tam, K. (2002), “Harmonization of the auditor‟s report”, The 

international Journal of Accounting, Vol. 37. 



91 

 

Πίλαθαο 3: De jure ελαξκφληζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

(Hussein, Tam, Gangolly θαη Seow, 2002) 

 Audit report standards in conformity with ISA 13? 

Yes No Not Known 

 

 

 

 

 

 

 

Does the country have 

audit report standards? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Yes Australia, Bahrain, 

Bangladesh, Barbados, 

Canadaa, Chile, China, 

Cyprus, Denmark, Finland, 

France, Greece, Hong 

Kong, Ireland, Israel, 

Jamaica, Japana, Jordan, 

Kenya, Luxemburg, 

Malawi, Malta, 

Netherlands, New 

Zealand, Norway, 

Pakistan, Philippinesa, 

Singapore, South Africaa, 

Spain, Sri Lanka, Sudan, 

Swaziland, Switzerland, 

Tanzania, Thailand, 

Trinidad and Tobago, 

United Kingdom, United 

Statesa, Venezuela, 

Zimbabwe,  

Austria, 

Germanyb, 

Italy, Saudi 

Arabia, 

Sweden 

Belgium 

 No Botswana, Nigeria Egypt (None) 

a
 Harmonization implicit in the text of the standard or in the sample auditor’s report. 

b
 The law allows the auditors to issue reports in compliance with ISA 13. 

 

ζνλ αθνξά ηψξα ηελ de facto ελαξκφληζε πνπ είλαη θαη ν ηειηθφο ζθνπφο φπνηαο 

πξνζπάζεηαο γίλεηαη, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 450 εηαηξηψλ θαηά 

ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1983-1984 θαη θαηά ηελ ρξήζε 1993-1994 πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ ν βαζκφο ελαξκφληζεο ζηελ πξάμε ήηαλ δηαθνξεηηθφο πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ ISA 13 θαη κεηά απφ απηήλ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο 
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παξαθάησ πίλαθεο. πγθεθξηκέλα ν πξψηνο πίλαθαο  αθνξά ηελ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη έλα πηζηνπνηεηηθφ 

θαη ην βαζκφ πνπ ε ζπρλφηεηα απηή κεηαβιήζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ISA 13. 

Πίλαθαο 4: πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ελφο 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ θαη βαζκφο κεηαβνιήο απηήο ηεο ζπρλφηεηαο κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ ISA 13 (Hussein, Tam, Gangolly θαη Seow, 2002) 

Item Description Pre Post Change 

1. Opinion 450 450 0 

Auditor’s report: 

2. Title 406 436 +30 

3. Addressee 313 322 +9 

4. Report indexed 258 258 0 

5. Auditor’s signature 442 446 +4 

6. Auditor’s address stated 306 320 +14 

7. Date of auditor’s report stated 439 447 +8 

8. Introductory, scope and opinion paragraphs 

separate 

191 280 +89 

Introductory paragraph: 

9. Financial statement audited identified 261 255 -6 

10. Entity audited identified 270 297 +27 

11. Period covered stated 323 326 +3 

12. Financial statements-responsibility of 

management 

0 157 +157 

Scope paragraph: 

13. Reference to auditing standards followed 285 381 +96 

14. Audit provides reasonable basis for opinion 28 152 +124 

Opinion paragraph: 

15. Present fairly or true and fair view 357 397 +40 

16. Conformity with accounting standards 220 273 +53 

17. Conformity with law 249 275 +26 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα  φηη ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή εκθαλίδεηαη ζηελ 

έθθξαζε φηη «ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη 
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ε δηνίθεζε» ε νπνία δελ ππάξρεη ζε θαλέλα πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 1983 ελψ αληίζεηα 

εκθαλίδεηαη ζε 157 επηρεηξήζεηο ην 1993. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ν νπνίνο πξέπεη λα δειψλεη ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ αθνινχζεζε θαζψο θαη λα παξέρεη ζαθή δηθαηνινγεηηθή 

βάζε ηεο άπνςεο πνπ εθθξάδεη.  

Γηα λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ISA 13 αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε 

ελαξκφληζεο εμεηάζηεθε, φπσο ήδε αλαθέξακε, ν βαζκφο ελαξκφληζεο πνπ θάζε 

ρψξα παξνπζηάδεη πξηλ θαη κεηά ην 1983. Γηελεξγήζεθαλ κάιηζηα ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη (Kolmogorov-Smirnov, Wald- Wolfowitz) νη νπνίνη έδεημαλ φηη ν βαζκφο 

νκνηνκνξθίαο απμήζεθε ζεκαληηθά θαη άξα ην ISA ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ 

θάζε ρψξαο πνπ αθνινπζνχζαλ ηηο δηεζλείο ειεγθηηθέο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά απηέο ζπλνςηζζνχλ θαη ηππνπνηεζνχλ ζην ISA 

13.  

Πίλαθαο 5: De facto ελαξκφληζε ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

(Hussein, Tam, Gangolly θαη Seow, 2002) 

 Pre>Post Post>Pre Pre=Post Total 

Full sample 71 284 95 450 

Non USA 71 268 94 433 

Australia 0 10 1 11 

Austria 0 8 1 9 

Belgium 2 9 0 11 

Brazil 0 9 1 10 

Canada 0 44 1 45 

Denmark 3 4 1 8 

Finland 0 1 2 3 

France 7 6 6 19 

Germany 1 18 4 23 

Greece 8 1 2 11 

Hong Kong 0 4 7 11 

India 6 0 4 10 

Ireland 3 7 0 10 
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Israel 2 8 0 10 

Italy 1 3 1 5 

Japan 12 13 9 34 

Korea 2 2 3 7 

Malaysia 0 4 7 11 

Netherlands 2 23 1 26 

New Zealand 3 3 4 10 

Norway 0 9 1 10 

Pakistan 0 7 1 8 

Philippines 0 10 1 11 

Singapore 0 10 0 10 

South Africa 0 15 0 15 

Spain 0 2 0 2 

Sweden 6 8 7 21 

Switzerland 1 6 2 9 

Taiwan 3 5 2 10 

Thailand 3 2 5 10 

Turkey 0 1 3 4 

U.K. 6 16 17 39 

U.S.A. 0 16 1 17 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ηεο 

ελαξκφληζεο πξηλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ISA 13. Μάιηζηα ζηηο 21 απφ ηηο 33 ρψξεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξψηεο εμεηαδφκελεο 

ρξήζεο απφ ηελ δεχηεξε είλαη (ζχκθσλα κε ηα ηεζη πνπ δηεμήρζεζαλ) ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Παξ‟ φια απηά εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ηλδίαο ν βαζκφο ελαξκφληζεο κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο είλαη 

κεγαιχηεξνο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ISA 13 παξά κεηά απφ απηήλ. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002 ην IASB απνθάζηζε λα εθδψζεη ην ISA 700 ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηα ίδηα ζέκαηα πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην ISA 13 πνπ κφιηο εμεηάζακε. 

χκθσλα κε ην ISA 700, ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξέπεη λα νξίδεη κε 

ζαθήλεηα ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά 

ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (παξάγξαθνο 17). Αληίζεηα ην 
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ISA 13 (παξάγξαθνο 9) απαηηνχζε φπσο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

αλαθεξφηαλ κφλν ην ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο εηαηξίαο.   

Μηα αθφκε ζεκαληηθή έξεπλα είλαη απηή  πνπ δηεμήρζε ην 2004 απφ ηηο Maria 

Garcia-Benau θαη Ana Zorio
85

 θαη ζθνπφ είρε λα εμεηάζεη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έξεπλα  

έδεημε θαη‟ αξρήλ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ISA αλάκεζα 

ζε ειεγρφκελεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα 

ππάξρεη δηαθνξά φζνλ θνξά ην βαζκφ ελαξκφληζεο κε ηα  ISA ζρεηηθά κε ην κέγεζνο 

ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν αθνχ νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

θαίλεηαη, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, 

λα πξνσζνχλ ζεκαληηθά ηελ πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Σν ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε de facto ελαξκφληζε δελ έρεη θζάζεη ζε αξθεηά 

πςειά επίπεδα ψζηε λα κηιάκε γηα λέαο απφιπηα πςειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθήο 

δνκήο.  

 

6.2 Ο ξόινο ησλ κεγάισλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ ζηελ ελαξκόληζε 

 

Με θνηλφ έγγξαθφ ηνπο νη έμη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηνπ θφζκνπ, πξνο 

ην ζπκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ην ακεξηθαληθφ 

νκφινγφ ηνπ ζπκβνχιην, FASB δεηνχλ ηελ νινθιήξσζε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

ηεο ηξερνχζεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (IAS/IFRS) θαη ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ (US GAAP). Οη 

δηεζλείο απηνί ινγηζηηθνί θνινζζνί θέξνληαη λα πξνθξίλνπλ ην κνληέιν ησλ 

IAS/IFRS (ινγηζηηθέο αξρέο θαη φρη εμαληιεηηθνί θαλφλεο), ελψ, ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςή ηνπο, νη ζεκεξηλνί ινγηζηηθνί θαλφλεο παξάγνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

«ζρεδφλ θαλέλαο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη». Οκνινγνχκελε βαζηθή επηδίσμή ηνπο 
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απνηειεί ε ππνζηήξημε ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 

χκθσλα κε ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, νη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θέξνληαη 

φηη ζα σθειεζνχλ φκσο θαη απφ ηε δηεζλή ελαξκφληζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ 

εζληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ζηε βάζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειεγθηηθήο (ISA) 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 

(IFAC).Δπηπιένλ, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ελαξκφληζε εζληθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

επνπηεία ησλ ειεγθηψλ θαη ζηελ επηβνιή ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ.  

Μάιηζηα, νη έμη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πξνηείλνπλ απηφ λα πινπνηεζεί 

απφ ην λέν-ζπζηαζέλ Γηεζλέο Φφξνπκ Γηεζλψλ Δπνπηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ-

Λνγηζηψλ (IFIAR), ηδίσο κεηά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ (εζληθνχ) θνξέα 

ησλ ΖΠΑ φηη ζα ζπκκεηάζρεη ζην IFIAR. 

ε πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκε βάζε, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηεο ειεγθηηθήο 

βηνκεραλίαο ζεσξνχλ φηη ζα θαηαζηεί απαξαίηεηε ε δεκνζηνπνίεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

ηνπο θαη κάιηζηα κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. 

Ζ κεηάβαζε ζην ζχλζεην - θαη ηερλνινγηθά - απηφ κνληέιν πιεξνθφξεζεο κεηαμχ 

άιισλ ζα απαηηήζεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηδίσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη ε έξεπλα πνπ αλαιχζακε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο (Hussein et al.) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

βαζκφο ελαξκφληζεο είλαη κεγαιχηεξνο ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ γηα απηέο ηηο εηαηξίεο ε 

επίηεπμε ελαξκφληζεο θαη ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζεκαίλεη 

ζηελ πξάμε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη αχμεζεο ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο.   

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη θαη άιιεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ θαη‟ 

αξρήλ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ εξγάδνληαη ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο έρνπλ 

κηα κεγαιχηεξε ηάζε πηνζέηεζεο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Μάιηζηα θαηά 
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πνιινχο
86

 φηαλ κηα επηρείξεζε ειέγρεηαη απφ κεγάιε ειεγθηηθή εηαηξία έρεη 

ζεσξεηηθά έλα κεγαιχηεξν θίλεηξν πηνζέηεζεο ησλ ISA. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη κε ηελ ρξήζε ησλ ISA ε θήκε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ βειηηψλεηαη θαζψο 

ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ηειηθά παξέρεηαη είλαη πην έγθπξε. 

Δπίζεο νη κεγάιεο πνιπεζληθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην 

πιενλέθηεκα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο εάλ ηα ISA εθαξκνζζνχλ παγθνζκίσο. 

Άιισζηε νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζέινπλ πάληα λα πξνζθέξνπλ έλα λέν πξντφλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη απηφ ζεκαίλεη θαη πηνζέηεζε φισλ ησλ λέσλ θαλφλσλ θαη 

ξπζκίζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε έξεπλα ησλ Garcia Benau θαη Zorio θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξίεο KPMG θαη PWC είλαη απηέο πνπ πξνσζνχλ πεξηζζφηεξν 

ηελ ρξήζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ελψ ε Deloitte&Touche είλαη εθείλε 

πνπ πξνσζεί ηφζν ηελ ζπκκφξθσζε σο πξνο ηα ISA φζν θαη ζηα εζληθά ειεγθηηθά 

GAAP.   

 

6.3 Πεξηερόκελν ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ  

 

Ζ Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε 

ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθδίδεη ην IΑSΒ απφ ηελ 1/1/2005 γηα φιεο ηηο 

εηζεγκέλεο. Δπίζεο ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα απμήζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ 

εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ίδηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη γηα λα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ έλαληη ηνπ ειέγρνπ, ζε  νδεγία ηεο (2006/33/ΔΚ) ηνλίδεη φηη 

ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθδψζεη θνηλή έθζεζε γηα ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ή ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ πνπ θαηαξηίδνληαη 

βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ έρεη εγθξηζεί ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν έλα ελδεδεηγκέλν πξφηππν γηα ηέηνηεο εθζέζεηο. Με δεδνκέλν φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη  πξνβεί ζε έθδνζε δηθψλ ηεο ινγηζηηθψλ ή ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη πηνζεηεί φζα πξνβιέπεη ην IASB θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα 

λα ειέγμνπκε ην βαζκφ ελαξκφληζεο φζσλ αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ 
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ειεγθηή ινγηζηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κέηξν ζχγθξηζεο φζα νξίδεη ην ISA 

700 (Σhe Independent Auditor‟s Report on a Complete Set of General Purpose 

Financial Statements).  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2004
87

 ην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ  πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΦΔΚ 1589, 22 Οθησβξίνπ 2004) ηα νπνία φκσο δελ δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά απφ ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα.  

Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) ζχκθσλα κε ην ΔΔΠ 1100  «ζηνρεχνπλ 

ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο ειεγθηέο λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαηά ηξφπν 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζην λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ θαηά 

ηξφπν δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ».  

χκθσλα κε ην ΔΔΠ 2200 ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηνλ ειεγθηή σο πξνο ην αλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην δεδεισκέλν ινγηζηηθφ πιαίζην θαη 

εηδηθφηεξα είηε ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ είηε ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία.  

Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ βάζεη ηνπ ISA 700
88

 ζα 

πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή
89

.  

Καη‟ αξρήλ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 

ηίηιν (πρ. «Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή»)  πνπ λα δείρλεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξθσηφ ειεγθηή. Απηφο ν 

ηίηινο απνηειεί ζπγρξφλσο δήισζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φηη έρεη αθνινπζήζεη φιεο 

ηηο εζηθέο απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 
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δηαρσξίδεη έηζη ηελ δηθή ηνπ έθζεζε απφ άιιεο εθζέζεηο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ 

εθδνζεί απφ άιινπο. 

Δπίζεο ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζε πνηνπο απεπζχλεηαη. 

πλήζσο ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο απεπζχλεηαη είηε ζηνπο κεηφρνπο είηε ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.    

Μεηά ηνλ ηίηιν θαη ηελ πξνζθψλεζε πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί κηα εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε 

πιήξεο επσλπκία ηεο εηαηξίαο πνπ ππνβιήζεθε ζε έιεγρν. Θα πξέπεη επίζεο λα 

αλαθέξεηαη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ειεγρζεί, 

ηελ εκεξνκελία θαη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ απηέο νη θαηαζηάζεηο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεη μερσξηζηά ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο.  πγθεθξηκέλα ην ISA 700 πξνβιέπεη φηη ν έιεγρνο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή κπνξεί λα θαιχπηεη ή φρη ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλψο 

ζπλνδεχνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ζα 

πξέπεη λα δειψλεη ξεηά ηη έρεη πξάμεη έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ηζρχεη ε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή.  

Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ε 

δήισζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φηη ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

σλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηζη ψζηε απηέο λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο έρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε επζχλε 

πεξηθιείεη:  

 Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηζη ψζηε απηέο λα κελ πεξηέρνπλ θακηά 

παξάιεηςε ή ιάζνο είηε απηά είλαη εζειεκέλα είηε φρη. 

 Σελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. 

 Σελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ είλαη δηθαηνινγεκέλνη θάησ απφ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο (π.ρ. πξνβιέςεηο). 

Μεηά ηελ νξηνζέηεζε ηεο επζχλεο ηνπ κάλαηδκελη ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη ν 

νξθσηφο ειεγθηήο λα νξίδεη θαη ηελ δηθή ηνπ επζχλε, ε νπνία είλαη ε έθθξαζε 
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γλψκεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο κεηά θπζηθά απφ ηνλ 

έιεγρν απηψλ.   

Δπίζεο ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην εχξνο ηνπ 

ειέγρνπ δειψλνληαο πνηα πξφηππα έρνπλ αθνινπζεζεί. Πξέπεη αθφκα λα ζεκεηψζεη 

φηη ζθνπφο ησλ αθνινπζνχκελσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ είλαη λα απνθηήζεη ν 

νξθσηφο κηα δηθαηνινγεκέλε θαη ινγηθή (reasonable), φρη απφιπηε βεβαηφηεηα φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπνηαδήπνηε 

ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ή απφ απάηε. Ο «φξνο ην εχξνο 

ηνπ ειέγρνπ» αλαθέξεηαη ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο  πνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξθσηφ 

είλαη θαηάιιειεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ψζηε λα επηηχρεη ηνλ αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ.   

Δπίζεο ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα δήισζε ηνπ νξθσηνχ πνπ λα 

πηζηνπνηεί φηη ν ίδηνο πηζηεχεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη είλαη αξθεηά θαη 

θαηάιιεια ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα ινγηθή βάζε ηεο γλψκεο ζηελ νπνία έρεη 

θαηαιήμεη ν νξθσηφο.  Ο νξθσηφο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ δειψλνληαο φηη : 

 Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ απνδείμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πνζά θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ βαζίδνληαη πάλσ ζηνλ βαζκφ 

θηλδχλνπ πνπ ν νξθσηφο ζεσξεί φηη ππάξρεη γηα εκθάληζε ιαλζαζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίαο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Έρνληαο αλαθέξεη φια ηα παξαπάλσ ν νξθσηφο ειεγθηήο πξνβαίλεη ζηελ έθθξαζε 

γλψκεο. Μηα έθζεζε ειέγρνπ κε «ζχκθσλε γλψκε»  είλαη κηα έθζεζε πνπ ζα πξέπεη 

λα εθδψζεη ν νξθσηφο φηαλ πηζηεχεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο ειεγρφκελεο. Ζ θξαζενινγία 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζχκθσλα κε ηα IAS είλαη είηε φηη «the financial 

statements give a true and fair value» είηε φηη «the financial statements are presented 

fairly, in all material aspects».    
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ε θάπνηεο ρψξεο ν νξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα πξέπεη λα εθθξάζεη ηελ γλψκε 

ηνπ θαη επί άιισλ ζεκάησλ. πσο γηα παξάδεηγκα γηα ζέκαηα πνπ ππέπεζαλ ζηελ 

αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ ν 

νξθσηφο εθθξάζεη γλψκε θαη επί ηέηνησλ ζεκάησλ κέζα ζην ίδην πηζηνπνηεηηθφ, ηφηε 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο γλψκεο πνπ αθνξά ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απηήο πνπ αθνξά ηα άιια δεηήκαηα. Ζ 

παξάγξαθνο απηή νλνκάδεηαη παξάγξαθνο έκθαζεο θαη ζπλαληάηαη θαη ζηελ 

Διιάδα. 

Σέινο ν νξθσηφο ζα πξέπεη λα δειψλεη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ν έιεγρνο πνπ 

δηελήξγεζε θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε γλψκε. Δπίζεο ην πηζηνπνηεηηθφ ζα 

πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ νξθσηνχ θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαζψο θαη 

ηελ δηεχζπλζε (ζπλήζσο ρψξα) ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε ειεγθηηθή εηαηξία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7  

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ηελ δηθή καο έξεπλα. ιεο νη έξεπλεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα, πιελ ηεο έξεπλαο ηεο Deloitte ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνπκε παξφια απηά γηα λα έρνπκε έλα κέηξν 

ζχγθξηζεο ηεο θαηά θιάδν έξεπλαο πνπ ζα επηρεηξήζνπκε θαη εκείο.  εκεηψλνπκε 

φηη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο έξεπλεο απηέο απφ ηελ δηθή καο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζην ζχλνιφ ηνπο εμεηάδνπλ πηζηνπνηεηηθά νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα εηζεγκέλεο θαη 

φρη κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Δπίζεο ζεκεηψλνπκε φηη θάπνηεο απφ απηέο κπνξεί λα 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. Σέινο ηνλίδνπκε φηη 

ζπκπεξηιάβακε κφλν εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο θαη επηθεληξσζήθακε ζηα απνηειέζκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ.  

 

7.1 Έξεπλα ηνπ Καδαληδή
90

 

 

H έξεπλα βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία 305 εηήζησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνπ 

δηελήξγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1977 - 1981 νη ειεγθηέο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ (ΟΛ), ζε 60 επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.  

Πεγή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζαλ «Πηζηνπνηεηηθά 

Διέγρνπ» ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ  

Απφ ηα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία, πξνθχπηεη, φηη γηα έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 

(8,2%) ησλ ειεγρζεηζψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ νη Οξθσηνί ινγηζηέο εμέθξαζαλ 

αλεπηθχιαθηε γλψκε, ρσξίο λα ζεκεηψζνπλ ζθάικα ή παξαηήξεζε. ε 280 απφ ην 

                                                           
90

 Καδαληδήο, Υ. (1988), “Δκπεηξηθή Έξεπλα Λνγηζηηθψλ θαικάησλ ηα Οπνία Δπεξεάδνπλ ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ”, Πεπιοδικό Σποςδαί, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 

ηφκνο 38, ηεχρνο 3-4. 
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ζχλνιν ησλ 305 ειέγρσλ εληνπίζζεθαλ 925 ζθάικαηα ή παξαηεξήζεηο. Οη έιεγρνη 

ζεκείσζαλ απφ έλα έσο δέθα ην πνιχ ζθάικαηα ή παξαηεξήζεηο κε ηξία ζθάικαηα 

θαηά κέζν φξν αλά έιεγρν.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ 925 ζθαικάησλ, 620 ζθάικαηα (ή πνζνζηφ 67%) βξέζεθαλ 

λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο. Σν πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ ζθαικάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο δηακνξθψλεηαη ζε 

77% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζην ζχλνιν ησλ 925 

ζθαικάησλ θαη παξαηεξήζεσλ πεξηέρνληαη 118 παξαηεξήζεηο πνπ δελ απνηεινχλ 

ζθάικαηα κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά γλσζηνπνίεζε γεγνλφησλ ή 

θαηαζηάζεσλ (π.ρ. αλάγθε βειηίσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θιπ.). Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ κηα ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεξεάδνπλ κε 

κεγάιε ζπρλφηεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

ρεδηάγξακκα 8: Λνγηζηηθά ζθάικαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(Καδαληδήο, 1988) 
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Οη πεξηνρέο ειέγρνπ, ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ ηα Λνγηζηηθά ζθάικαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηα Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Α.Υ.) απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

7.2 Έξεπλα ηνπ παζή
91

 

 

ηελ έξεπλα απηή επηιέρζεθε έλα ηπραίν δείγκα 76 εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. 

βηνκεραληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 38 εηαηξείεο κε παξαπνηεκέλεο 

θαη 38 κε κε-παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο εληνπηζκφο ησλ εηαηξηψλ κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βαζίζηεθε ζηελ εμέηαζε γηα χπαξμε: (α) 

Παξαηεξήζεσλ ειέγρνπ ζηελ έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ φπνπ αιινηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

αληίζεηεο γλψκεο ειέγρνπ. (β) εκαληηθψλ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ κε επηπηψζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (γ) Παξαηεξήζεσλ γηα αξλεηηθή θαζαξή ζέζε. (δ) 

Έληαμε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηηο θαηεγνξίεο «ππφ 

παξαθνινχζεζε» θαη «ππφ επηηήξεζε» γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε παξαπνηήζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηαηξείεο κε δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ παξαπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ 

δείγκαηνο ρσξίο παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εξεπλήζεθε ε χπαξμε 

ηπρφλ αλαθνξψλ παξαπνηήζεσλ ζε εθζέζεηο ειέγρνπ, ζε αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ηχπνπ, θαζψο θαη ζηηο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο 

πεγέο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα βαζηθά κεγέζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ παξαηεξήζεηο ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπο θαη επηρεηξήζεσλ ρσξίο 

παξαηεξήζεηο. 

 

 

 

                                                           
91

 παζήο, Υ. (2002),”Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, Λογιζηήρ, 

επηέκβξηνο, Σεχρνο 570, ζει. 1286-1294. 
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Πίλαθαο 6: Βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε επηρεηξήζεσλ κε παξαηεξήζεηο ζηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπο θαη επηρεηξήζεσλ ρσξίο παξαηεξήζεηο (παζήο, 2002) 

Μέζνη όξνη βαζηθώλ κεγεζώλ ησλ 

εηαηξεηώλ 

Υσξίο 

παξαπνηήζεηο 

Με 

παξαπνηήζεηο 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 10.551 
92

 7.315 

Απνζέκαηα 1.859 1.036 

Κεθάιαην Κίλεζεο 2.281 369 

Ίδηα Κεθάιαηα 6.206 2.474 

Πσιήζεηο 9.195 3.966 

Καζαξά Κέξδε 895 -368 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη  ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο πσιήζεηο, ζηα θαζαξά θέξδε θαη ζην θεθάιαην θίλεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ εηαηξηψλ. 

ηελ ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ δέθα δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ 

εηαηξηψλ κε θαη ρσξίο παξαπνηήζεηο. Οη δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη δείθηεο πνπ 

αλαθέξνληαη: (α) ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα (Τ/ΗΚ) θαη ην ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ (Τ/Δ). (β) ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη αθνξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πξνο ηηο πσιήζεηο (ΑΠΑΗΣ/ΠΧΛ) θαη ηα απνζέκαηα πξνο ηηο πσιήζεηο 

(ΑΠΟΘ/ΠΧΛ). (γ) ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αθνξνχλ ηα θαζαξά θέξδε πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ (ΚΚ/Δ), ηα κηθηά θέξδε πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (ΜΚ/Δ), ηηο 

πσιήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (ΠΧΛ/Δ) θαη ηα θαζαξά θέξδε πξνο πσιήζεηο 

(ΚΚ/ΠΧΛ). (δ) ηε ξεπζηφηεηα πνπ επηιέρζεθε ν δείθηεο θεθάιαην θίλεζεο πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (ΚΚΗΝ/Δ). (ε) ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα (financial distress, 

z). 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα νη κέζνη φξνη ησλ δεηθηψλ: θαζαξά θέξδε 

πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, θεθάιαην θίλεζεο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, κηθηά θέξδε 

πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη z-

score δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ κε παξαπνηεκέλεο θαη κε-

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

                                                           
92

 ηα κεγέζε αθνξνχλ ζε εθαηνκκχξηα δξαρκέο 
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Πίλαθαο 7: Γηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ κε θαη 

ρσξίο παξαηεξήζεηο ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπο (παζήο, 2002) 

Γείθηεο 
Μέζνο όξνο ρσξίο 

παξαπνηήζεηο 

Μέζνο όξνο κε 

παξαπνηήζεηο 

Τ/ΙΚ 1,075 2,705 

ΠΧΛ/Δ 1,055 0,699 

ΚΚ/ΠΧΛ 0,067 -0,459 

ΑΠΑΙΣ/ΠΧΛ 0,456 1,755 

ΚΚ/Δ 0,074 -0,021 

ΚΚΙΝ/Δ 0,252 0,054 

ΜΚ/Δ 0,274 0,144 

ΑΠΟΘ/ΠΧΛ 0,179 0,359 

Τ/Δ 0,437 0,629 

z 1,990 0,778 

 

Οη πνιχ ρακειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο θαζαξά θέξδε πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη 

θαζαξά θέξδε πξνο πσιήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο κε παξαπνηήζεηο, ζπγθξηλφκελνη κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο απηψλ ρσξίο παξαπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, 

δείρλνπλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα φηη νη εηαηξείεο κε ρακειή απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε 

κε ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο πσιήζεηο ππνθηλνχληαη ζηελ παξαπνίεζε είηε απμάλνληαο ηα 

έζνδα είηε κεηψλνληαο ηα έμνδα ψζηε λα «σξαηνπνηήζνπλ» ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, νη κέζνη φξνη απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

παξαπνηνχλ είλαη αξλεηηθνί θαηά –45,9% σο πξνο ηηο πσιήζεηο (ΚΚ/Δ) θαη –2,1% 

σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ (ΚΚ/Δ). Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη γηα 

ην δείθηε κηθηά θέξδε πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, φπνπ ν κέζνο φξνο ζηηο εηαηξείεο κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλέξρεηαη ζην 14,4% είλαη δειαδή ν κηζφο 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ εηαηξηψλ κε κε-παξαπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο (27,4%). 

Ο δείθηεο θεθάιαην θίλεζεο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ δείρλεη φηη νη εηαηξείεο κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πνιχ ρακειή ηηκή (5,4%) θαη 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν ρακειφ θεθάιαην θίλεζεο 
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ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ χπαξμε νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Οη εηαηξείεο κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ πςειέο κέζεο ηηκέο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο, δειαδή ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαηά 62,9% 

θαη ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα θαηά 2,7 θνξέο, έλαληη ησλ εηαηξεηψλ 

ρσξίο παξαπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ζηνπο θαηαζηάζεηο.  

Οη κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ησλ εηαηξεηψλ κε παξαπνηήζεηο, δειαδή ε πςειή 

δαλεηαθή επηβάξπλζε, ε ρακειή θεξδνθνξία θαη ε ρακειή ξεπζηφηεηα ζπλδπάδνληαη 

κε ρακειέο ηηκέο ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε z-score. ζν πην ρακειέο ηηκέο πξνθχπηνπλ 

γηα ηνλ δείθηε νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο (z-score) ηφζν ε αληίζηνηρε εηαηξεία 

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο πηέζεηο θαη είλαη δπλαηφ αλ απηέο ζπλερηζηνχλ λα νδεγεζεί 

ζηε ρξενθνπία. Γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο κε παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ε ηηκή ηνπ z-score είλαη θάησ απφ ην κηζφ (0,778) έλαληη ησλ εηαηξεηψλ 

ρσξίο παξαπνηήζεηο (1,990) κε ζεκαληηθή δηαθνξά.. ζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο: 

απαηηήζεηο πξνο πσιήζεηο θαη απνζέκαηα πξνο πσιήζεηο, νη κέζεο ηηκέο ηνπο 

δείρλνπλ φηη νη εηαηξείεο κε παξαπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο 

απαηηήζεηο (1,755) αιιά θαη πςειφηεξα απνζέκαηα (0,359) ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξίεο ρσξίο παξαπνηήζεηο παξ‟ φιν πνπ ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

ζεκαληηθφηεηα είλαη νξηαθή.  

πσο αλαθέξεη ν παζήο εηαηξείεο κε πςειά απνζέκαηα σο πξνο ηηο πσιήζεηο, κε 

πςειέο ππνρξεψζεηο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρακειή ηηκή z-score 

(εκθάληζε νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο), έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα θαηαηαγνχλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 
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7.3 Έξεπλα Μπαξαιέμε 
93

 

 

Καη ζε απηήλ ηελ έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην 2004 έρνπκε αλαθεξζεί ζε 

πνιιά ζεκεία ηε εξγαζίαο καο θαη θπξίσο ζην θεθάιαην ησλ θηλήηξσλ παξαπνίεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζέιεζε λα απαληήζεη ε ελ ιφγσ έξεπλα είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Ζ επηλνεηηθή ινγηζηηθή ηφζν ε λφκηκε (απηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα θελά ηνπ 

λφκνπ) φζν θαη ε παξάλνκε, ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ Διιάδα. 

2. Σν κέγεζνο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ είλαη ιηγφηεξν απφ ην 25% ησλ πξν 

ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ. 

3. Γεληθά ζηελ Διιάδα νη εηαηξίεο δηνγθψλνπλ παξά ζπξξηθλψλνπλ ηα θέξδε 

ηνπο. 

4. Ζ λφκηκε επηλνεηηθή ινγηζηηθή είλαη πην δεκνθηιήο απφ ηελ παξάλνκε. 

5. Σα πξσηεχνληα θίλεηξα ζηελ δηφγθσζε θαη ηελ ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ είλαη 

ε δήηεζε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε κείσζε ηεο θνξνιφγεζεο 

αληίζηνηρα. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

αλεμάξηεηνη ινγηζηέο θαη νξθσηνί ειεγθηέο. 

ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη κηα θαηάηαμε θάπνησλ πξαθηηθψλ 

παξαπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο. 
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 Baralexis, S. (2004), “Creative accounting in small advancing countries: The Greek case”, 

Managerial Auditing Journal, 19: 3, pp.440-461l. 
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Πίλαθαο 8: Καηάηαμε πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ βάζεη  ζπρλφηεηαο εκθάληζεο (Μπαξαιέμεο, 2004) 

Πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Καηάηαμε 

Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ 

Καηάηαμε 

Λνγηζηώλ 

Με δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο ή δηελέξγεηα κηθξφηεξσλ απφ ηηο λφκηκεο 
1 5 

Με δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 
2 4 

Με δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ή δηελέξγεηα κηθξφηεξσλ 

απφ ηηο πξαγκαηηθέο 
3 3 

Με δηελέξγεηα πξφζζεησλ απνζβέζεσλ αληίζεηα κε 

ηελ ζπλήζε πξαθηηθή 
4 1 

Έμνδα επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πάγησλ 

ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο 
5 9 

Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζην θφζηνο 

θαη φρη ζηελ αγνξαία αμία πνπ είλαη ε κηθξφηεξε 
6 6 

Γεδνπιεπκέλα έμνδα εκθαλίδνληαη σο έμνδα 

επφκελεο πεξηφδνπ 
7 10 

Κακία πξφβιεςε γηα επηζηξνθέο πσιήζεσλ 8 11 

Με ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ εμαγσγψλ 

αλαγλψξηζεο ηνπ 2% ησλ πσιήζεσλ σο έμνδα 
8 15 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη σο 

καθξνπξφζεζκεο 
10 8 

Αλαγλψξηζε εζφδσλ επφκελεο ρξήζεο σο έζνδα 

δεδνπιεπκέλα 
11 12 

Πψιεζε θαη επαλακίζζσζε 12 16 

Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ηηκή αγνξάο 
13 2 

Αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο απνζεκάησλ  14 14 

Γαλεηζκφο ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο 
15 7 

Δκθάληζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 16 13 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην πην ζεκαληηθφ θίλεηξν πνπ κηα εηαηξία εκθαλίδεη 

κηθξφηεξα απφ ηα πξαγκαηηθά θέξδε είλαη ε θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο κηθξφηεξνπ 

κεξίζκαηνο ελψ αθνινπζνχλ θαη άιια ιηγφηεξα ζεκαληηθά θίλεηξα. πγθεθξηκέλα 

ζηελ ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ νδεγνχλ νη αθφινπζνη ιφγνη πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 

ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο: 

1. Καηαβνιή κηθξφηεξνπ κεξίζκαηνο 

2. Πίεζε ζηνπο επελδπηέο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο 

3. Πψιεζε ηεο εηαηξίαο ζε κηθξφηεξε ηηκή 

4. Ο αληαγσληζκφο 

5. ρεδηαζκφο εηθνληθήο ρξενθνπίαο 

6. Απνθπγή κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηα θέξδε 

7. Πξνζσπηθνί ιφγνη 

8. Κάιπςε απάηεο 

9. Απνθπγή αχμεζεο κηζζψλ 

10. «Μπζηηθνί» ιφγνη ηεο δηνίθεζεο 

 

ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ιφγσλ δηφγθσζεο ησλ θεξδψλ. 
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Πίλαθαο 9: Καηάηαμε βάζεη ζπρλφηεηαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιφγσλ δηφγθσζεο ησλ 

θεξδψλ (Μπαξαιέμεο, 2004) 

εκαληηθόηεξνη ιόγνη δηόγθσζεο ησλ θεξδώλ 

Καηάηαμε 

Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ 

Καηάηαμε 

Λνγηζηώλ 

Γαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο 1 1 

Αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ή εηζαγσγή ζην ΥΑΑ 2 2 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο 3 3 

Γηαλνκή κεγαιχηεξνπ κεξίζκαηνο 4 7 

Δμαγνξά ή ζπγρψλεπζε 5 6 

Αληαγσληζκφο 6 5 

Υξεκαηνδφηεζε απφ πξφγξακκα ηεο ΔΔ 7 4 

Απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 2190/1920 ζε πεξίπησζε 

πηψζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θάησ απφ ην κηζφ  
9 10 

Κάιπςε απάηεο ή θαθνδηαρείξηζεο 8 - 

Πίεζε απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο - 8 

Ακνηβέο δηνίθεζεο 10 - 

Απνθπγή έληνλσλ απμνκεηψζεσλ ζηα θέξδε - 9 

 

ζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε 

πιεηνςεθία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ ινγηζηψλ είλαη φηη απηή 

δελ ππεξβαίλεη ην 25% ησλ απνηειεζκάησλ πξν ηεο παξαπνίεζεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηαγξάθεηαη φηη 30% ησλ ειεγθηψλ θαη 27,6% ησλ ινγηζηψλ 

πηζηεχνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε δηφγθσζεο ησλ θεξδψλ ε έθηαζε ηεο παξαπνίεζεο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 25%. 

Αληίζεηα δελ ππάξρεη ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαπνίεζεο, 

δειαδή αλ νδεγεί ζε αχμεζε ή κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο νδεγεί θπξίσο ζε αχμεζε ελψ ζχκθσλα κε ηνπο αλεμάξηεηνπο 

ινγηζηέο ζε κείσζε. Ζ αζπκθσλία απηή απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηνη 

αζρνινχληαη θπξίσο κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα άληιεζε 

θεθαιαίσλ ελψ νη δεχηεξνη κε κηθξφηεξεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απνθπγή θφξσλ. 
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Σέινο, είηε νδεγεί ζε δηφγθσζε είηε ζε ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ ε παξαπνίεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ θελψλ πνπ ππάξρεη ζην λφκν θαη φρη ζηελ παξαβίαζή ηνπο, 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθφκε κία έξεπλα ηνπ Μπαξαιέμε ν νπνίνο εμεηάδνληαο ηε 

ζρεηηθφηεηα (relevance) ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ ζε “a priori” βάζε, πξνζπαζεί 

λα επαιεζεχζεη απηή ηε ζρεηηθφηεηα, εμεηάδνληαο ηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείρλνπλ φηη “ππάξρνπλ πνιινί θαινί ιφγνη πνπ επηβεβαηψλνπλ 

(assert) ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (earnings management) ζηελ Διιάδα”. χκθσλα 

κε ην ζπγγξαθέα, νη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ειιεληθέο εηαηξίεο 

“εθαξκφδνπλ” earnings management είλαη:  

 Γηα λα αληιήζνπλ θεθάιαηα απφ εμσηεξηθέο πεγέο (ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηξάπεδεο, αγνξέο θεθαιαίσλ, θιπ) 

 Γηα λα απνθχγνπλ ηε δεκνζηνπνίεζε δεκηψλ ή ηε κείσζε θεξδψλ  

 Γηα λα κεηψζνπλ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο (income taxes). Δπηπξφζζεηνη 

ιφγνη ζεσξνχληαη ε αδχλακε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, νη επθαηξίεο γηα 

earnings management πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη νη κε 

εηδηθνί ρξήζηεο ησλ ινγαξηαζκψλ (the unsophisticated users of accounts). 
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8.4 Έξεπλα ηεο Deloitte
94

 

 

 Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζην θεθάιαην ησλ ηερληθψλ 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θπκίδνπκε φηη ε έξεπλα ηνπ Deloitte 

Forensic Center δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 βαζηζκέλε ζηηο αλαθνξέο / 

εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. («Accounting and Auditing 

Enforcement Releases») πνπ θπθινθφξεζαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 κέρξη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2006. ηελ έξεπλα εμεηάζηεθαλ ηφζν ε έθηαζε ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη νη αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο. Σέινο έγηλε 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ φζνλ αθνξά ηελ 

σξαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ινγηζηηθήο απάηεο ε έξεπλα έδεημε 

φηη ε κεγάιε αχμεζε παξαηεξείηαη απφ ην 2001 ζην 2002 ελψ ε ηάζε απηή ησλ 

απμεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ δελ έρεη εμαζζελήζεη κέρξη θαη ην 2006 πνπ είλαη ην 

ηειεπηαίν έηνο εμέηαζεο. πγθεθξηκέλα ην 2000 ην SEC εληφπηζε 98 πεξηπηψζεηο 

απάηεο, ην 2001 74, ην 2002 183, ην 2003 215, ην 2004 252, ην 2005 210 θαη ηέινο  

2006 208. Ζ έξεπλα κάιηζηα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ κε κε 

«θαζαξέο» ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδεη απφ κία έσο πέληε πξαθηηθέο 

απάηεο. 

ζνλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ παξαπνίεζεο ησλ 

κεγεζψλ ηνπο, ε έξεπλα έδεημε φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη νη δηάθνξεο πξαθηηθέο 

αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ θπξηαξρνχλ, ζπληζηψληαο ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ινγηζηηθήο απάηεο ελψ ηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ 

πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο θαηέρνπλ, αληίζηνηρα, νη αλαθξηβείο γλσζηνπνηήζεηο νη 

νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (12%) θαη νη πξαθηηθέο παξαπνίεζεο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ εμφδσλ (11%). Μάιηζηα ε αλαγλψξηζε εηθνληθψλ εζφδσλ σο 

πξαθηηθή αλαγλψξηζεο εζφδσλ είλαη απηή πνπ απαληάηαη ζπρλφηεξα. 
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 Deloitte Forensic Center (2007), “Ten things about financial statement fraud. A review of SEC 

enforcement releases, 2000-2006”, June. 
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H θαηά θιάδν αλάιπζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδεημε φηη πξσηαζιεηήο ζηελ 

εκθάληζε πεξηπηψζεσλ απάηεο είλαη ν θιάδνο Σερλνινγίαο, Μέζσλ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ελψ αθνινπζνχλ νη θιάδνη Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ θαη ν 

Μεηαπνίεζεο. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηηο πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληρλεχηεθαλ αλά θιάδν. 

  

ρεδηάγξακκα 9: πρλφηεηα εκθάληζεο ινγηζηηθήο απάηεο θαηά θιάδν (Deloitte, 

2007) 

Οη θαηά θιάδν αλάιπζε ηεο έξεπλαο ζηνπο ηξεηο πην «αδηαθαλείο» θιάδνπο έδεημε 

επίζεο φηη  ην ζπρλφηεξα εκθαληδφκελν είδνο απάηεο ζηνλ θιάδν ηεο Σερλνινγίαο, 

Μέζσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ είλαη κε κεγάιε δηαθνξά ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. 

ην θιάδν ησλ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ πξσηνζηαηεί θαη πάιη ε αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ φκσο ε ρεηξαγψγεζε ησλ εμφδσλ εκθαλίδεηαη επίζεο πνιχ ζπρλά θαη 

κάιηζηα ζπρλφηεξα απφ θάζε άιιν θιάδν. Σέινο ζηνλ θιάδν ηεο Μεηαπνίεζεο ελψ 

κεηαμχ ηνπ 1997-1998 εκθαλίζηεθε ξαγδαία αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο απφ 

αλαγλψξηζε εζφδσλ, ην 1999 εκθαλίδεηαη εμίζνπ ξαγδαία κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

απηψλ θαη κέρξη ην 2006 δελ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηνλ θιάδν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 8.5 Έξεπλα ηεο Grant Thornton
95

 

 

Σν ειιεληθφ παξάξηεκα ηεο πνιπεζληθήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton, 

δεκνζίεπζε ην 2008 κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο  (ΓΠΥΠ) ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην ΥΑ γηα 

ηε ρξήζε 2007. 

Αλαθεξφκελνη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ε έξεπλα ηεο Grant Thornton  επηζεκαίλεη φηη πξνθαιεί 

πξνβιεκαηηζκφ ην γεγνλφο φηη ζε πεξίπνπ κία ζηηο δχν εηαηξείεο, νη Οξθσηνί 

Διεγθηέο Λνγηζηέο ρνξεγνχλ δηαθνξνπνηεκέλεο εθζέζεηο ειέγρνπ, κε ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο λα αθνξνχλ ζηε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ελδερφκελνπο 

θφξνπο. 

Μάιηζηα θαηά ηελ έξεπλα είλαη εκθαλέο φηη  έρεη θαζηεξσζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

σο πξαθηηθή, ε κε δηελέξγεηα ή ε ππνεθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ θφξσλ, ζηε ινγηθή 

φηη δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα ηπρφλ θφξνη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ελδερφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Grant Thornton , γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ Δηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. γηα ην 2007 έρνπλ σο εμήο : 

 ην 56% ησλ εηαηξεηψλ ρνξεγήζεθε έθζεζε ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε, 

έλαληη 50, 5% ζηε ρξήζε 2006. 

 ην 41% ρνξεγήζεθε έθζεζε ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε θαη κε ζέκαηα 

έκθαζεο, έλαληη 43,5% ζηε ρξήζε 2006. 

 ην 2% ησλ εηαηξεηψλ ρνξεγήζεθαλ εθζέζεηο ειέγρνπ κε εμαηξέζεηο ή κε 

αξλεηηθή γλψκε, έλαληη 6% ζηε ρξήζε 2006. 

 Σν 75% (109 εηαηξείεο) ησλ πεξηπηψζεσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ νη νπνίεο 

πεξηείραλ ζέκαηα έκθαζεο ή εμαίξεζεο αθνξνχζαλ ζε αβέβαηε έθβαζε 

                                                           
95

 GRANT THORNTON, (2008), “Δπηπηψζεηο ησλ IFRS ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην ΥΑ γηα ηε 

ρξήζε 2007”.  Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.grant-thornton.gr/0fls/c1.asp?catid=111&subid=231&photoid=123&l=3 
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κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

αλέιεγθηεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε αλέξρνληαλ ζε 86% (134 εηαηξείεο). 

 Σν 7,5% (11 εηαηξείεο) ησλ πεξηπηψζεσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ νη νπνίεο 

πεξηείραλ ζέκαηα έκθαζεο ή εμαίξεζεο αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα αβεβαηφηεηαο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ρακειψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλέξρνληαλ ζε 13% (20 

εηαηξείεο). 

 Σν 8% (12 εηαηξείεο) ησλ πεξηπηψζεσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ νη νπνίεο πεξηείραλ 

ζέκαηα έκθαζεο ή εμαίξεζεο αθνξνχζαλ ζηελ έθβαζε ηπρφλ εθθξεκψλ 

δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

αλέξρνληαλ ζε 10% (15 εηαηξείεο). 

Σέινο ε έξεπλα επηζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ ζπλαληάκε φινπο ηνπο ηχπνπο 

εθζέζεσλ ειέγρνπ, βαζηθή δηαπίζησζε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζηηο αξρέο ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαη ν ζρεηηθά 

νκνηφκνξθνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο ειεγθηέο ζηα βαζηθά ζέκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

8.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ησλ 1000 

κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. θνπφο ήηαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ γηα ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ αξρηθά ζην ζχλνιν ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ, θαηφπηλ 

αλά θιάδν θαη ηέινο αλά βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη δείθηεο. 

 

8.2 Γείγκα 

 

Χο δείγκα επηιέρζεθαλ 1000 κε εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Hellastat. Ζ θαηά θιάδν θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ έγηλε βάζε 

ηεο ΣΑΚΟΓ (ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ). 

Δπηιέμακε εηαηξίεο απφ ηνπο θιάδνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε θαη ηελ θαηά θιάδν αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. 

θνπφο καο ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπκε ηπραία 1000 εηαηξίεο κε ζθνπφ φκσο λα έρνπκε 

επαξθέο δείγκα γηα φινπο ηνπο θιάδνπο. ηνπο θιάδνπο κε ιίγεο επηρεηξήζεηο ιάβακε 

ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ αθαηξέζακε ην ζχλνιν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηφπηλ πξνζπαζήζακε λα ιάβνπκε ίζν αξηζκφ εηαηξηψλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 

θιάδνπο. 

Οη θιάδνη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Hellastat θαη κε βάζε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ΣΑΚΟΓ είλαη νη αιθαβεηηθά αθφινπζνη: 

 Αιηεία 
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 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα 

 Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα θαη δαζνθνκία 

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Δθπαίδεπζε 

 Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 Καηαζθεπέο 

 Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία 

 Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 

 Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 

 Οξπρεία θαη Λαηνκεία 

 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αέξηνπ θαη λεξνχ 

 Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 

 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθίλεησλ νρεκάησλ, 

κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 

 

8.3 Αλάιπζε κεζνδνινγίαο 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο εμεηάζηεθαλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2009. Γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο κία ηερληθή γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ 

πεξίπησζε καο, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

θαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ απηά πεξηέρνπλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο καο, 

δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα εξγαζίαο ζην πξφγξακκα Microsoft Excel. Ο πίλαθαο 

απηφο πεξηιακβάλεη γηα θάζε εηαηξία ηα εμήο ζηνηρεία: θιάδνο, πσιήζεηο, πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα, ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, ίδηα θεθάιαηα, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

απαηηήζεηο,  πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο, Πσιήζεηο / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ, πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, ίδηα Κεθαιαία / 
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χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Αζψκαηεο θαη Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ, Απαηηήζεηο / Πσιήζεηο, Απαηηήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, ην είδνο 

γλψκεο, ηελ χπαξμε παξαγξάθνπ έκθαζεο, ην είδνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έρεη θαη 

ηέινο ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εκθαληδφκελσλ 

παξαηεξήζεσλ νκαδνπνηήζακε ηηο παξαηεξήζεηο βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη 

φρη βάζεη ηεο αθξηβήο δηαηχπσζήο ηνπο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ ζπρλά 

εκθάληδε δηαθνξνπνηήζεηο. Κάζε παξαηήξεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα θσδηθφ 

αξηζκφ ψζηε λα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζην παξάξηεκα γηα ηελ πιήξε αλάιπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαηήξεζεο. 

Αθνχ δηαβάδακε θαη αλαιχακε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θάζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ, ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλακε θαηάιιεια ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ βγάιακε ζπλνιηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πσιήζεηο, 

γηα ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο 

ππνινγίζακε ηνλ κέζν φξν ησλ δεηθηψλ πξν Φφξσλ Απνηειεζκάησλ / Πσιήζεηο, 

Πσιήζεσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, πξν Φφξσλ Απνηειεζκάησλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ, Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Αζψκαησλ θαη Δλζψκαησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Απαηηήζεσλ / Πσιήζεηο, Απαηηήζεσλ / 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ.
96

 

Καηφπηλ ππνινγίζακε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά κε 

ζχκθσλε γλψκε, κε γλψκε κε επηθχιαμε, κε αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη 

αληίζεηε γλψκε. Δπίζεο ππνινγίζακε ζπλνιηθά ησλ αξηζκφ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ κε 

ζέκαηα έκθαζεο.  
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 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ, δελ βγάιακε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

βαζηθψλ κεγεζψλ θαη κε βάζε απηά λα ππνινγίζνπκε ηνπο δείθηεο, αιιά βγάιακε ηνπο δείθηεο γηα 

θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά θαη κε βάζε απηνχο βγάιακε ηνλ κέζν φξν ησλ δεηθηψλ.  

 

Γειαδή, π.ρ. δελ ηζρχεη     
  ί         ί  

 ύ                
 

        ί         ί         ό   έ           ώ 

       ύ               ύ       ό  έ           ώ 
 , αιιά 

ηζρχεη     
  ί         ί  

 ύ               ύ
 

ά             ώ        ό   έ           ώ 

     ό    ό   έ           ώ 
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Αθνινχζσο ζπγθεληξψζακε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάςακε θαη 

ζε θάζε επηρείξεζε θαη ζπλνιηθά αιιά θαη ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε 

παξαηήξεζεο ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 
97

 

Καηφπηλ θάλακε ηνπο ίδηνπο ππνινγηζκνχο φρη κφλν ζην ζχλνιν ησλ 1000 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη αλά θιάδν. Σέινο γηα θάζε ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ κέγεζνο 

θαη γηα θάζε δείθηε, ζπγθεληξψζακε ηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο 

ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο-δείθηε θαη ηηο 100 κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ 

κεγέζνπο-δείθηε αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθνπλ θαη επαλαιάβακε ηνπο 

παξαπάλσ ππνινγηζκνχο καο. 
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 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ αλά εμεηαδφκελν θιάδν ή κέγεζνο κπνξεί λα δηαθέξεη θαηά 

πνιχ ιίγν αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνπλ ην πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ 

ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνπο 

κελ πξψηνπο πίλαθεο θαηαγξάςακε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ φπσο ηνλ απνηχπσζε ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο, ελψ ζηνπο δεχηεξνπο πίλαθεο θαηαγξάςακε κε βάζε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ φπσο ηελ θάλακε εκείο, δειαδή πφζεο παξαηήζεηο ζα έπξεπε λα 

είρε θάλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο. Γηα παξάδεηγκα ν νξθσηφο κπνξεί λα θαηέγξαςε ζε κία παξαηήξεζε 

ηελ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ζε ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, νπφηε ζηνλ πξψην 

πίλαθα πνπ θαηαγξάθνπκε ην πιήζνο παξαηεξήζεσλ ζε θάζε πηζηνπνηεηηθφ, θαηαγξάςακε 1 

παξαηήξεζε. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρνπκε θάλεη ζηνλ δεχηεξν πίλαθα, ην παξαπάλσ 

γεγνλφο ζα θαηαγξαθεί πνηνηηθά σο 2 παξαηεξήζεηο, κία σο κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη κία σο κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Δπίζεο ν 

νξθσηφο κπνξεί λα θαηέγξαςε 2 παξαηεξήζεηο, ηελ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ζε κεραλήκαηα θαη ηελ 

κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ζε θηίξηα, νπφηε ζηνλ πξψην πίλαθα πνπ θαηαγξάθνπκε ην πιήζνο 

παξαηεξήζεσλ ζε θάζε πηζηνπνηεηηθφ, θαηαγξάςακε 2 παξαηεξήζεηο. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

πνπ έρνπκε θάλεη ζηνλ δεχηεξν πίλαθα, ην παξαπάλσ γεγνλφο ζα θαηαγξαθεί πνηνηηθά σο 1 

παξαηήξεζε, θαη ζπγθεθξηκέλα σο κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΙ 1000 ΜΗ 

ΔΙΗΓΜΔΝΔ Α.Δ. 

 

 

9.1 Απνηειέζκαηα ζην ζύλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ  Α.Δ. 

 

Πίλαθαο 10: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 15.598.884 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 69.031 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 21.470.657 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,6424 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9573 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0010 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3851 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2918 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 6,4042 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3854 

 

Ζ εμέηαζε ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο απνδεηθλχεη φηη 

φπσο αλακέλακε κφλν έλα  κηθξφ πνζνζηφ ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ πνπ 

εμεηάζακε εκθαλίδεη «θαζαξά» απφ παξαηεξήζεηο πηζηνπνηεηηθά, δειαδή 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Πίλαθαο 11: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 197 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 800 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 3 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 1000 
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ρεδηάγξακκα 10: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

πγθεθξηκέλα ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 800 εηαηξηψλ εκπεξηέρνπλ γλψκε κε 

επηθχιαμε. Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο  2,09 

παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Μάιηζηα ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ 

εκθαλίδνπλ φρη κία (πνζνζηφ 20,20%) αιιά δχν παξαηεξήζεηο (πνζνζηφ 24,10%) 

ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 32,9% εκθαλίδεη απφ ηξείο έσο πέληε παξαηεξήζεηο. 

Μηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ απφ έμη έσο ελλέα 

παξαηεξήζεηο (ηξηάληα εηαηξίεο) ελψ κφιηο κηα εηαηξία εκθαλίδεη δέθα παξαηεξήζεηο 

ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηεο. 

Πίλαθαο 12: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 197 19,70% 

1 Παρατιρθςθ 202 20,20% 

2 Παρατθριςεισ 241 24,10% 

3 Παρατθριςεισ 173 17,30% 

4 Παρατθριςεισ 106 10,60% 

5 Παρατθριςεισ 50 5,00% 

6 Παρατθριςεισ 12 1,20% 

7 Παρατθριςεισ 13 1,30% 

8 Παρατθριςεισ 3 0,30% 

9 Παρατθριςεισ 2 0,20% 

10 Παρατθριςεισ 1 0,10% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 1000 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 2092 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,09 
 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 197 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 800 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 3 
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ρεδηάγξακκα 11: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα έκθαζεο, εληχπσζε καο πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη 506 

εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο ζέκαηα έκθαζεο έλαληη 494 πνπ δελ 

εκθαλίδνπλ. Ο αξηζκφο απηφο καο θάλεθε ηδηαίηεξα πςειφο δεδνκέλνπ φηη ζηελ 

αληίζηνηρε λνκνζεζία ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

χπαξμε ζεκάησλ έκθαζεο θαη επαθίεηαη ζηελ θξίζε ησλ ειεγθηψλ ε αλάγθε χπαξμή 

ηνπο, ελψ ππάξρνπλ θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ε χπαξμή ηνπο. 

Γηαπηζηψζακε φηη ηα ίδηα ζθάικαηα θάπνηνη ειεγθηέο ηα εκθαλίδνπλ σο 

παξαηεξήζεηο θαη άιινη ειεγθηέο ηα πεξηιακβάλνπλ ζηα ζέκαηα έκθαζεο. Αλαιπηηθά 

παξαδείγκαηα ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ ζα δψζνπκε ζε μερσξηζηή ελφηεηα, αθνχ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο θξίλακε αλαγθαίν λα απνηειέζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο καο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ θαη απξφζκελνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. 

Πίλαθαο 13: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 506 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 494 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 1000 

 

197 202 
241 

173 

106 

50 
12 13 3 2 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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ρεδηάγξακκα 12: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Ζ αλάιπζε ησλ εκθαληδφκελσλ παξαηεξήζεσλ επίζεο καο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Καηαξρήλ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη θαη ζηελ έξεπλά 

καο ζπλαληήζακε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηερληθψλ πνπ βάζεη ηεο ζρεηηθήο 

αξζξνγξαθίαο αιινηψλνπλ ηα κεγέζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Βέβαηα ζπλαληήζακε θαη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ σο εθαιηήξην ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία γχξσ απφ θνξνινγηθά ζέκαηα.  

Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, ε νπνία απαληάηαη 

ζε 541 απφ ηηο 1000 επηρεηξήζεηο. εκεηψλνπκε φηη ππάξρεη θαη έξεηζκα ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξάμε απηή, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ 

Μπαξαιέμε φηη ζπλήζσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ ηα 

θελά θαη ηηο παξαιείςεηο ησλ λφκσλ. Θέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηελ άπνςή 

καο ε παξαηήξεζε απηή παξφιν πνπ κπνξεί λα νδεγεί ζε ζεκαληηθή αιινίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έιιεηςε επαξθψλ γλψζεσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηελ θνξνθεληξηθή αληίιεςε ηεο ινγηζηηθήο 

πνπ νδεγεί ζε ελαζρφιεζε κφλν κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κε ηελ καθξνπξφζεζκε ιεηηνπξγία ηεο, παξά κε ηελ πξφζεζε 

παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο. 

Αθνινπζεί ε παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηελ χπαξμε θνξνινγηθά αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ  πνπ θαηαγξάςακε ζε 536 εηαηξίεο ε χπαξμε ηεο νπνίαο φκσο επίζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο 

ζεκεηψλνπκε φηη ε παξαηήξεζε απηή αθφκα θαη αλ δελ εκθαλίδεηαη ζην θχξην κέξνο 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 506 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 494 
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ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εκθαλίδεηαη ζηα ζέκαηα έκθαζεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο 

δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζηνπο ειεγθηέο σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ 

παξαηήξεζεο
98

. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηά καο σο πξνο ηελ κεγάιε ζπρλφηεηα 

απηήο ηεο παξαηήξεζεο, ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηεο Grant Thornton (2008)
99

, 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ΥΑΑ, γηα ηε ρξήζε 2007. ηελ παξαπάλσ έξεπλα αλαθέξεηαη φηη 

ην 75% (109 εηαηξείεο) ησλ πεξηπηψζεσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ νη νπνίεο πεξηείραλ 

ζέκαηα έκθαζεο ή εμαίξεζεο (δηαθνξνπνηεκέλεο εθζέζεηο), αθνξνχζαλ ζε αβέβαηε 

έθβαζε κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

αλέιεγθηεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

2006 αλέξρνληαλ ζε 86% (134 εηαηξείεο). Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην εμήο 

ζπκπέξαζκα: «Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ην γεγνλφο φηη ζε πεξίπνπ κία ζηηο δχν 

εηαηξείεο, νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ρνξεγνχλ δηαθνξνπνηεκέλεο εθζέζεηο 

ειέγρνπ, κε ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο λα αθνξνχλ ζηε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

ελδερφκελνπο θφξνπο. Δίλαη εκθαλέο φηη, πιένλ, έρεη θαζηεξσζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

σο πξαθηηθή, ε κε δηελέξγεηα ή ε ππνεθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ θφξσλ, ζηε ινγηθή 

φηη δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα ηπρφλ θφξνη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ελδερφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο» (Grant Thornton, 2008). ηελ έξεπλα καο 

παξαηεξήζακε φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζηνπο 

ειεγθηέο σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ παξαηήξεζεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη πνιιέο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ κφλν ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε ζηελ 

έθζεζε ηνπ νξθσηνχ, παξνπζηάδνπλ ζην πηζηνπνηεηηθφ γλψκε κε επηθχιαμε. 

Κξίλακε ρξήζηκν λα θαηαγξάςνπκε θη απηέο ηηο εηαηξίεο κηα θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

παξαηήξεζε φηαλ είλαη ε κφλε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, νδεγεί 

θάπσο «άδηθα» απηέο ηηο εηαηξίεο ζηελ θαηεγνξία ησλ εηαηξηψλ κε παξαπνηήζεηο ζηηο 
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 Ζ δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί κε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (28/8/2008), ε νπνία 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο 

εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. εηαηξίεο, επηζεκαίλεη φηη δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθά ζθάικαηα ζην ζέκα ηεο 

απεηθφληζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πνζνχ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε θνξνινγηθά αλέιεγθηεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζθαικάησλ απηψλ απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο ζηηο 

Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπο. 
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νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. ηνλ επφκελν πίλαθα θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά νη 

εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ σο κφλε παξαηήξεζε ζηελ έθζεζε νξθσηνχ ηελ χπαξμε 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ: 

Πίλαθαο 14: Γλψκε κε επηθχιαμε κε κφλε παξαηήξεζε ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 197 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ με μόνθ 

παρατιρθςθ τισ ανζλεγκτεσ 

φορολογικά χριςεισ 

103 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 697 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 3 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 1000 

 

 

ρεδηάγξακκα 13: Γλψκε κε επηθχιαμε κε κφλε παξαηήξεζε ηηο αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Σελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ αληίζηνηρα. Αθνινπζεί ε κε 

δηελέξγεηα απνζβέζεσλ γηα ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ελψ ζηελ επφκελε ζέζε 

εκθαλίδεηαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 197 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ με 

μόνθ 
παρατιρθςθ τισ 

ανζλεγκτεσ 
φορολογικά 
χριςεισ 103 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 697 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 3 
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εκεηψλνπκε φηη αζξνηζηηθά νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνβιέςεηο θαη ηηο απνζβέζεηο απνηεινχλ ην 56,86% ησλ ζπλνιηθά εκθαληδφκελσλ 

παξαηεξήζεσλ θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηηο έξεπλεο πνπ θαηέηαζζαλ ηηο παξνχζεο 

ηερληθέο ζηηο «δεκνθηιέζηεξεο». 

Πίλαθαο 15: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

541 25,42% 54,10% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

536 25,19% 53,60% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

386 18,14% 38,60% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

117 5,50% 11,70% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

74 3,48% 7,40% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

46 2,16% 4,60% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

46 2,16% 4,60% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

31 1,46% 3,10% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

28 1,32% 2,80% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

28 1,32% 2,80% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

28 1,32% 2,80% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

22 1,03% 2,20% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

22 1,03% 2,20% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 

22 1,03% 2,20% 
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υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 
Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

19 0,89% 1,90% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

17 0,80% 1,70% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

13 0,61% 1,30% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

12 0,56% 1,20% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

12 0,56% 1,20% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

10 0,47% 1,00% 

τισ ςυμμετοχζσ περιλαμβάνονται 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ που δεν 
ελζγχονται από ορκωτό.(21) 

10 0,47% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

9 0,42% 0,90% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

8 0,38% 0,80% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

7 0,33% 0,70% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

7 0,33% 0,70% 

Σα κονδφλια που προζρχονται από 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, 
προκφπτουν από βεβαιϊςεισ των 
κοινοπραξιϊν.(26) 

6 0,28% 0,60% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 5 0,23% 0,50% 
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δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 
Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

5 0,23% 0,50% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

5 0,23% 0,50% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

5 0,23% 0,50% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

4 0,19% 0,40% 

Δεν επαλθκεφτθκε με καταμζτρθςθ το 
υπόλοιπο του ταμείου.(32) 

4 0,19% 0,40% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

3 0,14% 0,30% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

3 0,14% 0,30% 

Θ εμφανιηόμενθ ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ αξία των ςυμμετοχϊν, είναι 
μικρότερθ τθσ πραγματικισ.(35) 

3 0,14% 0,30% 

Σα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
δεν ζχουν ελεγχκεί από ορκωτό και 
επομζνωσ τα κονδφλια ζναρξθσ δεν 
ζχουν επιβεβαιωκεί.(36) 

2 0,09% 0,20% 

Πραγματοποιθμζνεσ χρεωςτικζσ 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 
κεφαλαιοποιικθκαν ι δεν 
λογιςτικοποιικθκαν.(37) 

2 0,09% 0,20% 

τα ζςοδα χριςθσ ειςπρακτζα 
περιλαμβάνονται ποςά εςόδων που 
αφοροφν προθγοφμενθ χριςθ.(38) 

2 0,09% 0,20% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

2 0,09% 0,20% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

2 0,09% 0,20% 

ε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
εταιρίασ ζχουν γραφτεί προςθμειϊςεισ 
για εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν δανείων.(41) 

2 0,09% 0,20% 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
περιλαμβάνονται οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ υποκαταςτιματοσ ςτο 
εξωτερικό, οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από 

2 0,09% 0,20% 
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ορκωτό.(42) 

Δεν τθρείται κεωρθμζνο βιβλίο 
αποκικθσ και παραγωγισ κοςτολογίου 
και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει ορκόσ 
ζλεγχοσ των αποκεμάτων.(43) 

2 0,09% 0,20% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

2 0,09% 0,20% 

Ζςοδα που πραγματοποιικθκαν ςτθν 
κλειόμενθ ι ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, 
δεν λογιςτικοποιικθκαν.(45) 

2 0,09% 0,20% 

Δεν είναι κατατεκειμζνα ςε ειδικοφσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ ωσ 
προβλζπεται τα ςχθματιςκζντα ειδικά 
αποκεματικά.(46) 

2 0,09% 0,20% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να παρακολουκιςει 
ο ελεγκτισ τθν φυςικι απογραφι των 
αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ.(47) 

1 0,05% 0,10% 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 0,05% 0,10% 

Ξζροσ τθσ μείωςθσ του Ξετοχικοφ 
Μεφαλαίου χρθςιμοποιικθκε για τθν 
κάλυψθ δαπανϊν.(49) 

1 0,05% 0,10% 

Δεν ζχει ειςπραχκεί απαίτθςθ που 
αφορά πρόβλεψθ χοριγθςθσ 
επενδυτικοφ προγράμματοσ.(50) 

1 0,05% 0,10% 

Εφαρμόηονται λογιςτικζσ αρχζσ που 
επιβάλλονται από τθν μθτρικι 
διαφοροποιθμζνεσ απ’ αυτζσ που 
προβλζπουν τα ΕΝΠ.(51) 

1 0,05% 0,10% 

Ρ λογαριαςμόσ διαχειρίςεωσ 
προκαταβολϊν και πιςτϊςεων αφορά 
ποςά που διαχειρίηεται θ Διοίκθςθ τθσ 
εταιρίασ.(52) 

1 0,05% 0,10% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,05% 0,10% 

Απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 
τθν χριςθ που καταςτρζφονται και όχι 
τθν χριςθ που απαξιϊνονται.(54) 

1 0,05% 0,10% 

Δεν ζχουν κατατεκεί ςε λογαριαςμό 
όψεωσ τα ποςά των προβλζψεων όπωσ 
ορίηει ο Ο. 2693/2001.(55) 

1 0,05% 0,10% 

Νογιςτικοποίθςθ των εξόδων ςτθν χριςθ 
που πλθρϊνονται και όχι ςτθν χριςθ 
που πραγματοποιοφνται.(56) 

1 0,05% 0,10% 

τισ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 
προθγουμζνων χριςεων εμφανίηεται 
μόνο το ποςό του φόρου που 
καταβάλλεται ςε κάκε χριςθ.(57) 

1 0,05% 0,10% 

Δεν ςυντάχκθκαν ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ 

1 0,05% 0,10% 
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προβλεπόταν ι δεν ςυμπεριελιφκθςαν 
κυγατρικζσ ςτθν ενοποίθςθ.(58) 

 2128 100,00%  

 

Καη ζηηο επφκελεο ζέζεηο ζπλαληάκε ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ, γηα επίδηθεο ππνζέζεηο ή επηβιεζείζεο απνδεκηψζεηο, γηα 

ππνηίκεζε ρξενγξάθσλ, γηα αθίλεηα ππφινηπα ζηηο πξνθαηαβνιέο αγνξψλ, γηα 

απαμίσζε παγίσλ ζηνηρείσλ θαη γηα άιινπο ιφγνπο, νη νπνίεο ζπλνιηθά απνηεινχλ ην 

2,63% ησλ εκθαληδφκελσλ παξαηεξήζεσλ. 

Οη ππφινηπεο παξαηεξήζεηο ζεκεηψλνπλ κηθξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. θαη πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζπλαληάκε θαη 

παξαηεξήζεηο πνπ δείρλνπλ ην πεξηζζφηεξν εχθνξν πεξηβάιινλ γηα παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κε εηζεγκέλεο ζε αληίζεζε 

κε ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ παξαηήξεζε πνπ αθνξά 

ηελ κε αχμεζε θεθαιαίνπ ή ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο παξφιν πνπ ηα ίδηα θεθάιαηα 

έρνπλ θαηαζηεί αξλεηηθά ή κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε θαηά θιάδν αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά εμεηαδφκελν βαζηθφ νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη 

αξηζκνδείθηε. 

 

9.2 Καηά θιάδν αλάιπζε 

 

θνπφο ηεο έξεπλάο καο, φπσο πξνείπακε, πέξα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηφο 

καο σο ζπλφινπ ήηαλ λα εμεηάζνπκε θάζε έλαλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο μερσξηζηά 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ επηξξέπεηά ηνπ ζηελ εκθάληζε παξαηεξήζεσλ απφ 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θαη άξα ηελ 

επηξξέπεηα ηνπο ζηελ παξαπνίεζε, εζειεκέλε ή κε, ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ. 

Γηα θάζε θιάδν πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηελ ζπρλφηεηα θάζε 

είδνπο παξαηήξεζεο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο, παξαζέηνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ 
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θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπκε ζηνλ αλαγλψζηε καο πην νινθιεξσκέλε 

πιεξνθφξεζε. 

 

9.2.1 Αιηεία 

 

Μλάδοσ Αλιεία 

Αρικμόσ Εταιριϊν 20 

 

Πίλαθαο 16: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 5.161.249 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -218.016 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 9.804.066 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -20,1076 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5121 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0178 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1342 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2447 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 62,6650 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3579 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη ζην 1/3 

ηνπ κέζνπ φξνπ πσιήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ πνπ εμεηάζακε ελψ ν κέζνο 

φξνο ησλ απνηειεζκάησλ  πξν θφξσλ εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο -218.016 €. 

Σνλίδνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε Απαηηήζεσλ / Πσιήζεηο είλαη 62,665 

πνπ αξρηθά νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θιάδνο εκθαλίδεη πνιχ πςειέο απαηηήζεηο, 

αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν αληίζηνηρνο δείθηεο ζην ζχλνιν  ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

κφιηο 6,4042. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φκσο φηη απηφο ν δείθηεο επεξεάδεηαη απφ 

θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο, “outliers”, πνπ αθνξνχλ θάπνηεο εηαηξίεο κε πνιχ ρακειέο 

πσιήζεηο. Σν ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα επηβεβαηψλεη θαη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ηνπ 

θιάδνπ απαηηήζεηο / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πνπ αλέξρεηαη ζε 0,3579 ελψ ν αληίζηνηρνο 

κέζνο φξνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζην ζχλνιν ησλ 1000 εηαηξηψλ αλέξρεηαη ζε 0,3854. 

ηνλ θιάδν απηφ εμεηάζακε 20 επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ κφιηο κία εκθαλίδεη 

«θαζαξφ» απφ παξαηεξήζεηο πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 
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Πίλαθαο 17: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 19 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 20 

 

 

ρεδηάγξακκα 14: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

πγθεθξηκέλα ην 50% εκθαλίδεη κία παξαηήξεζε, ην 20% ηξεηο, ελψ ην 10% 

ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο. Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 

2,40 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο 

παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 

2,09 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 18: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 1 5,00% 

1 Παρατιρθςθ 2 10,00% 

2 Παρατθριςεισ 10 50,00% 

3 Παρατθριςεισ 4 20,00% 

4 Παρατθριςεισ 2 10,00% 

5 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

6 Παρατθριςεισ 1 5,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 20 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 48 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,40 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 19 
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ρεδηάγξακκα 15: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη κηζέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ εμεηάζακε παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 19: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 10 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 10 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 20 

 

 

ρεδηάγξακκα 16: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Οη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο ηερληθέο ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο αιηείαο είλαη ε κε δηελέξγεηα 

1 
2 

10 

4 

2 

0 
1 

0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 10 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 10 
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πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 11 απφ ηηο 20 

επηρεηξήζεηο θαη ε κε δηελέξγεηα ή αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ 

ζπλαληάηαη ζε 10 επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 20: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

11 22,45% 55,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

10 20,41% 50,00% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

9 18,37% 45,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

7 14,29% 35,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

2 4,08% 10,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 2,04% 5,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 2,04% 5,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να παρακολουκιςει 
ο ελεγκτισ τθν φυςικι απογραφι των 
αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ.(47) 

1 2,04% 5,00% 

Σα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
δεν ζχουν ελεγχκεί από ορκωτό και 
επομζνωσ τα κονδφλια ζναρξθσ δεν 
ζχουν επιβεβαιωκεί.(36) 

1 2,04% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

1 2,04% 5,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 2,04% 5,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 2,04% 5,00% 
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Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 2,04% 5,00% 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 2,04% 5,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 2,04% 5,00% 

 
49 100,00%  

 

 

9.2.2 Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ 

θαη άιισλ ππεξεζηώλ θνηλσληθνύ ή αηνκηθνύ ραξαθηήξα 

 

Μλάδοσ 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
παροχισ υπθρεςιϊν 
υπζρ του κοινωνικοφ 
ςυνόλου και άλλων 

υπθρεςιϊν κοινωνικοφ 
ι ατομικοφ χαρακτιρα 

Αρικμόσ Εταιριϊν 86 

 

Πίλαθαο 21: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 12.443.039 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -1.589.864 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 26.937.033 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -1,4896 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9527 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,1672 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2294 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2994 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 19,3690 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4524 

 

ηνλ θιάδν απηφ ειέγρηεθαλ 86 επηρεηξήζεηο κε κέζν φξν πσιήζεσλ 

12.443.039 €, κέζν φξν πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ -1.589.864 € θαη κέζν φξν 

ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ 26.937.033 €. 
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Πίλαθαο 22: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 70 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 86 

 

 

ρεδηάγξακκα 17: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Απφ ηηο 86 επηρεηξήζεηο, νη 70 εκθαλίδνπλ γλψκε κε επηθχιαμε ελψ ην 52,33% 

ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ απφ 3 έσο 5 παξαηεξήζεηο. Ο κέζνο φξνο 

παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,56 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία ζην ζχλνιν ησλ 

1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε νπζηψδε 

ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο καο. 

 

 

 

 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 70 
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Πίλαθαο 23: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 16 18,60% 

1 Παρατιρθςθ 6 6,98% 

2 Παρατθριςεισ 18 20,93% 

3 Παρατθριςεισ 20 23,26% 

4 Παρατθριςεισ 14 16,28% 

5 Παρατθριςεισ 11 12,79% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,16% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 86 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 220 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,56 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 18: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ζεκάησλ έκθαζεο αθνχ 53 εθ ησλ 86 

εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

Πίλαθαο 24: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 33 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 86 

16 

6 

18 
20 

14 
11 

0 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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ρεδηάγξακκα 19: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε παξαηήξεζε είλαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, 

αθνινπζεί ε παξαηήξεζε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ε κε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο θαη θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο, ε κε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο. 

Καη ζε απηφλ ηνλ θιάδν ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ είλαη ε ηερληθή πνπ 

θαίλεηαη φηη αθνινπζείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη 8 απφ ηηο 86 (πνζνζηφ 9,3%) επηρεηξήζεηο 

εκθαλίδνπλ ίδηα θεθάιαηα κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα, ελψ ζην ζχλνιν ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ ε παξαηήξεζε απηή 

εκθαλίδεηαη 22 θνξέο (πνζνζηφ 2,2%). Απηφ κπνξνχκε λα ην εμεγήζνπκε απφ ην 

γεγνλφο φηη ζηνλ θιάδν απηφ αλήθνπλ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη άιιεο πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα εκθαλίδεη κηα αλνρή σο πξνο ηα νηθνλνκηθά 

ηνπο κεγέζε. 

 

 

 

 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 33 
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Πίλαθαο 25: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

52 22,81% 60,47% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

44 19,30% 51,16% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

40 17,54% 46,51% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

15 6,58% 17,44% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

12 5,26% 13,95% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

8 3,51% 9,30% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

7 3,07% 8,14% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

7 3,07% 8,14% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

6 2,63% 6,98% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

6 2,63% 6,98% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,19% 5,81% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

4 1,75% 4,65% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

4 1,75% 4,65% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

3 1,32% 3,49% 
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το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 0,88% 2,33% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 0,88% 2,33% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,88% 2,33% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,44% 1,16% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,44% 1,16% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 0,44% 1,16% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,44% 1,16% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,44% 1,16% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

1 0,44% 1,16% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,44% 1,16% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

1 0,44% 1,16% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,44% 1,16% 

 
228 100,00%  

 

9.2.3 Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα θαη δαζνθνκία 

 

Μλάδοσ 
Γεωργία, κτθνοτροφία, 

κιρα και δαςοκομία 

Αρικμόσ Εταιριϊν 42 
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Πίλαθαο 26: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 12.829.108 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 158.114 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 14.563.980 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0255 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9745 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0201 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2276 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3122 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,4213 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3295 

 

Ο θιάδνο καο απηφο πεξηιακβάλεη 42 επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ 41 

εκθαλίδνπλ γλψκε κε επηθχιαμε ελψ ην 28,57% ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ 

ηέζζεξηο  παξαηεξήζεηο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

Πίλαθαο 27: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 41 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 42 

 

 

ρεδηάγξακκα 20: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν αλέξρεηαη 

ζηηο 2,95 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο 

παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 41 



143 

 

2,09 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ζην 

ζχλνιν ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο θαη κάιηζηα, ν κέζνο φξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζε 

ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ έξεπλα καο. Σν γεγνλφο 

απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηελ βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. 

Πίλαθαο 28: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 1 2,38% 

1 Παρατιρθςθ 6 14,29% 

2 Παρατθριςεισ 10 23,81% 

3 Παρατθριςεισ 9 21,43% 

4 Παρατθριςεισ 12 28,57% 

5 Παρατθριςεισ 2 4,76% 

6 Παρατθριςεισ 1 2,38% 

7 Παρατθριςεισ 1 2,38% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 42 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 124 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,95 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 21: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

1 

6 

10 
9 

12 

2 
1 1 

0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Μάιηζηα 26 απφ ηηο 42 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 29: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 26 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 16 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 42 

 

 

ρεδηάγξακκα 22: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο ζπλνιηθά 130 θαηαγεγξακκέλεο παξαηεξήζεηο, 60 αθνξνχλ ηελ κε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

γηα ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη γηα επηζθαιείο θαη θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο. 

Αθφκα, 11 απφ ηηο 42 επηρεηξήζεηο δελ δηελήξγεζαλ απνζβέζεηο επί ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ελψ 9 δελ δηελήξγεζαλ πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. 

Δληχπσζε καο πξνθαιεί ζε απηφλ ηνλ θιάδν φηη 3 απφ ηηο 42 επηρεηξήζεηο 

(πνζνζηφ 7,14%) ζα έπξεπε είηε λα έρνπλ ιπζεί, είηε λα έρνπλ ιάβεη ηα απαηηνχκελα 

κέηξα, δειαδή λα έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο αθνχ 

ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή είλαη αξλεηηθά. 

Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ 1000 εηαηξηψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

αλέξρεηαη ζε 2,20%. Σα αλσηέξσ πνζνζηά επηβεβαηψλνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, ζήξαο θαη 

δαζνθνκίαο θπξίσο σο πξνο ηελ βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 26 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 16 
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Πίλαθαο 30: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

33 25,38% 78,57% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

27 20,77% 64,29% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

17 13,08% 40,48% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

11 8,46% 26,19% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

9 6,92% 21,43% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

4 3,08% 9,52% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

3 2,31% 7,14% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

3 2,31% 7,14% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

3 2,31% 7,14% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

2 1,54% 4,76% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

2 1,54% 4,76% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

2 1,54% 4,76% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 1,54% 4,76% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 1,54% 4,76% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 1 0,77% 2,38% 
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επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

1 0,77% 2,38% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,77% 2,38% 

Ξζροσ τθσ μείωςθσ του Ξετοχικοφ 
Μεφαλαίου χρθςιμοποιικθκε για τθν 
κάλυψθ δαπανϊν.(49) 

1 0,77% 2,38% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,77% 2,38% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

1 0,77% 2,38% 

Δεν επαλθκεφτθκε με καταμζτρθςθ το 
υπόλοιπο του ταμείου.(32) 

1 0,77% 2,38% 

Πραγματοποιθμζνεσ χρεωςτικζσ 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 
κεφαλαιοποιικθκαν ι δεν 
λογιςτικοποιικθκαν.(37) 

1 0,77% 2,38% 

Δεν ζχει ειςπραχκεί απαίτθςθ που 
αφορά πρόβλεψθ χοριγθςθσ 
επενδυτικοφ προγράμματοσ.(50) 

1 0,77% 2,38% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,77% 2,38% 

 
130 100,00%  

 

 

9.2.4 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζώζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

Μλάδοσ 

Διαχείριςθ ακίνθτθσ 
περιουςίασ, 

εκμιςκϊςεισ και 
επιχειρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 107 
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Πίλαθαο 31: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 6.582.955 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 421.132 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 11.811.776 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 1,6401 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,0389 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0226 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3697 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2288 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 9,2115 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4568 

 

ην ζχλνιν 107 επηρεηξήζεσλ, 25 έρνπλ πηζηνπνηεηηθά κε ζχκθσλε γλψκε. 

Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξνπζηάδεη ε εκθάληζε κηαο παξαηήξεζεο ζε θάζε 

πηζηνπνηεηηθφ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θιάδνπ είλαη θαηά έμη θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ.  

Πίλαθαο 32: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 25 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 80 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 2 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 107 

 

 

ρεδηάγξακκα 23: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 25 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 80 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 2 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 1,83 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ιίγν κηθξφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ 

ηεο έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 33: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 25 23,36% 

1 Παρατιρθςθ 29 27,10% 

2 Παρατθριςεισ 22 20,56% 

3 Παρατθριςεισ 16 14,95% 

4 Παρατθριςεισ 10 9,35% 

5 Παρατθριςεισ 1 0,93% 

6 Παρατθριςεισ 1 0,93% 

7 Παρατθριςεισ 2 1,87% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 0,93% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 107 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 196 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,83 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 24: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

25 
29 

22 

16 

10 

1 1 2 
0 0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Σν 64,48% ησλ εηαηξηψλ δελ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 34: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 38 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 69 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 107 

 

 

ρεδηάγξακκα 25: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 197 παξαηεξήζεσλ νη 110 αθνξνχλ ηελ χπαξμε 

θνξνινγηθά αλέιεγθησλ ρξήζεσλ θαη ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ φπσο 

πξνείπακε ηελ απνδίδνπκε πεξηζζφηεξν ζηελ ελ γέλεη κε ψξηκε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε, κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ησλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο παξά ζε 

πξνζπάζεηα εζειεκέλεο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ πξνέβεζαλ ζε πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο (27 εηαηξίεο) θαη γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ (13 εηαηξίεο). 

Δπίζεο 6 εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ινγηζηηθνπνίεζαλ έζνδα  ή έμνδα άιισλ 

ρξήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ελψ 5 δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηήζεη 

πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα θαη ππνρξεψζεηο. 

 

 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 38 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 69 
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Πίλαθαο 35: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

67 34,01% 62,62% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

43 21,83% 40,19% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

27 13,71% 25,23% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

13 6,60% 12,15% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

6 3,05% 5,61% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,54% 4,67% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 2,03% 3,74% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

4 2,03% 3,74% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

3 1,52% 2,80% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

3 1,52% 2,80% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

3 1,52% 2,80% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

3 1,52% 2,80% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,02% 1,87% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

2 1,02% 1,87% 
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τα ζςοδα χριςθσ ειπρακτζα 
περιλαμβάνονται ποςά εςόδων που 
αφοροφν προθγοφμενθ χριςθ.(38) 

2 1,02% 1,87% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,51% 0,93% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,51% 0,93% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 0,51% 0,93% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

1 0,51% 0,93% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,51% 0,93% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,51% 0,93% 

Εφαρμόηονται λογιςτικζσ αρχζσ που 
επιβάλλονται από τθν μθτρικι 
διαφοροποιθμζνεσ απ’ αυτζσ που 
προβλζπουν τα ΕΝΠ.(51) 

1 0,51% 0,93% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

1 0,51% 0,93% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,51% 0,93% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,51% 0,93% 

 
197 100,00%  

 

 

9.2.5 Δθπαίδεπζε 

 

Μλάδοσ Εκπαίδευςθ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 6 
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Πίλαθαο 36: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 5.635.203 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 387.593 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 5.106.205 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,1596 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,4639 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2330 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0487 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2983 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,2464 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2198 

 

ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο εμεηάζακε ην κηθξφ δείγκα ησλ 6 κφιηο εηαηξηψλ 

απφ ηηο νπνίεο νη 5 εμ απηψλ εκθαλίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ κε επηθχιαμε. ηνλ θιάδν 

απηφ, παξφιν πνπ ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ θαη ν κέζνο φξνο ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπ αληηζηνηρεί ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ φξσλ ζην ζπλνιηθφ καο 

δείγκα, ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ σο κέζνο φξνο είλαη 5,5 θνξέο κεγαιχηεξα απφ 

ηα αληίζηνηρα ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ηα 

επξήκαηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ κε βεβαηφηεηα.  

Πίλαθαο 37: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 5 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 6 

 

 

ρεδηάγξακκα 26: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 1 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 5 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,50 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο 

έξεπλαο καο.  

Πίλαθαο 38: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 1 16,67% 

1 Παρατιρθςθ 1 16,67% 

2 Παρατθριςεισ 2 33,33% 

3 Παρατθριςεισ 1 16,67% 

4 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

5 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 16,67% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 6 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 15 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,50 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 27: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

1 1 

2 

1 

0 0 0 

1 

0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Οη 4 απφ ηηο 6 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 39: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 4 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 2 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 6 

 

 

ρεδηάγξακκα 28: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Οη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλαληάκε πέξα απφ ηελ κε δηελέξγεηα γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ χπαξμε 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ είλαη φηη 2 ζε  απφ ηηο 6 εηαηξίεο δελ  

δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο 

ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο ζε 2 απφ ηηο 6 θαηαρσξήζεθε 

θνλδχιη ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ κε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα 

ελψ ζε κηα εηαηξία δελ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

Καη ν θιάδνο απηφο παξά ηνλ κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

εκθαλίδεη επηξξέπεηα ζηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. 

 

 

 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 4 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 2 
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Πίλαθαο 40: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

5 38,46% 83,33% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

2 15,38% 33,33% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 15,38% 33,33% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 15,38% 33,33% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

1 7,69% 16,67% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 7,69% 16,67% 

 
13 100,00%  

 

 

9.2.6 Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 

Μλάδοσ 
Ενδιάμεςοι 

χρθματοπιςτωτικοί 
οργανιςμοί 

Αρικμόσ Εταιριϊν 105 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη παξφιν πνπ νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη ζην 

1/3 ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ, ν κέζνο φξνο ησλ πξν 

θφξνπ απνηειεζκάησλ είλαη 891.112 € ζε αληίζεζε κε 69.031 € πνπ εκθαλίδεηαη σο ν 

κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. Απηφ δείρλεη ηελ πςειή απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θιάδνπο.  
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Πίλαθαο 41: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 5.423.958 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 891.112 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 53.257.800 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,3278 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5740 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0161 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5716 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1274 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,9440 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3259 

 

ηνλ θιάδν απηφ εμεηάζηεθαλ 105 επηρεηξήζεηο κε 41 επηρεηξήζεηο λα 

εκθαλίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε. 

Πίλαθαο 42: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 41 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 64 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 29: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 1,08 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 41 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 64 
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πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ 

ηεο έξεπλαο καο. Μάιηζηα ν ζπγθεθξηκέλνο κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ, είλαη ν δεχηεξνο 

κηθξφηεξνο ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ δίλνπλ νξζφηεξε πιεξνθφξεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Πίλαθαο 43: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 41 39,05% 

1 Παρατιρθςθ 29 27,62% 

2 Παρατθριςεισ 24 22,86% 

3 Παρατθριςεισ 9 8,57% 

4 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

5 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 113 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,08 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 30: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

41 

29 
24 

9 

1 1 0 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Οη 53 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 44: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 52 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 31: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Πξψηε ζε ζπρλφηεηα παξαηήξεζε είλαη ε χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά 

ρξήζεσλ ελψ δεχηεξε είλαη ε κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ 

γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

Καη ζηνλ θιάδν απηφ ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ αθνχ 16 εθ ησλ 105 εηαηξηψλ 

δελ έρνπλ πξνβεί ζην ζρεκαηηζκφ ηνπο. Πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί φηη ν κέζνο φξνο 

απαηηήζεσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ είλαη 0,3259 θαη φηη ην κέζν χςνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ είλαη δηπιάζην απφ απηφ ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ γεγνλφο πνπ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη απαηηήζεηο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ χςνο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν 

θαη ζπλαθφινπζα ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ επηζθάιεηαο. 

Ο θιάδνο εκθαλίδεη φπσο είλαη αλακελφκελν πςειή επέλδπζε ζε ζπκκεηνρέο 

θαη ρξεφγξαθα, ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ εκθαλίδεηαη 

ζε 4 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο θαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ππνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ ζε κφιηο 1 επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ ην ζπλδένπκε κε ηνλ πην ζθιεξφ 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 52 
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έιεγρν ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ησλ αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε ζπκκεηνρέο θαη ρξεφγξαθα. 

Πίλαθαο 45: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

46 40,71% 43,81% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

22 19,47% 20,95% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

16 14,16% 15,24% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

4 3,54% 3,81% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 3,54% 3,81% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 3,54% 3,81% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

3 2,65% 2,86% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

3 2,65% 2,86% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 1,77% 1,90% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

2 1,77% 1,90% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,88% 0,95% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,88% 0,95% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,88% 0,95% 
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Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,88% 0,95% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,88% 0,95% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,88% 0,95% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,88% 0,95% 

 
113 100,00%  

 

 

9.2.7 Καηαζθεπέο 

 

Μλάδοσ Ματαςκευζσ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 105 

 

Πίλαθαο 46: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 5.776.676 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 398.961 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 14.734.412 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0024 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,8238 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0623 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4858 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2101 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,2067 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4456 

 

Καη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

εκθαλίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν ν νξθσηφο ειεγθηήο εθθξάδεη γλψκε κε 

επηθχιαμε (84 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο). 
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Πίλαθαο 47: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 21 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 84 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 32: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο  1,97 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 48: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 21 20,00% 

1 Παρατιρθςθ 28 26,67% 

2 Παρατθριςεισ 22 20,95% 

3 Παρατθριςεισ 18 17,14% 

4 Παρατθριςεισ 7 6,67% 

5 Παρατθριςεισ 6 5,71% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 2 1,90% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 207 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,97 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 21 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 84 
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Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε νπζηψδε ζθάικαηα 

θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη πνιχ 

θνληά ζην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο καο. 

 

ρεδηάγξακκα 33: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ζεκάησλ έκθαζεο αθνχ 63 εθ ησλ 105 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

Πίλαθαο 49: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 63 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 42 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 34: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

21 

28 

22 
18 

7 6 

0 
2 

0 1 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 63 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 42 
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Πξψηε ζε ζπρλφηεηα παξαηήξεζε είλαη ε χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά 

ρξήζεσλ ελψ δεχηεξε είλαη ε κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ 

γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πηζηεχνπκε φηη απνηεινχλ εληνλφηεξε 

έλδεημε πξνζπάζεηαο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 

πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη θαη ζε απηφλ ηνλ θιάδν ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε πνπ ζπλαληάκε ζηηο 36 απφ 

ηηο 105 επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο 7 ζηηο 105 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο 

γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ . Αλαθνξηθά κε ηηο απνζβέζεηο 4 ζηηο 105 δελ 

δηελήξγεζαλ απνζβέζεηο επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη 2 εηαηξίεο δελ 

δηελήξγεζαλ απνζβέζεηο επί ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

Πίλαθαο 50: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

58 28,02% 55,24% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

52 25,12% 49,52% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

36 17,39% 34,29% 

τισ ςυμμετοχζσ περιλαμβάνονται 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ που δεν 
ελζγχονται από ορκωτό.(21) 

10 4,83% 9,52% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

7 3,38% 6,67% 

Σα κονδφλια που προζρχονται από 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, 
προκφπτουν από βεβαιϊςεισ των 
κοινοπραξιϊν.(26) 

6 2,90% 5,71% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

5 2,42% 4,76% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 4 1,93% 3,81% 
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Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

3 1,45% 2,86% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

3 1,45% 2,86% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 0,97% 1,90% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

2 0,97% 1,90% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

2 0,97% 1,90% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,97% 1,90% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 0,97% 1,90% 

Θ εμφανιηόμενθ ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ αξία των ςυμμετοχϊν, είναι 
μικρότερθ τθσ πραγματικισ.(35) 

2 0,97% 1,90% 

ε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
εταιρίασ ζχουν γραφτεί προςθμειϊςεισ 
για εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν δανείων.(41) 

2 0,97% 1,90% 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
περιλαμβάνονται οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ υποκαταςτιματοσ ςτο 
εξωτερικό, οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από 
ορκωτό.(42) 

2 0,97% 1,90% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,48% 0,95% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,48% 0,95% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,48% 0,95% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,48% 0,95% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,48% 0,95% 

Ρ λογαριαςμόσ διαχειρίςεωσ 
προκαταβολϊν και πιςτϊςεων αφορά 

1 0,48% 0,95% 
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ποςά που διαχειρίηεται θ Διοίκθςθ τθσ 
εταιρίασ.(52) 
Δεν ςυντάχκθκαν ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ 
προβλεπόταν ι δεν ςυμπεριελιφκθςαν 
κυγατρικζσ ςτθν ενοποίθςθ.(58) 

1 0,48% 0,95% 

 
207 100,00%  

 

 

9.2.8 Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία 

 

Μλάδοσ 
Ξεταποιθτικι 

Βιομθχανία 

Αρικμόσ Εταιριϊν 105 

 

Πίλαθαο 51: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 20.491.319 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 614.987 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 27.412.533 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -2,7049 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,8049 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0218 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4228 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2972 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 17,7324 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3696 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο απνηειεζκάησλ ηνπ θιάδνπ είλαη 

614.987 € έλαληη 69.031 € πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζην ζχλνιν ησλ 1000 

εηαηξηψλ.  

Πίλαθαο 52: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 9 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 96 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
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ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, 96 εθ ησλ 105 επηρεηξήζεσλ πνπ 

εμεηάζακε παξνπζηάδνπλ πηζηνπνηεηηθφ φπνπ ε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

εθθξάδεηαη κε επηθχιαμε. 

 

ρεδηάγξακκα 35: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,46 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο 

έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 53: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 9 8,57% 

1 Παρατιρθςθ 18 17,14% 

2 Παρατθριςεισ 31 29,52% 

3 Παρατθριςεισ 26 24,76% 

4 Παρατθριςεισ 10 9,52% 

5 Παρατθριςεισ 7 6,67% 

6 Παρατθριςεισ 3 2,86% 

7 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 258 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,46 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 9 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 96 
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ρεδηάγξακκα 36: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 65 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνπλ ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 54: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 65 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 40 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 37: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

9 

18 

31 

26 

10 
7 

3 
1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 65 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 40 
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ζνλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξαηεξήζεσλ, ε κε δηελέξγεηα ή ε 

αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε ζπλαληάηαη ζε 72 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο, ελψ ε 

κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ  γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε ζε 65 επηρεηξήζεηο. 

Μηθξφηεξε ζε ζπρλφηεηα αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε κε δηελέξγεηα 

πξφβιεςεο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ πνπ ζπλαληάηαη ζην 13,33% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ 

ζπλαληάηαη ζην 7,62% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζε αληίζεζε 

κε άιινπο θιάδνπ πνπ δελ ζπλαληάηαη ηφζν ζπρλά. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

κεγαιχηεξν χςνο απνζεκάησλ πνπ δηαηεξεί θαηά κέζν φξν κηα επηρείξεζε 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο απφ κηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε θιάδνπο φπσο νη 

ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θ.ιπ. 

Ζ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλαληάηαη ζην 

7,62% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ελψ ε κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ησλ 

εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη επί ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλαληάηαη 

ζην 4,76% θαη 3,8% αληίζηνηρα ησλ ειεγρζεηζψλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Πίλαθαο 55: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

72 27,91% 68,57% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

65 25,19% 61,90% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

55 21,32% 52,38% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

14 5,43% 13,33% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

8 3,10% 7,62% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 8 3,10% 7,62% 
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των αποκεμάτων.(10) 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

5 1,94% 4,76% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

4 1,55% 3,81% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 1,55% 3,81% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

4 1,55% 3,81% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

3 1,16% 2,86% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 0,78% 1,90% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 0,78% 1,90% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,78% 1,90% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 0,78% 1,90% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,39% 0,95% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,39% 0,95% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,39% 0,95% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,39% 0,95% 

Θ εμφανιηόμενθ ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ αξία των ςυμμετοχϊν, είναι 
μικρότερθ τθσ πραγματικισ.(35) 

1 0,39% 0,95% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 1 0,39% 0,95% 
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παγίων ςτοιχείων. (53) 

Δεν τθρείται κεωρθμζνο βιβλίο 
αποκικθσ και παραγωγισ κοςτολογίου 
και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει ορκόσ 
ζλεγχοσ των αποκεμάτων.(43) 

1 0,39% 0,95% 

Απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 
τθν χριςθ που καταςτρζφονται και όχι 
τθν χριςθ που απαξιϊνονται.(54) 

1 0,39% 0,95% 

 
258 100,00%  

 

 

9.2.9 Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 

 

Μλάδοσ 
Ξεταφορζσ, 

αποκικευςθ και 
επικοινωνίεσ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 105 

 

Πίλαθαο 56: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 9.981.185 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -71.190 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 10.026.156 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0338 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,5261 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0163 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3256 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2727 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,5417 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4865 

 

Πίλαθαο 57: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 19 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 86 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
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Σν 82% ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ησλ 105 επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηάζακε ζηνλ 

θιάδν απηφ, θαηαιήγνπλ ζε γλψκε κε επηθχιαμε. 

 

ρεδηάγξακκα 38: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,19 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 

εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 58: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 19 18,10% 

1 Παρατιρθςθ 23 21,90% 

2 Παρατθριςεισ 20 19,05% 

3 Παρατθριςεισ 20 19,05% 

4 Παρατθριςεισ 14 13,33% 

5 Παρατθριςεισ 5 4,76% 

6 Παρατθριςεισ 3 2,86% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 230 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,19 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 19 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 86 
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ρεδηάγξακκα 39: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 46,66% ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 59: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 49 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 56 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 40: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

19 

23 
20 20 

14 

5 
3 

0 1 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 49 Χωρίσ Θζματα 

Ζμφαςθσ 56 
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Καη ζε απηφ ηνλ θιάδν, ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ παξαηεξήζεσλ, ζπλαληάκε ηελ 

παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο (64 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο) θαη πεξί χπαξμεο αλέιεγθησλ 

θνξνινγηθά ρξήζεσλ (62 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο). 

Δπίζεο 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε, ελψ ην 11% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. 

Αθφκα 23 παξαηεξήζεηο ηνπ θιάδνπ αθνξνχλ ηελ απνπζία απνζβέζεσλ γηα 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (12 εηαηξίεο), γηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (7 

εηαηξίεο), γηα αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (3 εηαηξίεο) θαη γηα επηρνξεγήζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ (1 εηαηξία). 

Πίλαθαο 60: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

64 27,47% 60,95% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

62 26,61% 59,05% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

35 15,02% 33,33% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

12 5,15% 11,43% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

12 5,15% 11,43% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

7 3,00% 6,67% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

6 2,58% 5,71% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

5 2,15% 4,76% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 

4 1,72% 3,81% 
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κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 
Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

3 1,29% 2,86% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

3 1,29% 2,86% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 0,86% 1,90% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,86% 1,90% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

2 0,86% 1,90% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

2 0,86% 1,90% 

Δεν είναι κατατεκειμζνα ςε ειδικοφσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ ωσ 
προβλζπεται τα ςχθματιςκζντα ειδικά 
αποκεματικά.(46) 

2 0,86% 1,90% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,43% 0,95% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,43% 0,95% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,43% 0,95% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,43% 0,95% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,43% 0,95% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

1 0,43% 0,95% 

Δεν ζχουν κατατεκεί ςε λογαριαςμό 
όψεωσ τα ποςά των προβλζψεων όπωσ 

1 0,43% 0,95% 
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ορίηει ο Ο. 2693/2001.(55) 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,43% 0,95% 

Νογιςτικοποίθςθ των εξόδων ςτθν χριςθ 
που πλθρϊνονται και όχι ςτθν χριςθ 
που πραγματοποιοφνται.(56) 

1 0,43% 0,95% 

Ζςοδα που πραγματοποιικθκαν ςτθν 
κλειόμενθ ι ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, 
δεν λογιςτικοποιικθκαν.(45) 

1 0,43% 0,95% 

 
233 100,00%  

 

 

9.2.10 Ξελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα 

 

Μλάδοσ 
Πενοδοχεία και 

εςτιατόρια 

Αρικμόσ Εταιριϊν 105 

 

Πίλαθαο 61: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 6.238.171 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -306.220 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 20.853.239 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,1785 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5271 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0142 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4573 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,6688 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,6141 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1585 

 

Πίλαθαο 62: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 14 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 91 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
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ηνλ ελ ιφγσ θιάδν, νη νξθσηνί ειεγθηέο εθθξάδνπλ ζχκθσλε γλψκε ζε 14 

πηζηνπνηεηηθά εηαηξηψλ, ζε ζχλνιν 105 εηαηξηψλ πνπ εμεηάζακε. 

 

ρεδηάγξακκα 41: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,49 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο 

έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 63: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 14 13,33% 

1 Παρατιρθςθ 15 14,29% 

2 Παρατθριςεισ 29 27,62% 

3 Παρατθριςεισ 19 18,10% 

4 Παρατθριςεισ 18 17,14% 

5 Παρατθριςεισ 5 4,76% 

6 Παρατθριςεισ 2 1,90% 

7 Παρατθριςεισ 2 1,90% 

8 Παρατθριςεισ 1 0,95% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 261 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,49 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 14 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 91 
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ρεδηάγξακκα 42: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 44 απφ ηηο 105 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 64: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 44 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 61 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 105 

 

 

ρεδηάγξακκα 43: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

14 15 

29 

19 18 

5 
2 2 1 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 44 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 61 
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Καη ζε απηφλ ηνλ θιάδν ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (72 

εηαηξίεο) θαη αθνινπζεί ε παξαηήξεζε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο (60 

εηαηξίεο). Πνιχ ζπρλή είλαη ε παξαηήξεζε γηα κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε πνπ ζπλαληάηαη ζε 47 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε δηελέξγεηα πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ πνπ 

ζπλαληάηαη ζε 16 επηρεηξήζεηο . Ζ κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα πξφζηηκα, 

πξνζαπμήζεηο  θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο έρεη ζεκαληηθή ζπρλφηεηα αθνχ εκθαλίδεηαη σο παξαηήξεζε ζε 8 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. 

εκαληηθή είλαη θαη ε επηξξέπεηα ηνπ θιάδνπ ζηελ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ 

αθνχ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,33% δελ ππνιφγηζε απνζβέζεηο επί ελζσκάησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, έλα 6,66% επί εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη έλα 5,7% επί 

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Πίλαθαο 65: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

72 26,77% 68,57% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

60 22,30% 57,14% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

47 17,47% 44,76% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

16 5,95% 15,24% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

14 5,20% 13,33% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

8 2,97% 7,62% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

7 2,60% 6,67% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

6 2,23% 5,71% 
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Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

6 2,23% 5,71% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

5 1,86% 4,76% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

4 1,49% 3,81% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

4 1,49% 3,81% 

Δεν επαλθκεφτθκε με καταμζτρθςθ το 
υπόλοιπο του ταμείου.(32) 

3 1,12% 2,86% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 0,74% 1,90% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,74% 1,90% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,74% 1,90% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

2 0,74% 1,90% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,37% 0,95% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,37% 0,95% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,37% 0,95% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,37% 0,95% 

Πραγματοποιθμζνεσ χρεωςτικζσ 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 
κεφαλαιοποιικθκαν ι δεν 
λογιςτικοποιικθκαν.(37) 

1 0,37% 0,95% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 

1 0,37% 0,95% 
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ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,37% 0,95% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,37% 0,95% 

Ζςοδα που πραγματοποιικθκαν ςτθν 
κλειόμενθ ι ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, 
δεν λογιςτικοποιικθκαν.(45) 

1 0,37% 0,95% 

 
269 100,00%  

 

 

9.2.11 Οξπρεία θαη Λαηνκεία 

 

Μλάδοσ Ρρυχεία και Νατομεία 

Αρικμόσ Εταιριϊν 26 

 

Πίλαθαο 66: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 11.459.806 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 212.234 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 15.359.361 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,1011 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,7939 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0635 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3929 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2634 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,6971 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4469 

 

Πίλαθαο 67: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 5 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 21 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 26 
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ε ζχλνιν 26 εηαηξηψλ πνπ ειέρζεζαλ νη 21 εκθαλίδνπλ παξαηεξήζεηο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

 

ρεδηάγξακκα 44: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,58 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 68: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 5 19,23% 

1 Παρατιρθςθ 2 7,69% 

2 Παρατθριςεισ 7 26,92% 

3 Παρατθριςεισ 5 19,23% 

4 Παρατθριςεισ 3 11,54% 

5 Παρατθριςεισ 2 7,69% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 2 7,69% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 26 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 67 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,58 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε νπζηψδε ζθάικαηα 

θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 5 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 21 
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κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο καο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ν θιάδνο ησλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ έρεη ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν 

κέζν φξν παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία κεηά ηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

ζήξαο θαη δαζνθνκίαο. 

 

ρεδηάγξακκα 45: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ζεκάησλ έκθαζεο αθνχ 17 εθ ησλ 26 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

Πίλαθαο 69: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 17 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 9 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 26 

 

 

ρεδηάγξακκα 46: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

5 

2 

7 

5 

3 
2 

0 

2 

0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 17 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 9 
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Ζ παξαηήξεζε πνπ ζπλαληήζακε πην ζπρλά ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θιάδνπ 

είλαη ε κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζε 18 απφ ηα 26 πηζηνπνηεηηθά πνπ ειέγρζεθαλ. Δπίζεο πνιχ ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη 

ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 16 απφ ηηο 26 επηρεηξήζεηο.  

ην 50% ησλ ειεγρζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ ππάξρεη ε παξαηήξεζε πεξί 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. ε 4 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ δηελεξγήζεθαλ 

πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 15,4% ησλ 

ειεγρζεηζψλ εηαηξηψλ ελψ ζε 5 εηαηξίεο εκθαλίδνληαη παξαηεξήζεηο γηα ηνλ κε 

ζρεκαηηζκφ απνζβέζεσλ. 

Πίλαθαο 70: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

18 25,00% 69,23% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

16 22,22% 61,54% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

13 18,06% 50,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

4 5,56% 15,38% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

3 4,17% 11,54% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

2 2,78% 7,69% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

2 2,78% 7,69% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

2 2,78% 7,69% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 2,78% 7,69% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 2 2,78% 7,69% 
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πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 
Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 2,78% 7,69% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

1 1,39% 3,85% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 1,39% 3,85% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 1,39% 3,85% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 1,39% 3,85% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 1,39% 3,85% 

τισ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 
προθγουμζνων χριςεων εμφανίηεται 
μόνο το ποςό του φόρου που 
καταβάλλεται ςε κάκε χριςθ.(57) 

1 1,39% 3,85% 

 
72 100,00%  

 

 

9.2.12 Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θπζηθνύ αέξηνπ θαη λεξνύ 

 

Μλάδοσ 
Παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φυςικοφ 
αζριου και νεροφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 40 

 

Ο θιάδνο απηφο εκθαλίδεη αλαινγηθά ηα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά κε ζχκθσλε 

γλψκε αθνχ απφ ηηο 40 εηαηξίεο πνπ ειέγρζεθαλ, νη 18 είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

παξαηεξήζεηο δειαδή έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε. 
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Πίλαθαο 71: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 94.112.644 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -1.562.602 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 21.429.407 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0784 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,1158 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0215 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5280 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3690 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,6123 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2305 

 

Πίλαθαο 72: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 18 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 22 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 40 

 

 

ρεδηάγξακκα 47: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 0,75 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 18 Γνϊμθ με 

επιφφλαξθ 22 
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ηεο έξεπλαο καο. Ο εμεηαδφκελνο θιάδνο θαηαγξάθεη ηνλ πην ρακειφ κέζν φξν 

παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θιάδν, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη εηαηξίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ εκθαλίδνπλ ηα ιηγφηεξα 

ινγηζηηθά ζθάικαηα θαη παξαιήςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη αθνχ ν θιάδνο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ αθνξά θπξίσο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ην θπζηθφ αέξην. Σν γεγνλφο φηη 

νη εηαηξίεο απηέο είλαη λέεο, δηθαηνινγεί γηαηί δελ έρνπλ κεγάιε επηξξέπεηα ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαιήςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οπζηαζηηθά νη λέεο εηαηξίεο δελ έρνπλ «πξνιάβεη» λα έξζνπλ ζε 

αλάγθε λα παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ή δελ έρνπλ «πξνιάβεη» 

λα εθηεζνχλ πνιχ ζηνλ θίλδπλν πνπ έρεη κηα εηαηξία φζν πεξλάεη ν ρξφλνο λα 

ππνπέζεη ζε κε εζειεκέλν ινγηζηηθφ ζθάικα. Άξα έλα ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα 

εμαρζεί είλαη, φηη φζν πην λέα είλαη κηα εηαηξία, ηφζν πην κηθξή είλαη ε πηζαλφηεηα 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Πίλαθαο 73: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 18 45,00% 

1 Παρατιρθςθ 15 37,50% 

2 Παρατθριςεισ 6 15,00% 

3 Παρατθριςεισ 1 2,50% 

4 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

5 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 40 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 30 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 0,75 
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ρεδηάγξακκα 48: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 70,00% ησλ εηαηξηψλ δελ εκθαλίδεη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 74: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 12 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 28 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 40 

 

 

ρεδηάγξακκα 49: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο ζπλνιηθά 31 θαηαγεγξακκέλεο παξαηεξήζεηο νη 21 αθνξνχλ ηελ 

χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. Αθνινπζεί ζε ζπρλφηεηα ε κε δηελέξγεηα 

18 

15 

6 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 12 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 28 
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πξφβιεςεο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ πνπ ζπλαληάκε ζε 3 εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. 

Σέινο ε κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε θαη ε θαηαρψξεζε θνλδπιίνπ ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ 

ρσξίο επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, εκθαλίδνληαη ζε 2 εηαηξίεο 

ηνπ θιάδνπ. 

Πίλαθαο 75: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

21 67,74% 
52,50% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

3 9,68% 
7,50% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

2 6,45% 

5,00% 
Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

2 6,45% 

5,00% 
Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

1 3,23% 
2,50% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 3,23% 

2,50% 
Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 3,23% 

2,50% 

 
31 100,00%  

 

 

9.2.13 Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 

 

Μλάδοσ 
Τγεία και κοινωνικι 

μζριμνα 

Αρικμόσ Εταιριϊν 44 
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Πίλαθαο 76: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 8.692.293 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 616.794 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 14.182.736 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,0400 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,8677 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0615 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4010 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3994 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,5321 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4067 

 

Ο θιάδνο παξά ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεη κέζν φξν πσιήζεσλ κφιηο 8.692.923 € 

έλαληη 15.598.864 € πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 επηρεηξήζεσλ, 

εκθαλίδεη πςειή θεξδνθνξία. πγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ 

απνηειεζκάησλ είλαη 616.794 € έλαληη 69.031 € ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο καο. 

Πίλαθαο 77: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 12 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 32 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 44 

 

 

ρεδηάγξακκα 50: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 12 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 32 
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Ο θιάδνο απηφο εκθαλίδεη 12 πηζηνπνηεηηθά κε ζχκθσλε γλψκε θαη 32 

πηζηνπνηεηηθά κε παξαηεξήζεηο απφ ηηο 44 εηαηξίεο πνπ ειέγρζεθαλ, 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 1,86 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο, είλαη κηθξφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 78: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 12 27,27% 

1 Παρατιρθςθ 8 18,18% 

2 Παρατθριςεισ 12 27,27% 

3 Παρατθριςεισ 5 11,36% 

4 Παρατθριςεισ 3 6,82% 

5 Παρατθριςεισ 2 4,55% 

6 Παρατθριςεισ 1 2,27% 

7 Παρατθριςεισ 1 2,27% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 44 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 82 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,86 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 51: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

12 

8 

12 

5 
3 2 1 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Οη 24 απφ ηηο 44 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 79: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 24 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 20 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 44 

 

 

ρεδηάγξακκα 52: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Καη ζε απηφλ ηνλ θιάδν ε παξαηήξεζε κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη ε 

κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε 26 απφ ηα 44 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ θιάδνπ πνπ εμεηάζακε. Αθνινπζεί ε χπαξμε θνξνινγηθά 

αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 45,45% ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξηψλ. 

εκαληηθή θαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, είλαη ε κε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε 

πνπ ζπλαληήζακε ζην 29,54% ησλ εηαηξηψλ. Δπίζεο, έλα 9,09% ησλ εηαηξηψλ ηνπ ελ 

ιφγσ θιάδνπ, έρεη ππνπέζεη ζην ζθάικα πνπ αθνξά ηελ κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα 

ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. Σν ίδην πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ θαη νη παξαηεξήζεηο γηα 

ηελ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαζψο θαη νη 

παξαηεξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζην ινγαξηαζκφ «Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο» 

θεθαιαηνπνηήζεθαλ ιαλζαζκέλα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ή άιια έμνδα θαη δεκίεο. 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 24 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 20 
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Πίλαθαο 80: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

26 32,50% 59,09% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

20 25,00% 45,45% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

13 16,25% 29,55% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

4 5,00% 9,09% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 5,00% 9,09% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

4 5,00% 9,09% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

3 3,75% 6,82% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 1,25% 2,27% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 1,25% 2,27% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

1 1,25% 2,27% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 1,25% 2,27% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

1 1,25% 2,27% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 1,25% 2,27% 

 
80 100,00%  
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9.2.14 Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, επηζθεπή απηνθίλεησλ νρεκάησλ, 

κνηνζηθιεηώλ θαη εηδώλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 

 

Μλάδοσ 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επιςκευι 

αυτοκίνθτων 
οχθμάτων, 

μοτοςικλετϊν και ειδϊν 
προςωπικισ και 
οικιακισ χριςθσ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 104 

 

Πίλαθαο 81: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 35.316.715 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 245.541 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 18.378.963 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0015 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,4805 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0170 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2623 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1675 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,5228 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4712 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ, 

κε ηελ γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα εθθξάδεηαη κε επηθχιαμε (89 απφ ηηο 104 

επηρεηξήζεηο). 

Πίλαθαο 82: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 14 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 89 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 1 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 104 
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ρεδηάγξακκα 53: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία αλέξρεηαη ζηηο 2,32 παξαηεξήζεηο 

αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία 

ζην ζχλνιν ησλ 1000 κε εηζεγκέλσλ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 2,09 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 1000 εηαηξηψλ ηεο 

έξεπλαο καο. 

Πίλαθαο 83: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 14 13,46% 

1 Παρατιρθςθ 20 19,23% 

2 Παρατθριςεισ 28 26,92% 

3 Παρατθριςεισ 20 19,23% 

4 Παρατθριςεισ 12 11,54% 

5 Παρατθριςεισ 8 7,69% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 1 0,96% 

9 Παρατθριςεισ 1 0,96% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 104 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 241 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,32 
 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 14 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 89 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 1 
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ρεδηάγξακκα 54: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 46,15% ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 84: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 48 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 56 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 104 

 

 

ρεδηάγξακκα 55: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Ζ κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε αθνξά 7 ζηηο 10 

14 

20 

28 

20 

12 
8 

0 0 1 1 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 48 Χωρίσ Θζματα 

Ζμφαςθσ 56 
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εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, ελψ 6 ζηηο 10 εηαηξίεο εκθαλίδνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο. Δπίζεο, ζρεδφλ 1 ζηηο 2 εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ (51 απφ ηηο 104 εηαηξίεο), δελ 

ζρεκαηίδνπλ νξζά πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή ζε ζπρλφηεηα είλαη θαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ 

απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζπλαληήζακε ζην 15,38% ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε δελ εκθαλίδεηαη κε απηήλ ηελ 

ζπρλφηεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ άιισλ θιάδσλ γηαηί ν θιάδνο ηνπ ρνληξηθνχ θαη 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν εληάζεσο απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο θιάδνπο.  

Ζ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ παξαηεξήζεθε ζε 9 

απφ ηηο 104 εηαηξίεο ελψ 11 εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ δελ ζρεκάηηζαλ ηηο αλαγθαίεο 

απνζβέζεηο είηε γηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (6 εηαηξίεο), είηε γηα ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο (4 εηαηξίεο), είηε επί αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (1 εηαηξία). 

Πίλαθαο 85: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

70 28,00% 67,31% 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

62 24,80% 59,62% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

51 20,40% 49,04% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

16 6,40% 15,38% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

9 3,60% 8,65% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

6 2,40% 5,77% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 1,60% 3,85% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

4 1,60% 3,85% 
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το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

3 1,20% 2,88% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

3 1,20% 2,88% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

3 1,20% 2,88% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

2 0,80% 1,92% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 0,80% 1,92% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

2 0,80% 1,92% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,80% 1,92% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 0,80% 1,92% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,40% 0,96% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,40% 0,96% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 0,40% 0,96% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,40% 0,96% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,40% 0,96% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,40% 0,96% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 

1 0,40% 0,96% 



198 

 

ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 
Δεν τθρείται κεωρθμζνο βιβλίο 
αποκικθσ και παραγωγισ κοςτολογίου 
και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει ορκόσ 
ζλεγχοσ των αποκεμάτων.(43) 

1 0,40% 0,96% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,40% 0,96% 

 
250 100,00%  

 

 

9.3 Αλάιπζε θαηά Μεγέζε-Γείθηεο 

 

Μεηά ηελ θαηά θιάδν αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ δηαηππψλνπλ νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ζειήζακε λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά 

κεγέζε θαη δείθηεο ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ ζπλδένληαη κε ηελ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ παξαηεξήζεσλ  πνπ θάλνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο, θαζψο θαη κε ην 

είδνο ησλ παξαηεξήζεσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν εμεηάζακε γηα θάζε κέγεζνο ή δείθηε ηηο 

100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο θαη ηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο απφ ηηο 1000 εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο καο 

αλεμαξηήησο θιάδνπ. 

 

 

9.3.1 Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 
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Πίλαθαο 86: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 107.606.325 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 10.971 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 86.033.311 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,0183 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,7829 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0356 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3082 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2257 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,6213 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4495 

 

εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ πσιήζεσλ ηνπο είλαη 107.606.325 € θαη ν 

κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη 10.971 €. 

Απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εκθάληζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο απφ ηηο 

ζπλνιηθά 1000 εηαηξίεο πνπ ειέγμακε, ζηηο 82 νη νξθσηνί ειεγθηέο δηαηππψλνπλ 

γλψκε κε επηθχιαμε ελψ ζηηο 2 δηαηππψλεηαη αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο. 

Πίλαθαο 87: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 82 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 2 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 56: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 82 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 2 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 2,33 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 88: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 16 16,00% 

1 Παρατιρθςθ 17 17,00% 

2 Παρατθριςεισ 26 26,00% 

3 Παρατθριςεισ 20 20,00% 

4 Παρατθριςεισ 9 9,00% 

5 Παρατθριςεισ 9 9,00% 

6 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 233 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,33 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 57: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη κηζέο εηαηξίεο πνπ εμεηάζηεθαλ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ έιεγρνπ, ελψ νη άιιεο κηζέο δελ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο. 

16 17 

26 

20 

9 9 

1 1 0 0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 89: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 50 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 50 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 58: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο 230 παξαηεξήζεηο, νη 57 αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη νη 52 ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα 43 εθ ησλ 100, δελ ζρεκάηηζαλ 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ελψ θαη 21 εηαηξίεο δελ ζρεκάηηζαλ 

πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. Δπηπξφζζεηα, ην 6% δελ ζρεκάηηζε 

πξφβιεςε απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ, ελψ έλα 6% δελ ζρεκάηηζε πξφβιεςε γηα 

πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο θαη ην 5% γηα επίδηθεο ππνζέζεηο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο. 

Σέινο ην 5% δελ ππνιφγηζε ηηο απνζβέζεηο ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο, 

ην 4% ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ην 3% ησλ αζψκαησλ παγίσλ. 

 

 

 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 50 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 50 
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Πίλαθαο 90: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

57 24,78% 57,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

52 22,61% 52,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

43 18,70% 43,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

21 9,13% 21,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

6 2,61% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

6 2,61% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

5 2,17% 5,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

5 2,17% 5,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,17% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 1,74% 4,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

4 1,74% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

3 1,30% 3,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,87% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 0,87% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

2 0,87% 2,00% 
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το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 0,43% 1,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,43% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,43% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,43% 1,00% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

1 0,43% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,43% 1,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

1 0,43% 1,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,43% 1,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,43% 1,00% 

Θ εμφανιηόμενθ ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ αξία των ςυμμετοχϊν, είναι 
μικρότερθ τθσ πραγματικισ.(35) 

1 0,43% 1,00% 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
περιλαμβάνονται οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ υποκαταςτιματοσ ςτο 
εξωτερικό, οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από 
ορκωτό.(42) 

1 0,43% 1,00% 

Απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 
τθν χριςθ που καταςτρζφονται και όχι 
τθν χριςθ που απαξιϊνονται.(54) 

1 0,43% 1,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,43% 1,00% 

 
230 100,00%  
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9.3.2 Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 91: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 13.162 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -262.952 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 13.538.667 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -11,7235 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1458 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,1405 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,6240 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3066 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 111,4366 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2326 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο 13.162 € θαη ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη -262.952 €. 

Πίλαθαο 92: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 44 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 56 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 59: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 44 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 

56 
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Γελ ζπλαληάκε ηελ ίδηα εηθφλα ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο ρακειφηεξεο πσιήζεηο 

αθνχ κφιηο ζηηο 56 νη νξθσηνί ειεγθηέο εθθξάδνπλ γλψκε κε επηθχιαμε.  

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 0,97 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο 

αλέξρεηαη ζηηο 2,33 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε 

επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη πνχ κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο θαη κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο 

πσιήζεηο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε, φηη φζν κεγαιχηεξεο νη πσιήζεηο κηαο 

εηαηξίαο, ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα λα εκθαλίδεη παξαπνηήζεηο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή καο νδεγεί ζην ινγηθφ 

ζπκπέξαζκα φηη κηα εηαηξία κε κεγαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έξζεη ζε αλάγθε λα παξαπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο, ή είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλε ζηνλ θίλδπλν πνπ έρεη κηα εηαηξία λα 

ππνπέζεη ζε κε εζειεκέλν ινγηζηηθφ ζθάικα, ζε ζρέζε κε κηα εηαηξία κε κηθξφηεξεο 

θαη ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πίλαθαο 93: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 44 44,00% 

1 Παρατιρθςθ 32 32,00% 

2 Παρατθριςεισ 15 15,00% 

3 Παρατθριςεισ 5 5,00% 

4 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

5 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

6 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 97 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 0,97 
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ρεδηάγξακκα 60: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 55 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 94: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 55 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 45 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 61: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

πλνιηθά θαηαγξάςακε 100 κφλν παξαηεξήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 43 αθνξνχλ 

ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, νη 13 ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

44 

32 

15 

5 
1 2 1 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 55 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 45 



207 

 

ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη νη 10 ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε. Οη ππφινηπεο παξαηεξήζεηο 

εκθάληζαλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. 

Πίλαθαο 95: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

43 43,00% 43,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

13 13,00% 13,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

11 11,00% 11,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

10 10,00% 10,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

3 3,00% 3,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

3 3,00% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

2 2,00% 2,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 2,00% 2,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 2,00% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 2,00% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 1,00% 1,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 

1 1,00% 1,00% 
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τθσ εταιρίασ.(24) 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 1,00% 1,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 1,00% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 1,00% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 1,00% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 1,00% 1,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 1,00% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 1,00% 1,00% 

 
100 100,00%  

 

 

9.3.3 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ 

κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Διέγμακε ηηο 100 εηαηξίεο πνπ εκθάληδαλ ηα πςειφηεξα πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ 1000 εηαηξηψλ θαη ηηο 100  κε ηα ρακειφηεξα. 

ηηο 78 επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο νη νξθσηνί ειεγθηέο εμέθξαζαλ 

γλψκε κε επηθχιαμε. Ο κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη 4.392.648 

€.  
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Πίλαθαο 96: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 31.642.254 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 4.392.648 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 69.592.961 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,4678 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9362 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1746 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4248 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2211 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,4622 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4316 

 

Πίλαθαο 97: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 78 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 62: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 2,00 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 78 
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Πίλαθαο 98: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 22 22,00% 

1 Παρατιρθςθ 21 21,00% 

2 Παρατθριςεισ 21 21,00% 

3 Παρατθριςεισ 18 18,00% 

4 Παρατθριςεισ 13 13,00% 

5 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 200 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,00 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 63: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 45 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

 

 

22 21 21 
18 

13 

3 
0 1 0 1 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 99: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 45 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 55 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 64: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο 204 ινηπφλ παξαηεξήζεηο πνπ εληνπίζακε ζπλνιηθά ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ησλ 100 επηρεηξήζεσλ πνπ πέηπραλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, νη 60 αθνξνχλ ηελ 

χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα θαη νη 45 αθνξνχλ 

ηελ κε δηελέξγεηα ή ηελ αλεπαξθή δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

Έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36% δελ πξνέβε ζηελ δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Αθφκε ην 14% δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο 

γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη ην 6% γηα απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ. 

Δπίζεο 5 εηαηξίεο δελ ππνιφγηζαλ απνζβέζεηο επί ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο, 4 επί ησλ αζψκαησλ παγίσλ θαη 4 επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.  

 

 

 

 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 45 Χωρίσ Θζματα 

Ζμφαςθσ 55 
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Πίλαθαο 100: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

60 29,41% 60,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

45 22,06% 45,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

36 17,65% 36,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

14 6,86% 14,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

6 2,94% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

5 2,45% 5,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,45% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

4 1,96% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 1,96% 4,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

3 1,47% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

3 1,47% 3,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

2 0,98% 2,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,98% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 0,98% 2,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

2 0,98% 2,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 

1 0,49% 1,00% 
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δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 
Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,49% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,49% 1,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,49% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,49% 1,00% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

1 0,49% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,49% 1,00% 

τισ ςυμμετοχζσ περιλαμβάνονται 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ που δεν 
ελζγχονται από ορκωτό.(21) 

1 0,49% 1,00% 

ε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 
εταιρίασ ζχουν γραφτεί προςθμειϊςεισ 
για εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν δανείων.(41) 

1 0,49% 1,00% 

Απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 
τθν χριςθ που καταςτρζφονται και όχι 
τθν χριςθ που απαξιϊνονται.(54) 

1 0,49% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,49% 1,00% 

 
204 100,00%  
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9.3.4 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ 

κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 101: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 67.132.797 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -4.864.144 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 65.406.578 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -1,2022 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,7298 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,2386 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2126 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4429 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,4109 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2852 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ησλ 100 απηψλ εηαηξηψλ είλαη -

4.864.144 €. 

Ο αξηζκφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηα νπνία εθθξάδεηαη γλψκε κε επηθχιαμε ζηηο 

100 εηαηξίεο κε ηα κηθξφηεξα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα είλαη 76 ελψ ζε 2 ππάξρεη 

αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο. 

Πίλαθαο 102: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 76 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 2 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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ρεδηάγξακκα 65: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 2,29 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο 

αλέξρεηαη ζηηο 2,00 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε 

επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηελ 

ρακειφηεξε θεξδνθνξία δειαδή ηηο πςειφηεξεο δεκίεο θαη κηθξφηεξε ζηηο 100 

εηαηξίεο κε ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία.  

Πίλαθαο 103: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 22 22,00% 

1 Παρατιρθςθ 17 17,00% 

2 Παρατθριςεισ 21 21,00% 

3 Παρατθριςεισ 14 14,00% 

4 Παρατθριςεισ 14 14,00% 

5 Παρατθριςεισ 6 6,00% 

6 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

7 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 229 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,29 
 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 76 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 2 
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ρεδηάγξακκα 66: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 53,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 104: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 47 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 67: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε παξαηήξεζε είλαη ην φηη ππάξρνπλ αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο, παξαηήξεζε πνπ ζπλαληήζακε ζε 49 εηαηξίεο θαη αθνινπζεί ε 

22 

17 

21 

14 14 

6 
3 2 

0 0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 47 
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κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ 

ζπλαληήζακε ζε 43 εηαηξίεο. 

Πνιχ πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 40%. Δπίζεο ην 9% ησλ εηαηξηψλ δελ 

ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο 

ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Δπίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο εηαηξηψλ εκθαλίδεη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

απνζβέζεηο, αθνχ 8 δελ ζρεκάηηζαλ απνζβέζεηο γηα ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, 7 

γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη 4 γηα ηα έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζηηο επηρεηξήζεηο κε πςειά απνηειέζκαηα ζεκεηψλνληαη 

ιηγφηεξεο παξαηεξήζεηο απφ φηη ζε απηέο κε ρακειά θέξδε ή δεκίεο, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη νη δεχηεξεο πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξεο ηερληθέο σξαηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζε  κηα πξνζπάζεηα πξνθαλψο λα κεηψζνπλ ή λα απνθξχςνπλ 

ηηο δεκίεο ηνπο. 

Πίλαθαο 105: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

49 21,30% 49,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

43 18,70% 43,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

40 17,39% 40,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

18 7,83% 18,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

9 3,91% 9,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

8 3,48% 8,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

8 3,48% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 7 3,04% 7,00% 
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Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

6 2,61% 6,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

5 2,17% 5,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,17% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

4 1,74% 4,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

4 1,74% 4,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

3 1,30% 3,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

3 1,30% 3,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

2 0,87% 2,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,87% 2,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

2 0,87% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

2 0,87% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,43% 1,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 0,43% 1,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 0,43% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 

1 0,43% 1,00% 
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πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 
Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,43% 1,00% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

1 0,43% 1,00% 

Δεν επαλθκεφτθκε με καταμζτρθςθ το 
υπόλοιπο του ταμείου.(32) 

1 0,43% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,43% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,43% 1,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,43% 1,00% 

 
230 100,00%  

 

 

9.3.5 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ 

κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Ο κέζνο φξνο ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη 136.975.593 €, ν 

κέζνο φξνο πσιήζεσλ 91.826.785 € θαη ν κέζνο φξνο πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ -

775.797 €. 
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Πίλαθαο 106: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 91.826.785 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -775.797 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 136.975.593 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0739 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5725 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0052 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3612 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3218 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 9,3693 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3209 

 

πγθεληξψλνληαο ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν χςνο 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη κφλν ζε 17 απφ απηέο νη νξθσηνί 

ειεγθηέο έρνπλ εθθξάζεη ζχκθσλε γλψκε.  

Πίλαθαο 107: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 17 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 82 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 1 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 68: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 2,66 παξαηεξήζεηο αλά 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 17 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 82 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 1 
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πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. ζνλ αθνξά ηελ θαηά κεγέζε – δείθηεο αλάιπζε, απηέο νη 

100 εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξέπεηα γηα νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα κεγέζε – δείθηεο πνπ εμεηάζακε. 

Πίλαθαο 108: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 17 17,00% 

1 Παρατιρθςθ 13 13,00% 

2 Παρατθριςεισ 20 20,00% 

3 Παρατθριςεισ 21 21,00% 

4 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

5 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

6 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

7 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 266 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,66 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 69: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 44,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

17 

13 

20 21 

11 11 

3 2 
0 1 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 



222 

 

Πίλαθαο 109: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 44 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 56 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 70: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο 269 παξαηεξήζεηο, 58 αθνξνχλ ηελ χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ θαη νη 

51 ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

ρεδφλ νη κηζέο εηαηξίεο, ζπγθεθξηκέλα 47 εθ ησλ 100 δελ ζρεκάηηζαλ 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ελψ ην 28% δελ ζρεκάηηζε πξφβιεςε 

ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ. Καη ηα δχν απηά πνζνζηά είλαη απφ ηα πςειφηεξα πνπ 

ζπγθέληξσζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο. 

Δπίζεο 9 εηαηξίεο δελ πξνέβεζαλ ζηελ απφζβεζε ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, 8 δελ απφζβεζαλ ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη άιιεο 8 ηηο 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. 

Δπηπξφζζεηα ην 8% δελ ππνιφγηζε πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ην 7% γηα απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ ελψ ην 7% 

δελ έρεη ινγηζηηθνπνηήζεη πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα ή ππνρξεψζεηο. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ην κεγαιχηεξν κέγεζνο, φπσο απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνιιέο παξαηεξήζεηο εκθαλίδνπλ 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 44 Χωρίσ Θζματα 

Ζμφαςθσ 56 
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ζεκαληηθή ζπρλφηεηα θάηη πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ αιινίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Πίλαθαο 110: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

58 21,56% 58,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

51 18,96% 51,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

47 17,47% 47,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

28 10,41% 28,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

9 3,35% 9,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

8 2,97% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

8 2,97% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

8 2,97% 8,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

7 2,60% 7,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

7 2,60% 7,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

6 2,23% 6,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

5 1,86% 5,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

3 1,12% 3,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 

3 1,12% 3,00% 
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ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 
Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 0,74% 2,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

2 0,74% 2,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 0,74% 2,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,74% 2,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

2 0,74% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,37% 1,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,37% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,37% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,37% 1,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

1 0,37% 1,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,37% 1,00% 

Θ εμφανιηόμενθ ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ αξία των ςυμμετοχϊν, είναι 
μικρότερθ τθσ πραγματικισ.(35) 

1 0,37% 1,00% 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
περιλαμβάνονται οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ υποκαταςτιματοσ ςτο 
εξωτερικό, οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από 
ορκωτό.(42) 

1 0,37% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,37% 1,00% 

Απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 1 0,37% 1,00% 
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τθν χριςθ που καταςτρζφονται και όχι 
τθν χριςθ που απαξιϊνονται.(54) 
Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,37% 1,00% 

 
269 100,00%  

 

 

9.3.6 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 111: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 275.710 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -20.472 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 263.304 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,1561 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9091 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,1185 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5776 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1550 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,7947 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3675 

 

Ο κέζνο φξνο ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη 263.304 €, ν 

κέζνο φξνο πσιήζεσλ 275.710 € θαη ν κέζνο φξνο πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ -

20.472 €. 

Γελ αληηθξίζακε ηελ ίδηα θαηάζηαζε θαη ζηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ην κηθξφηεξν 

χςνο ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ. πγθεθξηκέλα 39 εθ ησλ 100 απηψλ εηαηξηψλ 

ζπλνδεχνληαη απφ «ιεπθά» πηζηνπνηεηηθά, δειαδή πηζηνπνηεηηθά απαιιαγκέλα απφ 

παξαηεξήζεηο. 
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Πίλαθαο 112: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 39 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 61 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 71: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζηηο 1,12 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο 

αλέξρεηαη ζηηο 2,66 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε 

επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο  θαη κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο. Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν κεγαιχηεξν ην 

χςνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο, ηφζν πηζαλφηεξν ε εηαηξία λα εκθαλίδεη νπζηψδε 

ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ην αληίζηξνθν. Αλ ζθεθηνχκε φηη ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο 

επέλδπζεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην χςνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλα παξαπιήζην ζπκπέξαζκα κε απηφ πνπ θαηαιήμακε φηαλ 

εμεηάζακε ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ.  

φμφωνθ 
Γνϊμθ 39 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 61 
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Πίλαθαο 113: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 39 39,00% 

1 Παρατιρθςθ 28 28,00% 

2 Παρατθριςεισ 24 24,00% 

3 Παρατθριςεισ 5 5,00% 

4 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

5 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 112 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,12 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 72: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 54 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

 

 

39 

28 
24 

5 
1 2 0 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 114: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 54 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 46 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 73: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Απφ ηηο 111 παξαηεξήζεηο νη 52 αθνξνχλ ηελ χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ θαη 

νη 26 ηελ κε δηελέξγεηα ή αλεπαξθή δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

εκαληηθφ, αιιά πνιχ κηθξφηεξν απφ πξηλ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ 

δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο (8%). Σέινο ην 6% δελ ζρεκάηηζε 

πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο. Οη 

ινηπέο παξαηεξήζεηο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. 

Πίλαθαο 115: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

52 46,85% 52,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

26 23,42% 26,00% 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 54 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 46 



229 

 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

8 7,21% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

6 5,41% 6,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 3,60% 4,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

2 1,80% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

2 1,80% 2,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 1,80% 2,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

2 1,80% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,90% 1,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

1 0,90% 1,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,90% 1,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,90% 1,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,90% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,90% 1,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,90% 1,00% 

 
111 100,00%  

 

 



230 

 

9.3.7 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα πξνο Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα προσ 
Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 116: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 4.887.654 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 2.251.583 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 29.564.875 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 2,7049 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4794 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1984 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5358 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2509 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 8,8462 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3188 

 

Παίξλνληαο ηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε πξν 

θφξσλ απνηειέζκαηα / πσιήζεηο ππνινγίζακε ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε πνπ είλαη 2,7049. Ο κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο είλαη 2.251.583. 

ηηο 65 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο, νη νξθσηνί ειεγθηέο πξνέβεζαλ ζηελ 

έθθξαζε γλψκεο κε επηθπιάμεηο. 

Πίλαθαο 117: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 35 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 65 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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ρεδηάγξακκα 74: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,38 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 118: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 35 35,00% 

1 Παρατιρθςθ 25 25,00% 

2 Παρατθριςεισ 22 22,00% 

3 Παρατθριςεισ 12 12,00% 

4 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

5 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 138 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,38 
 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 35 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 65 
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ρεδηάγξακκα 75: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 43 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 119: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 43 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 57 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 76: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

35 

25 
22 

12 

3 1 0 1 0 1 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 43 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 57 
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Καη ζε απηφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ, ε παξαηήξεζε πνπ ζπλαληήζακε 

ζπρλφηεξα, θαη εηδηθφηεξα ζε 49 απφ ηηο 100, είλαη ε χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Αθνινπζεί ε παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ ζπλαληήζακε 

ζε 25 εηαηξίεο. Αθφκε 24 εθ ησλ 100 επηρεηξήζεσλ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο ελψ 7 δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. 

Δπίζεο ην 9% ησλ επηρεηξήζεσλ βαξχλνληαη κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

κε ζρεκαηηζκφ απνζβέζεσλ είηε γηα αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (4%), είηε γηα 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (3%) είηε γηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (2%).  

Πίλαθαο 120: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

49 34,51% 49,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

25 17,61% 25,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

24 16,90% 24,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

7 4,93% 7,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

4 2,82% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

4 2,82% 4,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

4 2,82% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

3 2,11% 3,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

3 2,11% 3,00% 
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Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

3 2,11% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 1,41% 2,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 1,41% 2,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,41% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

2 1,41% 2,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

2 1,41% 2,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,70% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,70% 1,00% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

1 0,70% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,70% 1,00% 

Σα κονδφλια που προζρχονται από 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, 
προκφπτουν από βεβαιϊςεισ των 
κοινοπραξιϊν.(26) 

1 0,70% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,70% 1,00% 

 
142 100,00%  
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9.3.8 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα πξνο Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα προσ 
Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 121: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 3.665.714 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -3.239.156 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 29.769.084 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -8,9848 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3516 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,3040 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3630 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4284 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 46,8891 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2648 

 

εκεηψλνπκε φηη παξφιν πνπ ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ είλαη -3.239.156 € θαη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα/ πσιήζεηο - 8,9848, δειαδή πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ηηκέο πνπ 

ζπλαληήζακε ζηηο 100 πξνεγνχκελεο εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε, ε έθηαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ζπλαληήζακε ηφζν ζηελ θαηάηαμε 

ησλ παξαηεξήζεσλ φζν θαη ζην πιήζνο απηψλ δελ είλαη ηφζν κεγάιε. 

Πίλαθαο 122: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 32 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 67 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 1 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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πγθεληξψλνληαο ηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε πξν 

θφξσλ απνηειέζκαηα / πσιήζεηο δηαπηζηψζακε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη 

πηζηνπνηεηηθά κε παξαηεξήζεηο είλαη 67, δειαδή δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά απφ 

ηηο 100 κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ ππφ εμέηαζε δείθηε. 

 

ρεδηάγξακκα 77: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,87 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 1,38 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 123: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 32 32,00% 

1 Παρατιρθςθ 19 19,00% 

2 Παρατθριςεισ 18 18,00% 

3 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

4 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

5 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

6 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 187 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,87 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 32 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 67 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 1 
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Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη 

κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. Δπνκέλσο, 

απηφ πνπ κπνξεί λα ζπλαρζεί σο ζπκπέξαζκα είλαη πσο φζν κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

θέξδνπο έρεη κηα εηαηξία, ηφζν κηθξφηεξε επηξξέπεηα έρεη ζην λα παξνπζηάδεη 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

ρεδηάγξακκα 78: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 54,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 124: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 54 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 46 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

32 

19 18 

11 11 

4 3 
1 0 0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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ρεδηάγξακκα 79: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε βάζεη 

ζπρλφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ αθνχ πξψηε ζπλαληάκε ηελ χπαξμε αλέιεγθηψλ 

ρξήζεσλ (48%), δεχηεξε ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ην πξνζσπηθφ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο (32%), ηξίηε ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο (31%) θαη ηέηαξηε ηελ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο 

ζπκκεηνρψλ (13%). 

Παξφιν πνπ ε θαηάηαμε ησλ παξαηεξήζεσλ απφ άπνςε ζπρλφηεηαο είλαη ίδηα 

ζηηο πξψηεο ζέζεηο, παξαηεξνχκε φηη ε θαζεκηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο 

θαηαγξάθεθε ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ φηη πξνεγνπκέλσο. 

Δπίζεο θαηαγξάςακε 15 παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κε δηελέξγεηα 

απνζβέζεσλ θαη 8 πνπ αθνξνχλ ηνλ κε ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ γηα πξφζηηκα, 

πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο. 

Πίλαθαο 125: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

48 25,40% 48,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

32 16,93% 32,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 31 16,40% 31,00% 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 54 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 46 
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επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 
Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

13 6,88% 13,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

8 4,23% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

8 4,23% 8,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

6 3,17% 6,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

5 2,65% 5,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

5 2,65% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

4 2,12% 4,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 2,12% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

3 1,59% 3,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

3 1,59% 3,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

2 1,06% 2,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 1,06% 2,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

2 1,06% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

2 1,06% 2,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 1,06% 2,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

2 1,06% 2,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 1 0,53% 1,00% 
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εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 
Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 0,53% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,53% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,53% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,53% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,53% 1,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,53% 1,00% 

 
189 100,00%  

 

 

9.3.9 Πσιήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο 

ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Πωλιςεισ προσ φνολο 

Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πσιήζεηο / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ γηα 

ηηο εηαηξίεο απηέο είλαη 3,2979 θαη ν κέζνο φξνο πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη -

411.994 €. 
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Πίλαθαο126 : Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 70.405.194 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -411.994 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 14.827.427 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,0091 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 3,2979 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0094 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2430 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1604 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,1746 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5036 

 

ηηο  100 επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε 

πσιήζεηο/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, κφιηο νη 16 έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγκέλν απφ 

παξαηεξήζεηο. 

Πίλαθαο 127: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 83 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 1 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 80: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 16 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 83 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 1 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,90 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 128: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 16 16,00% 

1 Παρατιρθςθ 25 25,00% 

2 Παρατθριςεισ 33 33,00% 

3 Παρατθριςεισ 13 13,00% 

4 Παρατθριςεισ 8 8,00% 

5 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 190 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,90 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 81: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 39 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

16 

25 

33 

13 

8 
4 

0 0 1 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 129: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 39 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 61 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 82: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ζε 69 απφ ηηο 100 εηαηξίεο ζπλαληήζακε ηελ 

παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. 

Αθφκα, 59 εηαηξίεο δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. Δπίζεο, 24 εηαηξίεο δελ 

ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε 

θαη 6 εηαηξίεο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. Σέινο, 5 εηαηξίεο δελ πξνέβεζαλ ζηελ 

απφζβεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπο. 

Πίλαθαο 130: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

69 35,94% 69,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

59 30,73% 59,00% 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 39 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 61 
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Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

24 12,50% 24,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

6 3,13% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

5 2,60% 5,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

4 2,08% 4,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

3 1,56% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 1,04% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

2 1,04% 2,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 1,04% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 1,04% 2,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

2 1,04% 2,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

2 1,04% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,52% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,52% 1,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 0,52% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,52% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,52% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 

1 0,52% 1,00% 
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ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 
Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,52% 1,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,52% 1,00% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

1 0,52% 1,00% 

Δεν τθρείται κεωρθμζνο βιβλίο 
αποκικθσ και παραγωγισ κοςτολογίου 
και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει ορκόσ 
ζλεγχοσ των αποκεμάτων.(43) 

1 0,52% 1,00% 

 
192 100,00%  

 

 

9.3.10 Πσιήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο 

ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Πωλιςεισ προσ φνολο 

Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 131: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 1.047.735 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -332.610 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 50.550.591 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -11,3220 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0115 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,1071 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5112 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3702 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 117,0256 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2255 
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Ο κέζνο δείθηεο πσιήζεσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ είλαη 0,0115 θαη ν κέζνο 

φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη -332.610. 

Αληίζεηα κε πξηλ, νη 46 απφ ηηο 100 εηαηξίεο πνπ εκθάληζαλ ηηο ρακειφηεξεο 

ηηκέο ζηνλ δείθηε πσιήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε. 

Πίλαθαο 132: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 46 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 54 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 83: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ αλά πηζηνπνηεηηθφ είλαη κφιηο 1,04 ηελ 

ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 

εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,90 

παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ 

εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο πσιήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (θπθινθνξηαθή 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 46 Γνϊμθ με 

επιφφλαξθ 54 
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ηαρχηεηα ελεξγεηηθνχ), ηφζν κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ παξαπνηήζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

Πίλαθαο 133: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 46 46,00% 

1 Παρατιρθςθ 26 26,00% 

2 Παρατθριςεισ 17 17,00% 

3 Παρατθριςεισ 5 5,00% 

4 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

5 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

6 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 104 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,04 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 84: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 49,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

 

46 

26 

17 

5 3 1 2 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 134: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 49 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 51 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 85: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

ηελ πξψηε ζέζε ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη θαη εδψ νη αλέιεγθηεο απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ρξήζεηο πνπ εκθαλίδεη φκσο κηθξφηεξε ζπρλφηεηα αθνχ ηελ 

ζπλαληάκε ζε 40 απφ ηηο 100 εηαηξίεο. ηελ δεχηεξε ζέζε ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά 

ηελ κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε 17 

πηζηνπνηεηηθά θαη αθνινπζεί ε κε δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα επηζθάιεηεο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε 16 πηζηνπνηεηηθά.. 

Ζ παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εκθαλίδεηαη κε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη ζπλήζσο 

αθνχ εληνπίζηεθε κφλν ζε 8 εθ ησλ 100 πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ. Οη ππφινηπεο 

παξαηεξήζεηο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο. 

Πίλαθαο 135: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

40 38,10% 40,00% 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 49 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 51 
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Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

17 16,19% 17,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

16 15,24% 16,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

8 7,62% 8,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

3 2,86% 3,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

3 2,86% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

2 1,90% 2,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,90% 2,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 1,90% 2,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

2 1,90% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,95% 1,00% 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 0,95% 1,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 0,95% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,95% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,95% 1,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,95% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 

1 0,95% 1,00% 
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ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 
Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,95% 1,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

1 0,95% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,95% 1,00% 

 
105 100,00%  

 

 

9.3.11 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 136: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 11.415.987 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 2.408.057 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 8.893.196 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 0,5504 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,4463 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2920 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4288 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1530 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,6395 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4542 

 

Ζ κέζε ηηκή ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη 0,2920 θαη ν κέζνο φξνο ησλ 

πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη 2.408.057 €.  



251 

 

ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, νη 68 ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ νξθσηνχ 

ειεγθηή κε επηθπιάμεηο.  

Πίλαθαο 137: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 32 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 68 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 86: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Πίλαθαο 138: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 32 32,00% 

1 Παρατιρθςθ 27 27,00% 

2 Παρατθριςεισ 20 20,00% 

3 Παρατθριςεισ 13 13,00% 

4 Παρατθριςεισ 6 6,00% 

5 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 142 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,42 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 32 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 68 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,42 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

 

ρεδηάγξακκα 87: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 41 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 139: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 41 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 59 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 88: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

32 
27 

20 

13 

6 
1 0 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 41 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 59 
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Απφ ηηο 144 πνπ θαηαγξάςακε ζπλνιηθά, νη 51 αθνξνχλ ηελ χπαξμε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη νη 40 

ηελ κε δηελέξγεηα ή ηελ αλεπαξθή δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

εκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

θέξδε ιφγσ κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, αθνχ νη 23 απφ 

ηηο 100 επηρεηξήζεηο βαξχλνληαη κε απηήλ ηελ παξαηήξεζε. 

ιεο νη άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάςακε εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζπλνιηθά 6 παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηνλ κε 

ζρεκαηηζκφ απνζβέζεσλ είηε γηα ελζψκαηα πάγηα (2 παξαηεξήζεηο) είηε γηα 

αζψκαηα (2 παξαηεξήζεηο) είηε γηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (2 παξαηεξήζεηο). 

Πίλαθαο 140: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

51 35,42% 51,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

40 27,78% 40,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

23 15,97% 23,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

4 2,78% 4,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

3 2,08% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 1,39% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

2 1,39% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

2 1,39% 2,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,39% 2,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 

2 1,39% 2,00% 
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οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 
Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 1,39% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 1,39% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

1 0,69% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,69% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,69% 1,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,69% 1,00% 

Σροποποιικθκε μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
κονδυλίου εντόσ τθσ χριςθσ, με 
ςυνζπεια να μθν είναι ςυγκρίςιμα τα 
ποςά τθσ χριςθσ.(39) 

1 0,69% 1,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,69% 1,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,69% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,69% 1,00% 

Δεν ςυντάχκθκαν ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ 
προβλεπόταν ι δεν ςυμπεριελιφκθςαν 
κυγατρικζσ ςτθν ενοποίθςθ.(58) 

1 0,69% 1,00% 

 
144 100,00%  
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9.3.12 Πξν Φόξσλ Απνηειέζκαηα πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Προ Φόρων 

Αποτελζςματα προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 141: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 40.523.645 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -3.483.906 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 13.932.379 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -5,4764 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,1611 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,4419 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2196 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3010 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 13,7660 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3677 

 

ηηο 100 επηρείξεζεο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα/ ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ζπλαληήζακε  30 πηζηνπνηεηηθά κε ζχκθσλε 

γλψκε, 68 κε επηθχιαμε θαη 2 κε αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο. Παξφιν πνπ δελ 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ «θαζαξψλ» πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ πξν 

θφξσλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη -3.483.906 € θαη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πξν 

θφξσλ απνηειέζκαηα πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ είλαη -0,4419. 

Πίλαθαο 142: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 30 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 68 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 2 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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ρεδηάγξακκα 89: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,84 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 1,42 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 143: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 30 30,00% 

1 Παρατιρθςθ 20 20,00% 

2 Παρατθριςεισ 19 19,00% 

3 Παρατθριςεισ 13 13,00% 

4 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

5 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

6 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 184 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,84 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 30 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 68 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 2 
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κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. Άξα 

ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο επί ηεο 

ζπλνιηθήο επέλδπζεο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε επηξξέπεηα ηεο εηαηξίαο ζε νπζηψδε 

ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ρεδηάγξακκα 90: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 60,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 144: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 60 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 40 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 91: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

30 

20 19 
13 11 

3 3 
0 0 0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 60 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 40 
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Απφ ηηο 182 παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάςακε ζπλνιηθά γηα απηέο ηηο 100 

επηρεηξήζεηο, νη 48 αθνξνχλ ηελ χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, νη 36 ηελ κε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαη νη 27 ηελ κε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

εκαληηθή είλαη θαη ε ζπρλφηεηα ηεο παξαηήξεζεο πνπ αθνξά ηελ κε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ πνπ θαηαγξάςακε ζε 9 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο, θαη 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε 7 

παξαηεξήζεηο. 

Αθφκα, ην 7% εκθαλίδεη πξφβιεκα κε ηα ίδηα θεθάιαηα αθνχ απηά είηε έρνπλ 

θαηαζηεί αξλεηηθά είηε είλαη κηθξφηεξα απφ ην 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σέινο 6% ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδεη πςειφηεξα απφ ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ιφγσ κε ινγηζηηθνπνίεζεο πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ ή 

ππνρξεψζεσλ. 

Πίλαθαο 145: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

48 26,37% 48,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

36 19,78% 36,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

27 14,84% 27,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

9 4,95% 9,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

7 3,85% 7,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

7 3,85% 7,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 6 3,30% 6,00% 
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πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 
Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

5 2,75% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 2,20% 4,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

4 2,20% 4,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

4 2,20% 4,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

3 1,65% 3,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

3 1,65% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 1,10% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

2 1,10% 2,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 1,10% 2,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

2 1,10% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 1,10% 2,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

2 1,10% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,55% 1,00% 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 0,55% 1,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 0,55% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 1 0,55% 1,00% 
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των αποκεμάτων.(10) 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

1 0,55% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,55% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,55% 1,00% 

 
182 100,00%  

 

 

9.3.13 Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Κδια Μεφάλαια προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 146: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 2.567.755 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 531.567 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 14.809.476 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 2,0639 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3701 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0088 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9351 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3447 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 3,0740 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1800 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ ΗΚ/Δ είλαη 0,9351. εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο 

πσιήζεσλ είλαη 2.567.755 €, δειαδή πνιχ ρακειφο αλ ζπγθξηζεί κε ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν φξν ησλ 1000 εηαηξηψλ πνπ εμεηάζακε, φκσο εκθαλίδνπλ πςειφ κέζν φξν πξν 

θφξσλ απνηειεζκάησλ, 531.567 €, θάηη πνπ δηθαηνινγεί ζε έλα βαζκφ θαη ην χςνο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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ηηο 40 απφ ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνλ δείθηε ΗΚ/Δ, νη 

νξθσηνί ειεγθηέο εμέθξαζαλ ζχκθσλε γλψκε θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

Πίλαθαο 147: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 40 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 60 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 92: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Πίλαθαο 148: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 40 40,00% 

1 Παρατιρθςθ 29 29,00% 

2 Παρατθριςεισ 23 23,00% 

3 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

4 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

5 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 103 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,03 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 40 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 60 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,03 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε εκθαλίδνπλ κφιηο κηα παξαηήξεζε ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

 

ρεδηάγξακκα 93: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 47,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 149: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 47 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 53 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 94: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

40 

29 
23 

4 4 
0 0 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 47 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 53 
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Ζ παξαηήξεζε πνπ θαηαγξάςακε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε απηφ ην ζχλνιν 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ κε πνζνζηφ 40% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ θαη αθνινπζεί  ε κε δηελέξγεηα ή αλεπαξθήο δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία α 

ζπληαμηνδφηεζε κε πνζνζηφ 20%. 

Άμην ιφγνπ είλαη ην πνζνζηφ κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο αθνχ 

ζε 11 επηρεηξήζεηο ζπλαληήζακε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε αιιά θαη ε κε 

δηελέξγεηα πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ πνπ ζπλαληήζακε ζε 10 επηρεηξήζεηο. 

Οη ππφινηπεο παξαηεξήζεηο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα , κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπλαληάκε θαη ην κε ζρεκαηηζκφ απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ παγίσλ (3%) 

αιιά θαη αζψκαησλ παγίσλ (2%). 

Πίλαθαο 150: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

40 38,46% 40,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

20 19,23% 20,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

11 10,58% 11,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

10 9,62% 10,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

3 2,88% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

2 1,92% 2,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

2 1,92% 2,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

2 1,92% 2,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 

2 1,92% 2,00% 
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να εμφανίςει.(14) 

Δεν κατζςτθ δυνατό να παρακολουκιςει 
ο ελεγκτισ τθν φυςικι απογραφι των 
αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ.(47) 

1 0,96% 1,00% 

Σα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
δεν ζχουν ελεγχκεί από ορκωτό και 
επομζνωσ τα κονδφλια ζναρξθσ δεν 
ζχουν επιβεβαιωκεί.(36) 

1 0,96% 1,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

1 0,96% 1,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,96% 1,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

1 0,96% 1,00% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,96% 1,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,96% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,96% 1,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,96% 1,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

1 0,96% 1,00% 

Σα κονδφλια που προζρχονται από 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, 
προκφπτουν από βεβαιϊςεισ των 
κοινοπραξιϊν.(26) 

1 0,96% 1,00% 

Νογιςτικοποίθςθ των εξόδων ςτθν χριςθ 
που πλθρϊνονται και όχι ςτθν χριςθ 
που πραγματοποιοφνται.(56) 

1 0,96% 1,00% 

 
104 100,00%  
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9.3.14 Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Κδια Μεφάλαια προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 151: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 46.339.177 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -1.071.890 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 25.476.459 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -1,2743 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,3395 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,1753 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,2081 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2007 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 24,3670 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4748 

 

Ζ θαηάζηαζε δηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθή ζηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ηηο κηθξφηεξεο 

ηηκέο ζηνλ δείθηε ΗΚ/Δ  (κέζνο φξνο -0,2081) αθνχ κφιηο 17 επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε ελψ ην 53% εκθαλίδνπλ απφ 2 έσο 4 

παξαηεξήζεηο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο, εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφ κέζν φξν πσιήζεσλ 

(46.339.177 €) αιιά θαη ζεκαληηθά αξλεηηθά πξν θφξσλ απνηειέζκαηα (-1.071.890 

€). 

Πίλαθαο 152: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 17 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 81 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 2 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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ρεδηάγξακκα 95: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 2,42 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 1,03 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 153: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 17 17,00% 

1 Παρατιρθςθ 18 18,00% 

2 Παρατθριςεισ 24 24,00% 

3 Παρατθριςεισ 17 17,00% 

4 Παρατθριςεισ 12 12,00% 

5 Παρατθριςεισ 6 6,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

8 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 242 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,42 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη 

κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. Άξα γίλεηαη 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 17 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 81 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 2 
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αληηιεπηφ φηη φζν κεγαιχηεξε επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη κηα εηαηξία, ηφζν 

κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα εκθαλίδεη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ην αληίζηξνθν. 

 

ρεδηάγξακκα 96: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ζεκάησλ έκθαζεο αθνχ 63 εθ ησλ 100 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. 

Πίλαθαο 154: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 63 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 37 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 97: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

17 18 

24 

17 

12 

6 

0 
3 2 

0 1 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 63 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 37 
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ηελ πξψηε ζέζε ησλ παξαηεξήζεσλ εκθαλίδεηαη θαη εδψ ε χπαξμε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ 

ζπλαληήζακε ζε 58 απφ ηηο 100 εηαηξίεο. Έπεηαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ 

θαηαγξάςακε ζε 47 εηαηξίεο. 

Αθφκα, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 35%, πνιχ πςειφηεξν απφ πξηλ, δελ 

ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο,  ελψ ην 14% δελ ζρεκάηηζε 

πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

αλεπάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνπλ θαη αξλεηηθά ίδηα 

θεθάιαηα) απνθεχγνπλ λα ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο, αθνχ νη πξνβιέςεηο ζα 

κεηψζνπλ πεξαηηέξσ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. 

ηηο 9 απφ ηηο 100 απηέο εηαηξίεο έρεη δηαηππσζεί απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ε παξαηήξεζε φηη ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ή έρνπλ θαηαζηεί αξλεηηθά, πνζνζηφ πςειφ γηα ην είδνο ηεο παξαηήξεζεο αιιά θαη 

ελ πνιινίο αλακελφκελν αθνχ ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ΗΚ/Δ  ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ είλαη αξλεηηθφο. Σν κε αλακελφκελν πνπ δηαπηζηψζακε θαηά ηελ έξεπλα καο, 

είλαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη νξθσηνί ειεγθηέο πξνηίκεζαλ λα κελ 

θαηαγξάςνπλ ην αλσηέξσ γεγνλφο σο παξαηήξεζε αιιά λα ην αλαθέξνπλ απιά ζηελ 

παξάγξαθν ησλ ζεκάησλ έκθαζεο. 

ην ζχλνιν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθή ζπρλφηεηα θαη 

άιιεο παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πιαζκαηηθή αχμεζε 

ησλ θεξδψλ. 

πγθεθξηκέλα ην 9% δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο 

θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ην 7% δελ 

ζρεκάηηζε απνζβέζεηο επί ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ην 6% δελ έρεη 

ινγηζηηθνπνηήζεη πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα, ππνρξεψζεηο ή πξνβιέςεηο πνπ φθεηιε 

λα εκθαλίζεη, ελψ ην 5% δελ ππνιφγηζε απνζβέζεηο επί ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο. 
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Πίλαθαο 155: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

58 25,00% 58,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

47 20,26% 47,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

35 15,09% 35,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

14 6,03% 14,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

9 3,88% 9,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

9 3,88% 9,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

7 3,02% 7,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

6 2,59% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

5 2,16% 5,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 1,72% 4,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

4 1,72% 4,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

4 1,72% 4,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

4 1,72% 4,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

3 1,29% 3,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 3 1,29% 3,00% 
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των αποκεμάτων.(10) 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

3 1,29% 3,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 0,86% 2,00% 

Ρι διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που 
εφαρμόηονται δεν παράγουν 
ικανοποιθτικι πλθροφόρθςθ.(34) 

2 0,86% 2,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

2 0,86% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

2 0,86% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,43% 1,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 0,43% 1,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

1 0,43% 1,00% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

1 0,43% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,43% 1,00% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

1 0,43% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,43% 1,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,43% 1,00% 

Ανακλικθκε με νζα απόφαςθ τθσ Γ.. θ 
αφξθςθ του Ξ.Μ. που είχε 
αποφαςιςτεί.(44) 

1 0,43% 1,00% 

 
232 100,00%  
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9.3.15 Αζώκαηεο θαη Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 

100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 

Αςϊματεσ και 
Ενςϊματεσ 

Ακινθτοποιιςεισ προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 156: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 3.431.740 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -724.817 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 18.727.703 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,5450 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2608 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0601 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5044 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,8840 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,0934 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0751 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ησλ ελ ιφγσ 100 εηαηξηψλ είλαη 0,8840 ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 

πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ησλ ίδησλ εηαηξηψλ θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο δεκίεο θαη 

είλαη -724.817 €. 

Οη 70 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε αζψκαηεο 

θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, εκθαλίδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γλψκε κε επηθχιαμε.  

Πίλαθαο 157: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 30 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 70 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
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ρεδηάγξακκα 98: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,61 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 158: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 30 30,00% 

1 Παρατιρθςθ 22 22,00% 

2 Παρατθριςεισ 24 24,00% 

3 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

4 Παρατθριςεισ 9 9,00% 

5 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 161 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,61 
 

 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 30 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 70 



273 

 

 

ρεδηάγξακκα 99: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 43 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 159: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 43 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 57 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 100: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

ηελ θαηάηαμε ησλ παξαηεξήζεσλ κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα ηνπο ηελ πξψηε 

ζέζε θαηαιακβάλεη ε χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

30 

22 
24 

11 
9 

3 
0 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 43 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 57 
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(43%), ελψ αθνινπζεί ε κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε (42%). 

εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ ζρεκάηηζαλ πξφβιεςε 

γηα επηζθαιείο θαη θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο πνπ θηάλεη ην 27% αιιά θαη ην 

πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ ζρεκάηηζαλ πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη 

θηάλεη ην 11%. 

Ζ κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ πνπ καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο 

εληάζεσο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζπλαληάηαη ζε 15 εηαηξίεο. 

πγθεθξηκέλα ην 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ δελ ζρεκάηηζε απνζβέζεηο 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ην 4% δελ ζρεκάηηζε απνζβέζεηο αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Πίλαθαο 160: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

43 25,00% 43,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

42 24,42% 42,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

27 15,70% 27,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

11 6,40% 11,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

11 6,40% 11,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

5 2,91% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

5 2,91% 5,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

4 2,33% 4,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

3 1,74% 3,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 

3 1,74% 3,00% 
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οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 
το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

2 1,16% 2,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,16% 2,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 1,16% 2,00% 

Θ εταιρία δεν διενιργθςε αποςβζςεισ 
επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων.(28) 

2 1,16% 2,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 1,16% 2,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

2 1,16% 2,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

2 1,16% 2,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να παρακολουκιςει 
ο ελεγκτισ τθν φυςικι απογραφι των 
αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ.(47) 

1 0,58% 1,00% 

Σα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
δεν ζχουν ελεγχκεί από ορκωτό και 
επομζνωσ τα κονδφλια ζναρξθσ δεν 
ζχουν επιβεβαιωκεί.(36) 

1 0,58% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,58% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,58% 1,00% 

 
172 100,00%  
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9.3.16 Αζώκαηεο θαη Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 

100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 

Αςϊματεσ και 
Ενςϊματεσ 

Ακινθτοποιιςεισ προσ 
φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 161: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 8.554.682 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 921.455 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 35.622.312 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 1,9902 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,9070 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0165 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4047 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0018 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 10,1662 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5127 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθή θεξδνθνξία αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη 

921.455 € ζε αληίζεζε κε ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πνπ φπσο είδακε 

παξαπάλσ εκθαλίδνπλ κέζν φξν πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ -724.817 €. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ 100 εηαηξηψλ κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ είλαη ζεκαληηθά 

δηαθνξνπνηεκέλα, φρη ηφζν σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ κε γλψκε κε 

επηθχιαμε πνπ εδψ αληηπξνζσπεχεη ην 65% ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ, αιιά σο 

πξνο ηηο θαηαγξαθείζεο παξαηεξήζεηο γηα απνζβέζεηο. 
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Πίλαθαο 162: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 35 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 65 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 101: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,25 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 1,61 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

Πίλαθαο 163: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 35 35,00% 

1 Παρατιρθςθ 32 32,00% 

2 Παρατθριςεισ 17 17,00% 

3 Παρατθριςεισ 10 10,00% 

4 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

5 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 125 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,25 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 35 Γνϊμθ με 

επιφφλαξθ 65 
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Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη 

κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. 

 

ρεδηάγξακκα 102: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 46 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη παξάγξαθν κε ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 164: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 46 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 54 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 103: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

35 
32 

17 

10 
4 

1 0 0 1 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 46 Χωρίσ Θζματα 

Ζμφαςθσ 54 
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Μφιηο κηα εηαηξία δελ ζρεκάηηζε απνζβέζεηο επί αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

ελψ δελ ππάξρεη θακία παξαηήξεζε γηα κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πνιχ ρακειέο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνπλ νη ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο, 

δειαδή ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. Σελ πξψηε ζέζε ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαηαιακβάλεη ε χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ πνπ ζπλαληάκε ζην 50% 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθνινπζεί ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ θαηαγξάθεθε 

ζην 26%. Σν 11% ησλ εηαηξηψλ απηψλ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

θαη θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο θαη ην 8% ησλ εηαηξηψλ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο 

γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ. 

Πίλαθαο 165: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

50 39,68% 50,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

26 20,63% 26,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

19 15,08% 19,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

8 6,35% 8,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

3 2,38% 3,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

3 2,38% 3,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

2 1,59% 2,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 

2 1,59% 2,00% 
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κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 
Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

2 1,59% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

1 0,79% 1,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,79% 1,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 0,79% 1,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,79% 1,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,79% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,79% 1,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,79% 1,00% 

Ζςοδα ι ζξοδα άλλων χριςεων 
λογιςτικοποιικθκαν τθν τρζχουςα ι, 
ζςοδα ι ζξοδα τθσ τρζχουςασ χριςθσ 
λογίςτθκαν ςε άλλεσ χριςεισ.(22) 

1 0,79% 1,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,79% 1,00% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

1 0,79% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,79% 1,00% 

 
126 100,00%  
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9.3.17 Απαηηήζεηο πξνο Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ 

δείθηε 

 

Ο κέζνο δείθηεο γηα ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 

απαηηήζεηο πξνο πσιήζεηο είλαη 57,85 ελψ γηα ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο 

ηνπ δείθηε είλαη 0,0652.  

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Απαιτιςεισ προσ 

Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 166: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 4.275.112 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 147.776 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 59.271.574 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -5,6709 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1591 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0467 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4063 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2303 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 57,8565 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4832 

 

Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο πξνο πσιήζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ κέζν φξν ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ (59.271.574 €) θαη 

ρακειφ κέζν φξν πσιήζεσλ (4.275.112 €). Γηα ηηο ίδηεο εηαηξίεο ν κέζνο φξνο ησλ 

πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη 147.776 €, ελψ ν κέζνο δείθηεο απαηηήζεσλ πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη 0,4832 καξηπξά ηελ κεγάιε ηνπνζέηεζε επέλδπζεο ζε 

απαηηήζεηο. 

ηηο 78 απφ ηηο 100 εηαηξίεο, νη νξθσηνί ειεγθηέο εμέθξαζαλ γλψκε κε 

επηθχιαμε, ελψ ζχκθσλε γλψκε εθθξάδεηαη ζε έλα πνζνζηφ 22% ησλ ππφ εμέηαζε 

πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ.  
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Πίλαθαο 167: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 78 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 104: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,97 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 168: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 22 22,00% 

1 Παρατιρθςθ 26 26,00% 

2 Παρατθριςεισ 21 21,00% 

3 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

4 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

5 Παρατθριςεισ 5 5,00% 

6 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 197 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,97 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 22 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 78 
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ρεδηάγξακκα 105: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 57,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 169: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 57 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 43 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 106: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

22 
26 

21 

11 11 

5 
3 

0 0 1 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 57 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 43 
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Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε παξαηήξεζε είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ χπαξμε 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ πνπ ζπλαληήζακε ζην 56% ησλ εηαηξηψλ. 

Αθνινπζεί ε παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο θαη 

θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάςακε ζηηο 37 απφ ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο πξνο πσιήζεηο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

31% δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, έλα 14% δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 

ζπκκεηνρψλ θαη έλα 8% δελ ζρεκάηηζε πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Πίλαθαο 170: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

56 27,86% 56,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

37 18,41% 37,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

31 15,42% 31,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

14 6,97% 14,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

8 3,98% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

8 3,98% 8,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

6 2,99% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 1,99% 4,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

4 1,99% 4,00% 
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Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

4 1,99% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

3 1,49% 3,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

3 1,49% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

2 1,00% 2,00% 

Τπαγωγι ι αίτθςθ υπαγωγισ λόγω 
οικονομικϊν προβλθμάτων ςε άρκρο 
ειδικοφ νόμου. (31) 

2 1,00% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

2 1,00% 2,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

2 1,00% 2,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

2 1,00% 2,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,50% 1,00% 

Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ζχουν 
διακοπεί.(48) 

1 0,50% 1,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 0,50% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,50% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,50% 1,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

1 0,50% 1,00% 

Δεν επαλθκεφτθκε με καταμζτρθςθ το 
υπόλοιπο του ταμείου.(32) 

1 0,50% 1,00% 

Ξθ διενζργεια λοιπϊν προβλζψεων (π.χ. 
για ζξοδα προςωπικοφ, για ςυντθριςεισ 
ι επιςκευζσ κ.λπ.).(30) 

1 0,50% 1,00% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 

1 0,50% 1,00% 
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βελτιϊςεων.(40) 

τισ ςυμμετοχζσ περιλαμβάνονται 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ που δεν 
ελζγχονται από ορκωτό.(21) 

1 0,50% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
παγίων ςτοιχείων. (53) 

1 0,50% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 

1 0,50% 1,00% 

Ζςοδα που πραγματοποιικθκαν ςτθν 
κλειόμενθ ι ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, 
δεν λογιςτικοποιικθκαν.(45) 

1 0,50% 1,00% 

 
201 100,00%  

 

 

9.3.18 Απαηηήζεηο πξνο Πσιήζεηο - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ 

δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Απαιτιςεισ προσ 

Πωλιςεισ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 171: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 64.463.920 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -550.922 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 21.388.785 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,1067 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,8218 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0125 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4738 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,4380 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 0,0652 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,1069 

 

εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο ησλ 100 εηαηξηψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αθνχ 

αλέξρεηαη ζε 64.463.920 €, φκσο ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ είλαη 
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πνιχ κηθξφηεξνο αθνχ αλέξρεηαη ζε -550.922 €. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ 

άιιε είλαη 21.338.785 € θαη δεδνκέλνπ φηη ν κέζνο φξνο απαηηήζεσλ / ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ είλαη 0,1061 δηαπηζηψλνπκε φηη νη απαηηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο 

θαηαιακβάλνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ηνπο επέλδπζεο. 

Αληίζεηα ην πνζνζηφ πηζηνπνηεηηθψλ κε ζχκθσλε γλψκε είλαη κεγαιχηεξν ζηηο 

100 εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο / πσιήζεηο. 

πγθεθξηκέλα ην 31% ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ έρνπλ «θαζαξά» απφ παξαηεξήζεηο 

πηζηνπνηεηηθά.  

Πίλαθαο 172: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 31 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 69 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 107: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,42 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 1,97 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα 

ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 31 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 69 
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κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. 

Πίλαθαο 173: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 31 31,00% 

1 Παρατιρθςθ 25 25,00% 

2 Παρατθριςεισ 28 28,00% 

3 Παρατθριςεισ 9 9,00% 

4 Παρατθριςεισ 3 3,00% 

5 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

6 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 142 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,42 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 108: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 52,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

 

31 

25 
28 

9 

3 2 2 
0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
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Πίλαθαο 174: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 52 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 48 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 109: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο / πσιήζεηο, ην 

πνζνζηφ ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο παξαηήξεζεο κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο είλαη 16%. Σελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδεη ε 

παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ θαηαγξάςακε ζηηο 48 απφ ηηο 100 

εηαηξίεο θαη αθνινπζεί ε χπαξμε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ κε πνζνζηφ 46%. 

Σν 8% ησλ εηαηξηψλ δελ ζρεκάηηζαλ πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη έλα 

αθφκα 8% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ δελ ζρεκάηηζε απνζβέζεηο επί ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Πίλαθαο 175: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

48 33,33% 48,00% 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 52 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 48 
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Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

46 31,94% 46,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

16 11,11% 16,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

8 5,56% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

8 5,56% 8,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

3 2,08% 3,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

2 1,39% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

1 0,69% 1,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,69% 1,00% 

το λογ/ςμό Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ περιλαμβάνονται ποςά που 
δεν αφοροφν πλζον επενδυτικά ςχζδια 
τθσ εταιρίασ ι τρζχουςεσ δαπάνεσ που 
λανκαςμζνα κεφαλαιοποιικθκαν.(17) 

1 0,69% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για ακίνθτα 
υπόλοιπα ςτισ προκαταβολζσ 
αγορϊν.(29) 

1 0,69% 1,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

1 0,69% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,69% 1,00% 

1/3 των χρεωςτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν που περιλαμβάνονται ςτα 
λοιπά ζξοδα εγκατάςταςθσ επιβάρυνε το 
αποτ/ςμα χριςθσ.(33) 

1 0,69% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,69% 1,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

1 0,69% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 1 0,69% 1,00% 
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λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 
το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

1 0,69% 1,00% 

Δεν τθρείται κεωρθμζνο βιβλίο 
αποκικθσ και παραγωγισ κοςτολογίου 
και επομζνωσ δεν μπορεί να γίνει ορκόσ 
ζλεγχοσ των αποκεμάτων.(43) 

1 0,69% 1,00% 

Δεν είναι κατατεκειμζνα ςε ειδικοφσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ ωσ 
προβλζπεται τα ςχθματιςκζντα ειδικά 
αποκεματικά.(46) 

1 0,69% 1,00% 

 
144 100,00%  

 

 

9.3.19 Απαηηήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο 

ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Απαιτιςεισ προσ 

φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 176: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 9.154.719 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων 423.385 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 17.197.092 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ -0,0614 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 1,2463 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0018 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,2277 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0492 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 8,7465 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,8835 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ γηα ηηο 100 

εηαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε είλαη 0,8835. 
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εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ είλαη 

423.385 €.  

Απφ απηέο ηηο 100 εηαηξίεο ην 15% εκθαλίδεη πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο 

παξαηεξήζεηο, ελψ ζε κία εηαηξία εθθξάδεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή αδπλακία 

έθθξαζεο γλψκεο. 

Πίλαθαο 177: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 15 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 84 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 1 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 110: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Πίλαθαο 178: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 15 15,00% 

1 Παρατιρθςθ 20 20,00% 

2 Παρατθριςεισ 27 27,00% 

3 Παρατθριςεισ 24 24,00% 

4 Παρατθριςεισ 7 7,00% 

5 Παρατθριςεισ 6 6,00% 

6 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

7 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 210 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 2,10 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 15 

Γνϊμθ με 
επιφφλαξθ 84 

Αδυναμία 
Ζκφραςθσ 
Γνϊμθσ 1 
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Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 2,10 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

 

ρεδηάγξακκα 111: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Οη 53 απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, παξνπζηάδνπλ παξάγξαθν κε 

ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 179: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 47 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 112: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

15 

20 

27 
24 

7 6 

1 0 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 53 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 47 
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Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε παξαηήξεζε είλαη ε παξαηήξεζε πεξί αλέιεγθησλ 

θνξνινγηθά ρξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 63 εηαηξίεο θαη αθνινπζεί ε κε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα 

ζπληαμηνδφηεζε πνπ ζπλαληήζακε ζε 58 επηρεηξήζεηο. 

Σν 40% ησλ εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιν χςνο απαηηήζεσλ σο πνζνζηφ 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

“red flag” γηα ην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ. Δπίζεο ην 8% 

δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη ην 6% δελ έρεη 

ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο 

ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Πίλαθαο 180: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

63 29,30% 63,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

58 26,98% 58,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

40 18,60% 40,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

8 3,72% 8,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

6 2,79% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

6 2,79% 6,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

4 1,86% 4,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

4 1,86% 4,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 4 1,86% 4,00% 
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λογαριαςμό χωρίσ επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια 
κεφάλαια.(25) 
Ξθ διενζργεια προβλζψεων για επίδικεσ 
υποκζςεισ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ ι μθ 
λογιςτικοποίθςθ επιβλθκζντων 
αποηθμιϊςεων.(16) 

3 1,40% 3,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 
εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

2 0,93% 2,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το 
υπόλοιπο ςυγκεκριμζνου κονδυλίου.(13) 

2 0,93% 2,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

2 0,93% 2,00% 

το λογαριαςμό «Νοιπά Ζξοδα 
Εγκατάςταςθσ» κεφαλαιοποιικθκαν 
λανκαςμζνα λειτουργικζσ δαπάνεσ ι 
άλλα ζξοδα και ηθμίεσ.(19) 

2 0,93% 2,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

1 0,47% 1,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,47% 1,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

1 0,47% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

1 0,47% 1,00% 

Από τον φορολογικό ζλεγχο 
προθγουμζνων χριςεων προζκυψαν 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που 
κα επιβαρφνουν τα αποτ/τα προσ 
διάκεςθ τθσ επόμενθσ χριςθσ.(18) 

1 0,47% 1,00% 

τα ζςοδα χριςθσ ειπρακτζα 
περιλαμβάνονται ποςά εςόδων που 
αφοροφν προθγοφμενθ χριςθ.(38) 

1 0,47% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,47% 1,00% 

Σο οικονομικό-διαχειριςτικό κφκλωμα ι 
το φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
παρουςιάηει αδυναμίεσ και χριηει 
βελτιϊςεων.(40) 

1 0,47% 1,00% 

τισ ςυμμετοχζσ περιλαμβάνονται 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ που δεν 
ελζγχονται από ορκωτό.(21) 

1 0,47% 1,00% 

Σα κονδφλια που προζρχονται από 
ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, 

1 0,47% 1,00% 
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προκφπτουν από βεβαιϊςεισ των 
κοινοπραξιϊν.(26) 
Δεν είναι κατατεκειμζνα ςε ειδικοφσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ ωσ 
προβλζπεται τα ςχθματιςκζντα ειδικά 
αποκεματικά.(46) 

1 0,47% 1,00% 

 
215 100,00%  

 

 

9.3.20 Απαηηήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ - Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξόηεξεο 

ηηκέο ηνπ δείθηε 

 

Εξεταηόμενο Ξζγεκοσ 
Απαιτιςεισ προσ 

φνολο Ενεργθτικοφ 

Αρικμόσ Εταιριϊν 
Οη 100 εηαηξίεο κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

παξαπάλσ κεγέζνπο 

 

Πίλαθαο 181: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

 
 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων 3.840.833 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων -2.802 

Ξ.Ρ. υνόλου Ενεργθτικοφ 21.207.808 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/Πωλιςεισ 1,8185 

Ξ.Ρ. Πωλιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,3232 

Ξ.Ρ. προ Φόρων Αποτελεςμάτων/φνολο Ενεργθτικοφ -0,0489 

Ξ.Ρ. Ιδίων Μεφαλαίων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,5259 

Ξ.Ρ. Αςϊματων και Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,6156 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/Πωλιςεισ 1,7631 

Ξ.Ρ. Απαιτιςεων/φνολο Ενεργθτικοφ 0,0222 

 

εκεηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ είλαη -2.802 €. 

Σα απνηειέζκαηα καο είλαη θαιχηεξα γηα ηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο 

ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο / ζχλνιν ελεξγεηηθνχ αθνχ ην 36% απηψλ έρνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε. 
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Πίλαθαο 182: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Είδοσ Γνϊμθσ 

φμφωνθ Γνϊμθ 36 

Γνϊμθ με επιφφλαξθ 64 

Αδυναμία Ζκφραςθσ Γνϊμθσ 0 

Αντίκετθ γνϊμθ 0 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 113: Δίδνο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Ο κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζηηο 1,34 παξαηεξήζεηο αλά 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο παξαηεξήζεσλ αλά εηαηξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη 

ζηηο 2,10 παξαηεξήζεηο αλά πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 183: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Πλικοσ 
Παρατθριςεων ανά 

Εταιρία 

0 Παρατθριςεισ 36 36,00% 

1 Παρατιρθςθ 24 24,00% 

2 Παρατθριςεισ 22 22,00% 

3 Παρατθριςεισ 11 11,00% 

4 Παρατθριςεισ 4 4,00% 

5 Παρατθριςεισ 2 2,00% 

6 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

7 Παρατθριςεισ 1 1,00% 

8 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

9 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

10 Παρατθριςεισ 0 0,00% 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 
 

 υνολικό πλικοσ παρατθριςεων 134 
 

 Ξ.Ρ. Παρατθριςεων ανά Εταιρία 1,34 
 

φμφωνθ 
Γνϊμθ 36 Γνϊμθ με 

επιφφλαξθ 64 
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Παξαηεξνχκε φηη ε επηξξέπεηα ησλ εηαηξηψλ ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαηππίεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε  θαη 

κηθξφηεξε ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε. 

 

ρεδηάγξακκα 114: Πιήζνο παξαηεξήζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ 

Σν 41,00% ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ζέκαηα έκθαζεο. 

Πίλαθαο 184: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 41 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 59 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 100 

 

 

ρεδηάγξακκα 115: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

36 

24 22 

11 

4 2 0 1 0 0 0 

Αρικμόσ Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 41 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 59 
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Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε παξαηήξεζε είλαη θη εδψ ε χπαξμε πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ ζπλαληήζακε ζε 43 

απφ ηηο 100 εηαηξίεο. Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 33% ε κε δηελέξγεηα ή ε αλεπαξθήο 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

γηα ζπληαμηνδφηεζε. ηελ ηξίηε ζέζε έξρεηαη ε παξαηήξεζε πεξί κε δηελέξγεηαο 

πξνβιέςεσλ γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ελψ αθνινπζεί ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο θαη θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο πνπ εδψ θαηαιακβάλεη έλα πνζνζηφ 

12%, ην νπνίν πνζνζηφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο 100 εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε απαηηήζεηο / 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ην 9% δελ έρεη ζρεκαηίζεη απνζβέζεηο γηα ηηο 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έλα 4% γηα ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλεο 

απαηηήζεηο είηε σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ είηε σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ηάζε γηα παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θπξίσο κέζσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο θαη 

θαζπζηεξνχκελεο απαηηήζεηο, θάηη πνπ ζε θάπνην πνζνζηφ δηθαηνινγεί θαη ηελ 

κεγαιχηεξε θεξδνθνξία πνπ εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ κεησκέλεο απαηηήζεηο σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

Πίλαθαο 185: πρλφηεηα εκθάληζεο θάζε παξαηήξεζεο ζηηο ππφ εμέηαζε εηαηξίεο 

Παρατήρηςη 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε πλήθοσ) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ  
(ςε ποςοςτό των 
παρατηρήςεων) 

υχνότητα 
Εμφάνιςησ 

Παρατήρηςησ 
(ςε ποςοςτό 

των εταιριών) 

Τπάρχουν ανζλεγκτεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ προθγουμζνων χριςεων.(2) 

43 31,16% 43,00% 

Ξθ διενζργεια ι ανεπαρκισ διενζργεια 
προβλζψεων για αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. (1) 

33 23,91% 33,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ 
ςυμμετοχϊν.(4) 

14 10,14% 14,00% 

Ξθ διενζργεια προβλζψεων για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ 
ςε κακυςτζρθςθ.(3) 

12 8,70% 12,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων .(5) 

9 6,52% 9,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί των 4 2,90% 4,00% 
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εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ.(6) 

Δεν διενεργικθκαν προβλζψεισ για 
πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 
χρεωςτικοφσ τόκουσ υπερθμερίασ από 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.(7) 

4 2,90% 4,00% 

Δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ επί 
Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων.(9) 

3 2,17% 3,00% 

Θ εταιρία δεν ζχει λογιςτικοποιιςει 
πραγματοποιθκζντα ζξοδα, 
υποχρεϊςεισ ι προβλζψεισ που όφειλε 
να εμφανίςει.(14) 

3 2,17% 3,00% 

Σα Ι.Μ. είναι μικρότερα του 1/2 του 
Ξετοχικοφ Μεφαλαίου ι ζχουν καταςτεί 
αρνθτικά και ςυντρζχουν οι διατάξεισ 
των αρκ.47 και 48 (2190/1920).(12) 

2 1,45% 2,00% 

Τπάρχει ςοβαρι αμφιβολία ωσ προσ τθν 
δυνατότθτα τθσ εταιρίασ να ςυνεχίςει 
τθν δραςτθριότθτα τθσ. (27) 

2 1,45% 2,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ για 
υποτίμθςθ χρεογράφων.(20) 

1 0,72% 1,00% 

Δεν κατζςτθ δυνατό να παρακολουκιςει 
ο ελεγκτισ τθν φυςικι απογραφι των 
αποκεμάτων τζλουσ χριςθσ.(47) 

1 0,72% 1,00% 

Σα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
δεν ζχουν ελεγχκεί από ορκωτό και 
επομζνωσ τα κονδφλια ζναρξθσ δεν 
ζχουν επιβεβαιωκεί.(36) 

1 0,72% 1,00% 

Ξζχρι ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ 
ζκκεςθσ, δεν λάβαμε επιςτολζσ 
επιβεβαιϊςεων τθσ Διοικιςεωσ κακϊσ 
και επιςτολι από το Οομικό φμβουλο 
τθσ εταιρίασ.(24) 

1 0,72% 1,00% 

Ξθ διενζργεια πρόβλεψθσ απαξίωςθσ 
των αποκεμάτων.(10) 

1 0,72% 1,00% 

Θ διάκεςθ των αποτελεςμάτων τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ.(23) 

1 0,72% 1,00% 

Τπάρχουν απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ από 
μετόχουσ ι όργανα τθσ διοίκθςθσ για τισ 
οποίεσ ςυντρζχουν οι διατάξεισ του 
άρκ.23α (2190/1920).(11) 

1 0,72% 1,00% 

Δεν τζκθκαν υπόψθ του ορκωτοφ οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιρίασ που θ 
ελεγχόμενθ ζχει ςυμμετοχι ς ’αυτιν και 
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 
αξία τθσ.(15) 

1 0,72% 1,00% 

Ματαχϊρθςθ κονδυλίου ςε λάκοσ 
λογαριαςμό με επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια.(8) 

1 0,72% 1,00% 

 
138 100,00%  
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9.4 Παξαηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη σο ζέκαηα έκθαζεο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην θξίλακε ζθφπηκν λα επηζεκαίλνπκε εθείλα ηα ζέκαηα ζηα 

νπνία ε έξεπλά καο έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνπο ίδηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

εηαηξίεο, άιινηε ηνπο ζπλαληάκε ζηελ παξάγξαθν έκθαζεο ρσξίο λα δηαηππψλεηαη 

θακία επηθχιαμε γηα απηνχο θαη άιινηε ζαλ παξαηεξήζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

γλψκε κε επηθχιαμε. 

Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

αιινηψλεη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο 

αιιά θαη γηα ηνπο ηξίηνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην αλ κηα επηρείξεζε ζπλνδεχεηαη 

απφ πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε ή φρη. 

Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε χπαξμε αλέιεγθησλ 

θνξνινγηθά πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πνπ έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ηηο ηνπνζεηεί ζηηο παξαηεξήζεηο θαη έλα εμίζνπ κεγάιν θνκκάηη ησλ 

νξθσηψλ ηηο αληηκεησπίδεη σο ζέκα έκθαζεο.  Κη αλ δελ είλαη εχθνιν - ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ παξαπάλσ ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο - λα πξνβιεθζεί ε επίπησζε ηνπ ζηα 

δηάθνξα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλαληήζακε θαη‟ επαλάιεςε 

άιινπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ησλ εηαηξηψλ, πνπ θαηά ηελ γλψκε καο ελψ ζα έπξεπε 

λα νδεγήζνπλ ζηελ έθθξαζε ηεο επηθχιαμεο ηνπ νξθσηνχ, ηειηθά νδεγνχλ ζηελ 

απιή αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο σο ζέκαηνο έκθαζεο.  

Πηζηεχνπκε φηη φια ηα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιία πεξί ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα έπξεπε λα αλαθέξνληαη σο παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

παξαπιεξνθφξεζεο ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ. Με απηήλ ηελ γλψκε θαίλνληαη λα 

ζπκθσλνχλ θαη νη λνκνζεηηθέο αξρέο πνιιψλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ε 

χπαξμε παξαγξάθνπ έκθαζεο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ ειιεληθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο 1000 εηαηξίεο ηεο έξεπλαο καο, νη 

506 εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο ζέκαηα έκθαζεο, ελψ νη 494 δελ 

εκθαλίδνπλ. 
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Πίλαθαο 186: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ 

Θζματα Ζμφαςθσ 
Ξε Θζματα Ζμφαςθσ 506 

Χωρίσ Θζματα Ζμφαςθσ 494 

 φνολο Πιςτοποιθτικϊν Ελζγχου 1000 

 

 

ρεδηάγξακκα 116: Πιήζνο εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζέκαηα έκθαζεο ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε παξαθάησ θάπνηεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

ζπλαληήζακε θαη‟ επαλάιεςε σο ζέκαηα έκθαζεο ρσξίο λα δηαηππψλεηαη θακία 

επηθχιαμε απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ, αιιά θαη σο παξαηεξήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

έθθξαζε γλψκεο κε επηθχιαμε απφ ηνλ νξθσηφ. Κάζε παξαηήξεζε ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ έλα θσδηθφ αξηζκφ ψζηε λα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζην παξάξηεκα γηα ηελ 

πιήξε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαηήξεζεο. 

 

 Με δηελέξγεηα ή αλεπαξθήο δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. (1) 

 Τπάξρνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο δειψζεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.(2) 

 Με δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε.(3) 

 Με δηελέξγεηα πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ.(4) 

 Γελ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο γηα πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο 

Ξε Θζματα 
Ζμφαςθσ 506 

Χωρίσ Θζματα 
Ζμφαςθσ 494 
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ηφθνπο ππεξεκεξίαο απφ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.(7) 

 Τπάξρνπλ απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο απφ κεηφρνπο ή φξγαλα ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ.23α (2190/1920).(11) 

 Σα Η.Κ. είλαη κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ή έρνπλ θαηαζηεί 

αξλεηηθά θαη ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ησλ αξζ.47 θαη 48 (2190/1920).(12) 

 Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηβεβαησζεί ην ππφινηπν ζπγθεθξηκέλνπ 

θνλδπιίνπ.(13) 

 Με δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο ή κε 

ινγηζηηθνπνίεζε επηβιεζέλησλ απνδεκηψζεσλ.(16) 

 ην ινγαξηαζκφ Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ 

δελ αθνξνχλ πιένλ επελδπηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο ή ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ 

ιαλζαζκέλα θεθαιαηνπνηήζεθαλ.(17) 

 ηηο ζπκκεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο πνπ δελ 

ειέγρνληαη απφ νξθσηφ.(21) 

 Ζ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.(23) 

 Μέρξη ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ ιάβακε επηζηνιέο 

επηβεβαηψζεσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαζψο θαη επηζηνιή απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν 

ηεο εηαηξίαο.(24) 

 Σα θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, πξνθχπηνπλ 

απφ βεβαηψζεηο ησλ θνηλνπξαμηψλ.(26) 

 Τπάξρεη ζνβαξή ακθηβνιία σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα 

ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. (27) 

 Τπαγσγή ή αίηεζε ππαγσγήο ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζε άξζξν 

εηδηθνχ λφκνπ. (31) 

 ε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο έρνπλ γξαθηεί πξνζεκεηψζεηο γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.(41) 
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9.5 Ακθηζβεηνύκελεο  Παξαηεξήζεηο 

 

Πηζηεχνπκε φηη αμίδεη λα ζηαζνχκε ζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ καο πξνθάιεζαλ 

εληχπσζε θαη καο πξνθάιεζαλ εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ ζαθήλεηα θαη άξα θαη 

ρξεζηκφηεηα ηεο γλψκεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 700 & 701, ζε θάζε παξαηήξεζε πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη: 

 Ζ δηαπηζησκέλε, απφ ηνλ έιεγρν, παξέθθιηζε απφ ηηο παξαδεγκέλεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ή απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ (πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δηαθσλία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηελ 

παξέθθιηζε). 

 ηαλ πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ επαξθνχο γλψκεο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν πεξηνξίζηεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ ειεγθηή 

λα ζρεκαηίζεη επαξθή γλψκε γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ή γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ 

ειεγθηή). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη βάζε ηνπ ίδηνπ Γηεζλνχο Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ, νη 

παξαηεξήζεηο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη: 

 χληνκεο, δειαδή λα πεξηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κφλνλ απηέο, 

 αθείο, δειαδή λα δηαηππψλνληαη κε δφθηκν ιεθηηθφ, ρσξίο δηθνξνχκελεο 

ιέμεηο ή θξάζεηο θαη 

 Πιήξεηο, δειαδή λα πεξηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κφλνλ απηέο, 

ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα θαηαλνεί ακέζσο ηε δηαθσλία ή ηελ 

ακθηβνιία ηνπ ειεγθηή, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ηαλ απφ ηελ παξαηήξεζε 

πξνθχπηεη επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ απφ ηελ επίδξαζε 

απηή, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε (αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο), πξέπεη λα γίλεηαη γεληθή εθηίκεζε ηεο 

επίδξαζεο ή ζρεηηθή αλαθνξά γηα αδπλακία νπνηαζδήπνηε εθηίκεζεο. 
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Παξαζέηνπκε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο απηνιεμεί ψζηε λα κελ ηηο 

αιινηψζνπκε θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο αζάθεηάο ηνπο. Απφ κηα 

άιιε ζθνπηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο εθ 

κέξνπο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ παξαπησκάησλ ησλ 

ειεγρζεηζψλ εηαηξηψλ. 

 ηα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ «Πειάηεο», «Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο ζε 

θαζπζηέξεζε» θαη «Υξεψζηεο Γηάθνξνη» πεξηιακβάλνληαη ππφινηπα ζε 

θαζπζηέξεζε θαη αθίλεηα ππφινηπα άλσ ηνπ έηνπο ζπλνιηθνχ χςνπο € 590 

ρηι. πεξίπνπ έλαληη ησλ νπνίσλ ε εηαηξία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα 

ηελ πεξίπησζε κε είζπξαμεο ηνπο. Ζ Γηνίθεζε καο δηαβεβαίσζε φηη έρεη ιάβεη 

φια ηα απαξαίηεηα επηρεηξεκαηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ. 

 ηη πηζηεχεη ν ειεγθηήο? ηη ζα εηζπξαρζνχλ νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε 

γηα παξαηήξεζε ή φρη? 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Σν θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ «Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο» € 5,2 

εθαη. πεξίπνπ, αθνξά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ θπξίσο ζε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο ζηα ξγαλα ηεο Γηνίθεζεο. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 Ζ εηαηξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ 1073/8.4.2008, επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

ρξήζεο κε ην 1/3 ησλ ρξεσζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ USD, πνζνχ 

81262,33 € πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 30.06.2008 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ «Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο». 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 

 ην ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ «Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο» 

θαηαρσξήζεθε πνζφ 906.900,44 €, πνπ αθνξά δεκίεο ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

παξαγψγσλ. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  
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 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 χκθσλα κε ηελ επηζηνιή πνπ ιάβακε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν έρνπλ 

αζθεζεί θαηά ηεο εηαηξίαο νη εμήο αγσγέο: Αγσγή πνζνχ 93 ρηι. πνπ 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη δεθηή, θαη αγσγή πνζνχ 373 ρηι. γηα ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη επηδίθαζε θάπνηνπ κηθξνχ πνζνχ. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 ην ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ ρξήζεο-Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία € 127.182,89 κε απνηέιεζκα λα είλαη ηζφπνζα 

απμεκέλα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο πξν θφξσλ θαη απμεκέλα ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξίαο θαηά € 70.000,00 πεξίπνπ. 

 Δίλαη ζαθήο ε παξαηήξεζε? 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 Ο ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ «Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα» πεξηιακβάλεη πνζά 

εζφδσλ € 600 ρηι. πνπ αθνξά πξνεγνχκελε ρξήζε. Μέρξη ζήκεξα έρεη 

ηαθηνπνηεζεί κφλν κέξνο ηνπ πνζνχ απηνχ. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Ζ εηαηξία, θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ δηελεξγεί απνζβέζεηο ζηελ αμία 

δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηνπ ζήκαηφο ηεο.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 

 ην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» πνζνχ € 

346.123,26 απεηθνλίδεηαη: 

a) ε αμία θηήζεο κεηνρψλ πνζνχ € 280.000,00 Α.Δ. εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο δελ ειέγρνληαη απφ 

νξθσηφ ειεγθηή θαη, 

b) ε αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ € 66.123,26 ζε κηα πξνζσπηθή εηαηξία 

ε νπνία δελ ειέγρεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή. 

Ρι ανωτζρω ςυμμετοχζσ ζχουν αποτιμθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκ. 43 

παρ.6 του Ο.2190/1920.  
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 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαινγνχληα ζ' 

απηήλ θέξδε € 346.548,18 θαη δεκίεο € 51.238,94 ηεο ρξήζεο 2009 απφ 

ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Σν θνλδχιη ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 

αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ πνζά πνπ δηαρεηξίδεηαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Σειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2065/92 έγηλε ζηε ρξήζε 2008. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 Ζ εηαηξία θαηά πάγηα ηαθηηθή εκθαλίδεη σο έζνδα ηα έξγα πνπ ηηκνινγεί. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 ηελ ειεγρφκελε ρξήζε ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απμήζεθε θαηά 

1.220.001,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη θεθαιαηνπνίεζε ππεξαμίαο 

αθηλήησλ (ιεπηνκέξεηεο ζην πξνζάξηεκα).  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 Ο ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» πεξηιακβάλεη 

ζπκκεηνρέο ζε εηαηξίεο κε ειεγρφκελεο απφ νξθσηφ ειεγθηή. Ζ ινγηζηηθή 

ηνπο αμία δελ ππνιείπεηαη ηεο αμίαο θηήζεσο (ιεπηνκέξεηεο ζην πξνζάξηεκα).  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 
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 ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ελζσκαησζεί νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ζην εμσηεξηθφ (Abu Dhabi) θαηά ηελ 

31.12.2009 , νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ αλσηέξσ 

ρψξα νξθσηφ ειεγθηή θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 23% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Σν ππνθαηάζηεκα παξνπζίαζε ζηε ρξήζε 2009 δεκία 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 31.800,00 πεξίπνπ, πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ελεξγεηηθνχ «πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

(Κνηλνπξαμίεο)» θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ παζεηηθνχ «Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο επηρεηξήζεηο ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(Κνηλνπξαμίεο)» απεηθνλίδνπλ ηελ αμία θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε 

Κνηλνπξαμίεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ηηο πθηζηάκελεο ηελ 31.12.2009 

ππνρξεψζεηο πξνο απηέο αληίζηνηρα.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ελεξγεηηθνχ «Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο», πεξηιακβάλεη 

επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ € 6.426.746,24 απφ θνηλνπξαμίεο, απνζβεζηέεο 

πξνο 20%. ηελ παξνχζα ρξήζε, φπσο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο 

δηελεξγήζεθε απφζβεζε πνζνχ € 1.285.349,25, ρσξίο ηελ έθπησζε ηεο απφ ηα 

έζνδα, αλακνξθψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Με βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2065/92, φπσο ηζρχεη, έγηλε ζηελ 

θιεηφκελε ρξήζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ησλ θηηξίσλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο απμήζεθε ε 

αμία θηήζεο ησλ θηηξίσλ θαηά € 64.576,71 θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

ησλ θηηξίσλ θαηά € 50.958,20. Ζ δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο πνπ πξνέθπςε € 

13.978,51, κεηαθέξζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

«Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Οη 
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απνζβέζεηο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ππνινγίζηεθαλ ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε 

αμία ησλ θηηξίσλ θαη είλαη κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ ζα πξνέθππηαλ αλ 

δελ είρε γίλεη αλαπξνζαξκνγή θαηά € 4.843,25. 

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 ην ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ «Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο» 

κεηαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε θεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνη ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 700,00 ρηι. πεξίπνπ ξπζκηζκέλσλ δαλείσλ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ελ ιφγσ δάλεηα Αγξνηηθήο Σξάπεδαο πθίζηαληαη 

εγθεθξηκέλε παξνρή εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Ζ εηαηξία, ζηελ παξνχζα ρξήζε, ζρεκάηηζε πξφβιεςε ππνηίκεζεο γηα 

βξαδέσο θηλνχκελα έηνηκα πξντφληα πξνεγνχκελεο ρξήζεο χςνπο € 32 ρηι. 

πεξίπνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα θέξδε ρξήζεο εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά € 32 

ρηι. πεξίπνπ.  

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Μεηαμχ ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηηαγέο 

καθξνπξφζεζκεο ιήμεο πνζνχ € 1.400.000,00 εθδφζεσο ζπλδεδεκέλεο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο.  

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνζνχ € 129.655,00 κείσζαλ 

ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  
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 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα?  

 κήπσο έπξεπε λα αλαθεξζεί ζηα ζέκαηα έκθαζεο? 

 ην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» πνζνχ € 59.790,43 

απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο κεηνρψλ ζε εηαηξία ηνπ εμσηεξηθνχ, ηεο νπνίαο ε 

απνηίκεζε έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη απ‟ 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..). 

 είλαη αλαγθαία ε παξαηήξεζε?  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ παζεηηθνχ «Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ» πνζνχ € 

6.324.653,34 αθνξά επηρνξεγήζεηο απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο νη νπνίεο έρνπλ ηηκνινγεζεί ζηελ παξνχζα ρξήζε αιιά αθνξνχλ 

έξγα ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Γελ έγηλαλ απνζβέζεηο παγίσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 355 ρηι.  

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 

 Δπίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ πνζνχ € 600 ρηι. πεξίπνπ, ηηο νπνίεο ε εηαηξία έρεη 

βάζηκνπο ιφγνπο λα ακθηζβεηεί, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ππνρξεψζεσλ. 

 δηαθσλία ή ακθηβνιία ηνπ νξθσηνχ?  

 επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα? 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

10.1 ύλνςε πκπεξαζκάησλ 

 

Ζ έξεπλα καο έδεημε φηη νη εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο νη ειιεληθέο κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

εηθφλα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαη 

ην γεγνλφο φηη κφιηο 2 ζηηο 10 απνζπνχλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπο. 

Κχξην πξφβιεκα είλαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ ζπλαληάηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγμακε. Αθνινπζεί ε χπαξμε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο  κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 

νξηζηηθνπνηεζνχλ, ρσξίο λα έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.  

Πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθαλίδνπλ, ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο πνπ νδεγεί ζε εηθνληθή αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε κε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ, αιιά θαη ε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα 

ινηπνχο θηλδχλνπο.  

Σέινο θαη ε κε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ απνζβέζεσλ απνδείρζεθε κηα απφ 

ηηο ζπρλά αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηά θιάδν αλάιπζεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ ηάζε πνπ εκθαλίδεη θαζέλαο απφ απηνχο ζηελ κε αιεζή απεηθφληζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ. Πξσηαζιεηήο ζηελ δηαθάλεηα 
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αλαδείρζεθε ν θιάδνο ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ 

πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο φηη νη εηαηξίεο απηέο είλαη 

λέεο, δηθαηνινγεί γηαηί δελ έρνπλ κεγάιε επηξξέπεηα ζε νπζηψδε ζθάικαηα θαη 

παξαιήςεηο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οπζηαζηηθά 

νη λέεο εηαηξίεο δελ έρνπλ «πξνιάβεη» λα έξζνπλ ζε αλάγθε λα παξαπνηήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ή δελ έρνπλ «πξνιάβεη» λα εθηεζνχλ πνιχ ζηνλ 

θίλδπλν πνπ έρεη κηα εηαηξία φζν πεξλάεη ν ρξφλνο λα ππνπέζεη ζε κε εζειεκέλν 

ινγηζηηθφ ζθάικα. Άξα έλα ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη, φηη φζν πην 

λέα είλαη κηα εηαηξία, ηφζν πην κηθξή είλαη ε πηζαλφηεηα παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Φπζηθά απηφ ην ζπκπέξαζκα πξέπεη λα γίλεη θαη 

αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. ηνλ αληίπνδα, ηελ κεγαιχηεξε επηξξέπεηα ζε 

νπζηψδε ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο έρεη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

ζήξαο θαη δαζνθνκίαο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα 

βησζηκφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ. 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο ζηνλ νπνίν 

θαηαηάμακε ηνπο θιάδνπο βάζεη ηεο επηξξέπεηάο ηνπο ζηελ εκθάληζε παξαηεξήζεσλ 

θαη άξα ζηελ αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο εηθφλαο ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 

απφ θιάδν ζε θιάδν σο πξνο ην πνζνζηφ χπαξμεο πηζηνπνηεηηθψλ απαιιαγκέλσλ 

απφ παξαηεξήζεηο, αιιά θαη σο πξνο ην κέζν φξν παξαηεξήζεσλ αλά θιάδν. 
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Πίλαθαο 187: χγθξηζε κέζνπ φξνπ παξαηεξήζεσλ θαη πνζνζηνχ «θαζαξψλ» 

πηζηνπνηεηηθψλ αλά θιάδν 

 Μ.Ο. 

παρατηρήςεων 

ανά κλάδο 

Πιςτοποιητικά 

χωρίσ 

παρατηρήςεισ 

Πιςτοποιητικά 

με 

παρατηρήςεισ 

Παροχή ηλεκτρικοφ ρεφματοσ, 

φυςικοφ αζριου και νεροφ 

0,75 45,00% 55,00% 

Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί 

1,08 39,05% 60,95% 

Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, 

εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικζσ 

δραςτηριότητεσ 

1,83 23,36% 76,64% 

Τγεία και κοινωνική μζριμνα 1,86 27,27% 72,73% 

Καταςκευζσ 1,97 20,00% 80,00% 

Μεταφορζσ, αποθήκευςη και 

επικοινωνίεσ 

2,19 18,10% 81,90% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

επιςκευή αυτοκίνητων οχημάτων, 

μοτοςικλετών και ειδών 

προςωπικήσ και οικιακήσ χρήςησ 

2,32 13,46% 86,54% 

Αλιεία 2,40 15,00% 95,00% 

Μεταποιητική Βιομηχανία 2,46 8,57% 91,43% 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 2,49 13,33% 86,67% 

Εκπαίδευςη 2,50 16,67% 83,33% 

Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ 

υπηρεςιών υπζρ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου και άλλων υπηρεςιών 

κοινωνικοφ ή ατομικοφ χαρακτήρα 

2,56 18,60% 81,40% 

Ορυχεία και Λατομεία 2,58 19,23% 80,77% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και 

δαςοκομία 

2,95 2,38% 97,62% 
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ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα αλά κέγεζνο, πην κεγάιν θίλδπλν αιινίσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο κεγάινπ κεγέζνπο φπσο απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αθνινπζνχλ νη εηαηξίεο κε πςειέο 

πσιήζεηο. Έπνληαη νη εηαηξίεο κε ηζρλά πξν θφξσλ απνηειέζκαηα πνπ πξνθαλψο 

επηδηψθνπλ ηελ σξαηνπνίεζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ. Αληίζεηα πην «εηιηθξηλήο» 

εκθαλίδνληαη νη εηαηξίεο κηθξνχ κεγέζνπο θαη νη εηαηξίεο κε πεξηνξηζκέλν θχθιν 

εξγαζηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ, νη εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ρακεινχο 

δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ πξνο 

πσιήζεηο θαη πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ είλαη πην 

επηξξεπείο ζηελ παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ πςεινχο δείθηεο πσιήζεσλ πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ, απαηηήζεσλ πξνο πσιήζεηο θαη απαηηήζεσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαηά ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη 

αξηζκνδείθηεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 188: χγθξηζε κέζνπ φξνπ παξαηεξήζεσλ θαη πνζνζηνχ «θαζαξψλ» 

πηζηνπνηεηηθψλ αλά κέγεζνο-δείθηε 

 Μ.Ο. 

Παρατηρήςεων 

ανά μζγεθοσ 

Πιςτοποιητικά 

χωρίσ 

παρατηρήςεισ 

Πιςτοποιητικά 

με 

παρατηρήςεισ 

Πωλήςεισ (οι 100 καλφτερεσ) 2,33 16,00% 84,00% 

Πωλήςεισ (οι 100 χειρότερεσ) 0,97 44,00% 56,00% 

Προ Φόρων Αποτελζςματα (οι 100 

καλφτερεσ) 

2,00 22,00% 78,00% 

Προ Φόρων Αποτελζςματα (οι 100 

χειρότερεσ) 

2,29 22,00% 78,00% 

φνολο Ενεργητικοφ (οι 100 

καλφτερεσ) 

2,66 17,00% 83,00% 

φνολο Ενεργητικοφ (οι 100 

χειρότερεσ) 

1,12 39,00% 61,00% 
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Προ Φόρων Αποτελζςματα προσ 

Πωλήςεισ (οι 100 καλφτερεσ) 

1,38 35,00% 65,00% 

Προ Φόρων Αποτελζςματα προσ 

Πωλήςεισ (οι 100 χειρότερεσ) 

1,87 32,00% 68,00% 

Πωλήςεισ προσ φνολο Ενεργητικοφ 

(οι 100 καλφτερεσ) 

1,90 16,00% 84,00% 

Πωλήςεισ προσ φνολο Ενεργητικοφ 

(οι 100 χειρότερεσ) 

1,04 46,00% 54,00% 

Προ Φόρων Αποτελζςματα προσ 

φνολο Ενεργητικοφ (οι 100 

καλφτερεσ) 

1,42 32,00% 68,00% 

Προ Φόρων Αποτελζςματα προσ 

φνολο Ενεργητικοφ (οι 100 

χειρότερεσ) 

1,84 30,00% 70,00% 

 Κδια Κεφάλαια προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 καλφτερεσ) 

1,03 40,00% 60,00% 

 Κδια Κεφάλαια προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 χειρότερεσ) 

2,42 17,00% 83,00% 

Αςώματεσ και Ενςώματεσ 

Ακινητοποιήςεισ προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 καλφτερεσ) 

1,61 30,00% 70,00% 

Αςώματεσ και Ενςώματεσ 

Ακινητοποιήςεισ προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 χειρότερεσ) 

1,25 35,00% 65,00% 

Απαιτήςεισ προσ Πωλήςεισ (οι 100 

καλφτερεσ) 

1,97 22,00% 78,00% 

Απαιτήςεισ προσ Πωλήςεισ (οι 100 

χειρότερεσ) 

1,42 31,00% 69,00% 

Απαιτήςεισ προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 καλφτερεσ) 

2,10 15,00% 85,00% 

Απαιτήςεισ προσ φνολο 

Ενεργητικοφ (οι 100 χειρότερεσ) 

1,34 36,00% 64,00% 
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10.2 Δπίινγνο - Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ηφζν ε ζεσξεηηθή φζν θαη ε 

εκπεηξηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηφζν ηνπο 

εξεπλεηέο φζν θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο αξζξνγξαθίαο καο έδεημε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ αιινίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κηα εηαηξίαο, 

αιιά θαη πνηθίιεο ηερληθέο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

Ο ξφινο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ θαινχληαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αθξίβεηα θαη 

ηελ δηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε 

ηνπο κέζα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ 

απνθάιπςε ησλ ηερληθψλ παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ηφζν απφ ηελ αληίζηνηρε αξζξνγξαθία, φζν θαη απφ ηελ ζπλαθή λνκνζεζία. Γη' απηφ 

ην ιφγν εμεηάζακε θαη ηελ εκπινθή ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζε θάπνηα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ινγηζηηθά ζθάλδαια, πνπ νδήγεζαλ θαη ζηελ αλάγθε δηεμνδηθφηεξεο 

κειέηεο ηνπο θαηλνκέλνπ ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. 

Θέινληαο λα εξεπλήζνπκε ηελ έθηαζε ηεο αιινίσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ εμεηάζακε 1000 κε εηζεγκέλεο αλψλπκεο 

εηαηξίεο. Ζ επηινγή λα ειέγμνπκε κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηεξίρηεθε θαηαξρήλ ζην 

γεγνλφο φηη νη κέρξη ηψξα δηεμαρζείζεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα αθνξνχλ εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο θαη αθεηέξνπ γηαηί νη κε εηζεγκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο απνηεινχλ ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ έξεπλά καο έδεημε φηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ νη 

νξθσηνί ειεγθηέο δελ εθθξάδνπλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπο, σο πξνο ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεγεζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

δηαηππψλνπλ γη‟ απηφ ην ιφγν ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Ο κε ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ ή ε δηελέξγεηα κεησκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα κηα 

ζεηξά απφ ζέκαηα είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε παξαηήξεζε ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο καο. Ζ παξαπάλσ πξαθηηθή έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ εηαηξίεο 

εκθαλίδνπλ απμεκέλα Καζαξά Κέξδε θαη πςειφηεξε Καζαξή Θέζε, αθνχ δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηηο πξνβιέςεηο πνπ ζα έπξεπε. Ζ 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ζα επηβάξπλε ηζφπνζα ηα Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

Δπίζεο ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδνπλ ηελ παξαηήξεζε πεξί χπαξμεο 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη 

νξηζηηθνπνηεζνχλ, ρσξίο λα έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

Ζ θαηά θιάδν αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο, καο έδεημε φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε θιάδνπ λα αιινηψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν 

ζην πνζνζηφ θαζαξψλ πηζηνπνηεηηθψλ αλά θιάδν, φζν θαη ζην κέζν φξν 

παξαηεξήζεσλ αλά θιάδν.  

Σέινο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ αλαιχνληαο βαζηθά νηθνλνκηθά 

κεγέζε θαη δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκάδηα χπαξμεο 

επηλνεηηθήο ινγηζηηθήο, πγθεθξηκέλα πην επηξξεπείο εκθαλίδνληαη νη κεγάιεο ζε 

πεξηνπζία θαη θχθιν εξγαζηψλ επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο κε ρακειά ή αξλεηηθά 

πξν θφξσλ απνηειέζκαηα, νη επηρεηξήζεηο κε ρακειφ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, νη επηρεηξήζεηο κε πςειφ δείθηε πσιήζεσλ πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ θαη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφ δείθηε απαηηήζεσλ πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ. 

Ζ έξεπλα καο έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε κεζνδνινγία 

θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. πσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (content analysis). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

κία ηερληθή γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ πεξίπησζε 

καο, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη ζηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απηά πεξηέρνπλ. 
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Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε κε ρξήζε θάπνησλ 

ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ, κε απνηέιεζκα, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεη 

πεξηγξαθηθά θαη λα κε γίλνπλ θάπνηνη έιεγρνη ζεκαληηθφηεηαο γηα ηα απνηειέζκαηά 

καο.  

Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο, είλαη φηη ειέγρζεθαλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ ππφ 

έξεπλα εηαηξηψλ κφλν γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2009. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηζζνηέξσλ δηαδνρηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εκθαληδφκελσλ παξαηεξήζεσλ – 

επηζεκάλζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ηφζν ζην ζχλνιν ησλ κε εηζεγκέλσλ, φζν θαη 

θαηά θιάδν. 

Θα κπνξνχζε, αθφκα, λα γίλεη κία πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε, γηα ηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη 

παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



319 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Παξαηεξήζεηο Οινθιεξσκέλεο 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νινθιεξσκέλεο νη παξαηεξήζεηο ηεο έξεπλαο καο. ηνπο 

πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ, αλαθέξεηαη ε πεξίιεςε 

θάζε παξαηήξεζεο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε έλαλ θσδηθφ αξηζκφ κέζα ζε παξέλζεζε. 

Αλαηξέρνληαο ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, βξίζθνπκε ηελ θάζε  

παξαηήξεζε νινθιεξσκέλε. 

 

 

1) Ζ εηαηξία (θάπνηεο θνξέο βαζηδφκελε ζηελ ππ' αξηζκφ 205/88 γλσκνδφηεζε 

ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ην άξζξν 31 

παξ.1 ηνπ Ν.2238/94) θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..) δελ 

ζρεκαηίδεη θαζφινπ ή δελ ζρεκαηίδεη επαξθή πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, κε 

ζπλέπεηα ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε λα κελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσζηά ή θαη 

θαζφινπ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο λα 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

2) Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν 

επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη 

γίλεη πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

3) ηνπο ινγαξηαζκνχο απαηηήζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε. Καηά παξέθθιηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 

2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε. Λφγσ ηνπ 

κε ζρεκαηηζκνχ ηεο πξφβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ, ηα 
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απνηειέζκαηα (ελδερνκέλσο θαη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

4) ηνπο ινγαξηαζκνχο ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο  

απεηθνλίδνληαη ε αμία θηήζεο ζπκκεηνρψλ ζε εηαηξίεο. Καηά παξέθθιηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 

2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ππνηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηνρψλ απηψλ, κε ζπλέπεηα ε αμία ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα 

απμεκέλνη. 

5) Γελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ κε 

ζπλέπεηα Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, Απνηειέζκαηα θαη Ίδηα Κεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα απμεκέλα. 

6) Γελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί Δμφδσλ Πνιπεηνχο Απφζβεζεο κε 

ζπλέπεηα Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο, Απνηειέζκαηα θαη Ίδηα Κεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα απμεκέλα. 

7) ηνπο ινγαξηαζκνχο Μαθξνπξνζέζκσλ θαη Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ γηα πξφζηηκα, 

πξνζαπμήζεηο θαη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνπ ζα επηβιεζνχλ ιφγσ 

εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο ή έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ 

δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. 

8) Έρεη γίλεη θαηαρψξεζε θνλδπιίνπ ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ (π.ρ. πνζά 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ ζε ινγαξηαζκφ ελεξγεηηθνχ) κε ζπλέπεηα 

ν ινγαξηαζκφο απηφο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο λα 

εκθαλίδνληαη αιινησκέλα. 

9) Γελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο επί Αζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ κε ζπλέπεηα 

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, Απνηειέζκαηα θαη Ίδηα Κεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα απμεκέλα. 

10) Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή έπξεπε λα είρε ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ. Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ ηεο 

πξφβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απνζεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

11) ε ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξίαο φπσο Απαηηήζεηο, Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε, Λνγαξηαζκφο Γηαρείξηζεο θαη πξνθαηαβνιψλ, πεξηιακβάλνληαη θαη 
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απαηηήζεηο απφ κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο ή απφ φξγαλα ηεο δηνίθεζεο πνπ θαηά 

ηελ γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή, γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

12) Σα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξίαο (αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη παξαηεξήζεηο) 

είλαη κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ή έρνπλ 

θαηαζηεί αξλεηηθά ή ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη άξα ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

13) Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα ειέγμεη ν νξθσηφο ειεγθηήο-ινγηζηήο ηα θαηάιιεια 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη δηθαηνινγεηηθά έηζη ψζηε λα επηβεβαηψζεη 

ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ή δελ έιαβε επηζηνιέο επηβεβαίσζεο ηνπ ππνινίπνπ ή 

έιαβε επηζηνιέο επηβεβαίσζεο ηνπ ππνινίπνπ κε δηαθνξέο απ' ηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

14) Ζ εηαηξία δελ έρεη ινγηζηηθνπνηήζεη πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα, ππνρξεψζεηο 

ή πξνβιέςεηο πνπ φθεηιε λα εκθαλίζεη, κε απνηέιεζκα ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα απμεκέλα θαηά ηα 

αληίζηνηρα πνζά. 

15) ην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» απεηθνλίδεηαη ε 

αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο ζε εηαηξία (π.ρ. Α.Δ. κε εηζεγκέλε, Δ.Π.Δ., Δ.Δ., 

θ.ιπ.). Γελ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (ή ε εηαηξία ηεξεί βηβιία Β' θαηεγνξίαο, ή ε εηαηξία είλαη Α.Δ. 

πνπ ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ρσξίο λα γλσξίδνπκε ην απνηέιεζκα απηήο), 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία ηεο θαη ζπλεπψο δηαηεξνχκε 

επηθχιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο θαη ηηο ελδερφκελεο 

επηπηψζεηο ζηα Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. 

16) Δίλαη πηζαλφ λα επδνθηκήζνπλ επίδηθεο ππνζέζεηο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο ή 

έρνπλ εθδηθαζηεί θαη επηβιεζεί απνδεκηψζεηο (ζχκθσλα κε ηνλ λνκηθφ 

ζχκβνπιν ηεο εηαηξίαο) γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξία ζα έπξεπε λα έρεη ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

17) ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ παγίσλ «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη 

πξνθαηαβνιέο θηήζεο παγίσλ» πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ δελ αθνξνχλ 

πιένλ επελδπηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο ή πνζά πνπ αθνξνχλ ηξέρνπζεο 

δαπάλεο πνπ ιαλζαζκέλα θεθαιαηνπνηήζεθαλ. Σα πνζά απηά ζα έπξεπε λα 
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επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

Καζαξήο Θέζεο ηεο. 

18) Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξνέθπςαλ 

πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο νη νπνίνη ζα επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε ηεο επφκελεο ρξήζεο (επφκελε ρξήζε ηεο 

ρξήζεο πνπ νινθιεξψζεθε ν έιεγρνο). 

19) ην ινγαξηαζκφ «Λνηπά Έμνδα Δγθαηάζηαζεο» θεθαιαηνπνηήζεθαλ 

ιαλζαζκέλα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ή άιια έμνδα θαη δεκίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζβεζηνχλ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, ελψ ζα έπξεπε λα επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. Καηά ηα ζπλέπεηα θεθαιαηνπνηεζέληα θνλδχιηα, 

απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη αιινησκέλα. 

20) Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ Υξεφγξαθα, έρεη απνηηκεζεί εζθαικέλα θαη 

εκθαλίδεηαη απμεκέλν, κε ζπλέπεηα θαη ηα Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

21) ην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» πεξηιακβάλεηαη 

πνζφ πνπ αθνξά αμία θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε Κνηλνπξαμίεο, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δελ ειέγρνληαη απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή. 

22) Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πεξηέρνπλ πνζά εζφδσλ ή εμφδσλ 

πνπ αθνξνχλ άιιεο ρξήζεηο, ή, έζνδα ή έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε ινγίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ή κεηαθέξζεθαλ ζε επφκελεο 

ρξήζεηο, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ρξήζεο λα 

εκθαλίδνληαη αιινησκέλα. 

23) Ζ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. κε δηαλνκή κεξίζκαηνο) ηειεί ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

24) Μέρξη ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ ιάβακε επηζηνιέο 

επηβεβαηψζεσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαζψο θαη επηζηνιή απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν 

ηεο εηαηξίαο (γηα ηπρφλ αγσγέο ηξίησλ θαηά απηήο, γηα ηα αθίλεηα πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξία θαζψο θαη γηα ηπρφλ εκπξάγκαηα βάξε επ' απηψλ ) 

κε ζπλέπεηα ηνλ ζρεηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο 

απξφζθνπηεο δξάζεο ηεο εηαηξίαο. 

25) Έρεη γίλεη θαηαρψξεζε θνλδπιίνπ ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ, ρσξίο σζηφζν ην 

ζπγθεθξηκέλν ιάζνο λα επεξεάδεη ην χςνο ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 
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26) Σα θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο, πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ θνηλνπξαμηψλ. 

27) Τπάξρεη ζνβαξή ακθηβνιία σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα 

ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ ζπλερίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζαλ βηψζηκεο κνλάδεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα, δελ πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, πνπ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί αλαγθαία εάλ ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

28) Ζ εηαηξία (ζηεξηδφκελε ζην Ν. 3299/2004) αιιά θαηά παξέθθιηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 

2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..), δελ δηελήξγεζε απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ κε ζπλέπεηα ε αμία ησλ επηρνξεγήζεσλ λα εκθαλίδεηαη απμεκέλε 

ελψ ηα απνηειέζκαηα λα εκθαλίδνληαη κεησκέλα. 

29) ην θνλδχιη «Πξνθαηαβνιέο Αγνξψλ» πεξηιακβάλνληαη αθίλεηα ππφινηπα γηα 

ηα νπνία δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε 

απψιεηαο ηνπο. Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο, νη πξνθαηαβνιέο 

αγνξψλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

30) Ζ εηαηξία δελ δηελήξγεζε ινηπέο πξνβιέςεηο  σο φθεηιε (π.ρ. πξνβιέςεηο γηα 

πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ, γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα, γηα έμνδα 

πξνζσπηθνχ, γηα ζπληήξεζε ή επηζθεπή παγίσλ, γηα αθίλεηα ππφινηπα ζε 

ινηπνχο ινγαξηαζκνχο πιελ απαηηήζεσλ θ.ιπ.), κε ζπλέπεηα απνηειέζκαηα 

θαη ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

31) Ζ εηαηξία ιφγσ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαηέζεζε αίηεζε 

ππαγσγήο ή έρεη ππαρζεί ζε άξζξν εηδηθνχ λφκνπ (άξζξν 44 Ν.1892/90, 

άξζξν 99 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα). 

32) Γελ επαιεζεχηεθε κε θαηακέηξεζε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ «Σακείν» (επεηδή π.ρ. φπσο δειψζεθε, ηα κεηξεηά θπιάζζνληαη 

εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε επζχλε ηεο δηνίθεζεο). 

33) Ζ εηαηξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ 

1073/8.4.2008 επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο κε ην 1/3 

ησλ ρξεσζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ «Λνηπά Έμνδα Δγθαηάζηαζεο». 
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34) Οη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εηαηξία δελ παξάγνπλ 

πιεξνθφξεζε ηθαλνπνηεηηθή γηα λα εθθέξεη γλψκε ν νξθσηφο ειεγθηήο-

ινγηζηήο γηα ηελ χπαξμε, ηελ θπξηφηεηα θαη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ 

θνλδπιίσλ. 

35) ην ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» 

πεξηιακβάλνληαη ζπκκεηνρέο ζε εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο 

ηνπο. Σέζεθαλ ππφςε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίζηεθε ε εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

εκθαληδφκελεο αμίαο θηήζεσο. 

36) Σα ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο 

ειεγρφκελεο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θαη επνκέλσο 

ηα θνλδχιηα έλαξμεο δελ έρνπλ επηβεβαησζεί. 

37) Ζ εηαηξία θαηαρψξεζε ζην ινγαξηαζκφ «Λνηπά Έμνδα Δγθαηάζηαζεο» πνζφ 

ην νπνίν αθνξά ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ή ε εηαηξία δελ 

αλαγλψξηζε θαη ινγηζηηθνπνίεζε ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ 

ηελ απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλν λφκηζκα κε απνηέιεζκα 

απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη αιινησκέλα. 

38) Ο ινγαξηαζκφο ελεξγεηηθνχ «Έζνδα Υξήζεο Δηζπξαθηέα» πεξηιακβάλεη 

πνζφ εζφδσλ πνπ αθνξά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Μέρξη ζήκεξα έρεη 

ηαθηνπνηεζεί κφλν κέξνο ηνπ πνζνχ απηνχ. 

39) ηελ θιεηφκελε ρξήζε ε εηαηξία ηξνπνπνίεζε ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ-ινγαξηαζκνχ, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη ζπγθξίζηκα 

κεηαμχ ηνπο ηα πνζά πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην θνλδχιη απηφ ζηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο. 

40) Σν νηθνλνκηθφ-δηαρεηξηζηηθφ θχθισκα ηεο εηαηξίαο ή ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαη ρξήδεη βειηηψζεσλ ψζηε λα είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

41) ε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο έρνπλ γξαθηεί πξνζεκεηψζεηο γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

42) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ππνθαηαζηήκαηνο ζην εμσηεξηθφ θαηά ηελ 31/12/2009, νη νπνίεο έρνπλ 

ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν ζηε ρψξα νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ 
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ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. Σν ππνθαηάζηεκα παξνπζίαζε ζηελ ειεγρφκελε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

43) Ζ εηαηξία βαζηδφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. δελ ηεξεί ζεσξεκέλν βηβιίν 

απνζήθεο θαη παξαγσγήο θνζηνινγίνπ, κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρνπλ ηα 

απαξαίηεηα ινγηζηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζχγθξηζε ηνπ ηξφπνπ 

θνζηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ «Απνζέκαηα». 

44) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ 

Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ε νπνία εθ ησλ πζηέξσλ αλαθιήζεθε κε 

λέα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ζπλέπεηα νη απαηηήζεηο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη πξνζαπμεκέλα. 

45) ηελ θιεηφκελε ή ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, δελ ινγίζηεθαλ ζε φθεινο ησλ 

απνηειεζκάησλ έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπλέπεηα απνηειέζκαηα 

θαη ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη κεησκέλα. 

46) ην ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ «Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ» πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζρεκαηηζζέληα εηδηθά απνζεκαηηθά κέξνο εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

θαηαηεζεηκέλα ζε εηδηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο σο πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 13 παξ.1 ηνπ Ν.2693/2001. 

47) Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα παξαθνινπζήζεη ν ειεγθηήο ηελ θπζηθή απνγξαθή 

ησλ απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο (ν νξηζκφο ηνπ νξθσηνχ έγηλε κεηαγελέζηεξα 

ηεο θπζηθήο απνγξαθήο). 

48) Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο έρνπλ δηαθνπεί. 

49) Μέξνο ηεο κείσζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θάιπςε δαπαλψλ κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

50) ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη πνζφ πνπ αθνξά πξφβιεςε γηα 

επηρνξήγεζε επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ρνξήγεζεο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο ειέγρνπ ην σο άλσ πνζφ δελ είρε εηζπξαρζεί. 

51) Ζ εηαηξία εθαξκφδνληαο θαηά πάγηα ινγηζηηθή ηαθηηθή  ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξία, εκθαλίδεη ίδηα θεθάιαηα, 

απνηειέζκαηα θαη θάπνηα ινηπά θνλδχιηα δηαθνξνπνηεκέλα απ' φηη 
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επηβάιινπλ ηα ΔΛΠ. Παξά ηνλ παξαπάλσ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ε εηαηξία 

δηελεξγεί ηηο αλάινγεο θνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο. 

52) Σν θνλδχιη ινγαξηαζκνχ δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ αθνξά 

ζην ζχλνιφ ηνπ, πνζά πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

53) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..) δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε 

απαμίσζεο παγίσλ ζηνηρείσλ κε ζπλέπεηα ηα ελ ιφγσ πάγηα, ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

54) Ζ εηαηξία θαηά πάγηα ηαθηηθή επηβαξχλεη κε ην θφζηνο ησλ απαμησκέλσλ 

απνζεκάησλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία απηά θαηαζηξέθνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δάλ ε εηαηξία είρε ζρεκαηίζεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε γηα ηα απνζέκαηα απηά θαηά ηελ ρξήζε ζηελ νπνία 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο απαμησκέλα, ηφηε απνζέκαηα, απνηειέζκαηα ή θέξδε ζε 

λέν θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο ζα έπξεπε λα εκθαλίδνληαη κεησκέλα. 

55) Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο δελ είραλ θαηαηεζεί 

ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ φπσο νξίδεη ν Ν. 2693/2001. 

56) Ζ εηαηξία αθνινπζεί πνιηηηθή ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ εμφδσλ ζηελ ρξήζε ζηελ 

νπνία εγθξίλνληαη θαη πιεξψλνληαη θαη φρη ζηελ ρξήζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, κε ζπλέπεηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξίαο λα εκθαλίδνληαη αιινησκέλα. 

57) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ..), ε εηαηξία θαηά πάγηα ινγηζηηθή 

ηαθηηθή, εκθαλίδεη ζηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» ηνπ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, κφλν ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ρξήζε, κε απνηέιεζκα ηα θέξδε 

πξνο δηάζεζε θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα. 

58) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920), ε εηαηξία δελ ζπλέηαμε ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ή δελ ζπκπεξηέιαβε ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο σο φθεηιε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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